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ایــن دفترچــه بخشــی از دســتگاه مــی باشــد کــه بایــد در 

اختیــار هــر مصــرف کننــده ای قــرار بگیــرد.

عــدم مطالعــه صحیــح و عــدم توجــه بــه دســتورالعمل 

هــای ذکــر شــده در ایــن دفترچــه ، ممکــن اســت موجــب 

صدمــات جــدی بــه کاربــر و دســتگاه و یــا کاهــش شــدید 

راندمــان جوجــه کشــی گــردد. بنابرایــن مــوارد ایمنــی ذکــر 

شــده در ایــن دفترچــه را بــه طــور کامــل رعایــت نماییــد. 

قبــل از راه انــدازی دســتگاه حتمــا ایــن دفترچــه را بــه طــور 

کامــل مطالعــه بفرماییــد.

مقدمه :

توجه :
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از اینکــه محصــوالت گــروه صنعتــی اســکندری موســوم بــه 

E�I�G را انتخــاب نمــوده ایــد، متشــکریم.

از ســال  اســکندری  ـی  گــروه صنعـت در  بنــده و همکارانــم 

1993 میــادی برابــر بــا 1372 شمســی در تــاش بــرای ارائــه 

بهتریــن دســتگاه هــای جوجــه کشــی بــه بازارهــای داخلــی 

و خارـجـی بــوده ایــم و در ایــن راســتا عــاوه بــر ســرمایه 

ــا  ــان ب ــوی از کارشناس ــادی و معن ــنگین م ــای س ــذاری ه گ

ــم  ــرده ای ــره ب ــوان و متخصــص به ــه و مهندســین ج تجرب

تــا روز بــه روز بــر کیفیــت محصــوالت خــود افــزوده و از 

ــن صنعــت باشــیم.  ــدگان ای ــد کنن ــن تولی ــا کیفیــت تری ب

خریــد شــما پایــان همــکاری بــا مــا نخواهــد بــود بلکــه 

 E�I�G آغــازی اســت بــر یــک دوره ده ســاله کــه در طــول آن

ــروش  ــس از ف ــات پ ــوع خدم ــن ن ــه بهتری ــه ارائ ــد ب متعه

ــن  ــه شــما میباشــد. تمامــی پرســنل فنــی و مهندســی ای ب

شــرکت در تــاش خواهنــد بــود کــه شــما باالتریــن خدمــات 

ممکــن را در طــول دوره دریافــت نماییــد. ایــن دفترچــه 

جهــت اســتفاده هرچــه بهتــر شــما از دســتگاه خریــداری 

شــده تهیــه و تنظیــم گردیــده اســت و امیــدوارم مطالعــه 

آن ســبب گــردد کــه اســتفاده راحــت تــر و بهتــری از کاالی 

ــداری شــده داشــته باشــید. خری

سخنی از مدیر اجرائی :
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کاربــر محتــرم ، ایــن دفترچــه راهنمــا ، تنهــا بــه منظــور 

اطــاع رســانی بابــت اســتفاده از ایــن دســتگاه مــی باشــد و 

ــدازی و عملکــرد  شــامل اقدامــات الزم جهــت نصــب ، راه ان

صحیــح دســتگاه اســت. بدیهــی اســت کــه گــروه صنعتــی 

اســکندری ممکــن اســت در هــر زمــان جهــت بهبــود کیفیــت 

محصــوالت خــود، تغییراتــی در دســتگاه ایجــاد نمایــد. 

رعایــت کــردن دســتورالعمل هــای ذکر شــده در ایــن دفترچه 

، پیــش نیــازی مهــم جهــت عــدم آســیب بــه دســتگاه 

ــروه  ــذا گ ــرد دســتگاه مــی باشــد. ل ــول کارک ــر، در ط و کارب

صنعـتـی اســکندری هیــچ مســئولیتی در قبــال مشــکات 

ناشــی از عــدم رعایــت مــوارد منــدرج در ایــن دفترچــه را 

ــرد.  نمــی پذی

در صــورت نیــاز بــه اطاعــات بیشــتر مــی توانیــد ســواالت 

خــود را از طریــق تمــاس بــا واحــد خدمــات و پشــتیبانی 

گــروه صنعتــی اســکندری و بــا شــماره ) 044-32387787 ( 

ــد. ــان بگذاری در می

         ) ساعات تماس : 8 صبح الی 19 هر روز به جز 

ایام تعطیل (

گروه صنعتی اسکندری آماده پذیرش هرگونه انتقاد و 

پیشنهاد از سوی شما مصرف کننده محترم می باشد.

تعهدات :
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نحوه فعال سازی گارانتی :

توجه ویژه ) نحوه فعال سازی گارانتی ( :

تمامــی بخــش هــای گــروه صنعتــی اســکندری اعــم از تولید 

 CRM فــروش ، توزیــع و ... مجهــز بــه سیســتم پیشــرفته ،

ــن سیســتم ، گارانتــی تمامــی  ــق ای مــی باشــد کــه از طری

ــه صــورت کامــل و خــودکار  دســتگاه هــا از زمــان فــروش ب

و بــه نــام مشــتری در سیســتم جامــع خدمــات پــس از 

فــروش گــروه صنعتــی اســکندری ثبــت مــی شــود. لــذا بــرای 

فعــال ســازی گارانتــی ایــن محصــول نیــاز بــه اقــدام خاصــی 

از طــرف شــما نمــی باشــد. چنانچــه نیــاز بــه اســتفاده از 

مزایــای گارانـتـی دســتگاه داشــته باشــید ، میتوانیــد بــا 

بخــش خدمــات پــس از فــروش گــروه صنعتــی اســکندری  ) 

ــد. ــاس حاصــل فرمایی 32387787-044 ( تم

توجــه داشــته باشــید ، در صــورت خریــد از نمایندـگـی ، 

ــال  ــق  باشــگاه مشــتریان فع گارانتــی مــی بایســت از طری

ــردد. گ
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مقدمه شروع فرایند جوجه کشی :

جوجه کشی به روش مصنوعی چهار بخش اصلی دارد. این چهار بخش تعیین کننده شامل تخم نطفه دار
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ــور  ــه کشــی و اپرات ــه کشــی ، دســتگاه جوج ــط جوج محی

دســتگاه میباشــد. بــه ایــن معنــی کــه اگــر از تخــم نطفــه 

دار تــازه و بــا کیفیــت اســتفاده نفرمائیــد ، حتــی بــا بهترین 

ــدا  ــوب دســت پی ــه نتیجــه مطل ــه کشــی ب دســتگاه جوج

نخواهیــد کــرد. همچنیــن بــا وجــود اینکــه بیشــتر دســتگاه 

هــای جوجــه کشــی هــم اکنــون بصــورت تمــام اتوماتیــک 

طراحــی و تولیــد میگردنــد ، بــا ایــن حــال هنــوز هــم برخــی 

از وظایــف برعهــده اپراتــور دســتگاه میباشــد. اگــر بــه ایــن 

وظایــف بــه درســتی عمــل نشــود ، مطمئنــًا راندمــان تبدیــل 

تخــم نطفــه دار بــه جوجــه ، کاهــش قابــل توجهــی خواهــد 

ــات الزم و حســاس  ــن دفترچــه تمامــی اطاع ــت. در ای یاف

بــرای یــک جوجــه کشــی موفــق را بــه شــما آمــوزش خواهیم 

داد. پــس بــا دقــت و صبورانــه مطالــب را مطالعــه بفرمائیــد.

توجــه داشــته باشــید کــه شــخص اپراتــور بــه صــورت 

مســتقیم در انتخــاب دســتگاه جوجــه کشــی ، تخــم نطفــه 

دار و همچنیــن محیــط قــرار گیــری دســتگاه ، تصمیــم 

گیرنــده نهایــی مــی باشــد.  بنابرایــن بســیار ضــروری اســت 

کــه کاربــر در رابطــه بــا ایــن ســه مــورد ذکــر شــده ، تحقیــق 

بســیار کاملــی انجــام دهــد و اطاعــات جامعــی بــه دســت 

آورد.

مقدمه :
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ویژگی شرایط محیط دستگاه جوجه کشی :

ــش  ــی ، نق ــه کش ــتگاه جوج ــون دس ــط پیرام ــرایط محی ش

رو  ایــن  از  دارد.  رونــد جوجــه کشــی  در  بســیار مهمــی 

دســتگاه جوجــه کشــی بایــد در محیطــی خنــک و بــا رطوبــت 

مناســب و تهویــه کافــی قــرار بگیــرد. بهتریــن میــزان دمــا 

بــرای محیــط دســتگاه جوجــه کشــی بیــن 20 الــی 24 درجــه 

ــن رطوبــت ایــن محیــط  ــراد مــی باشــد. همچنی ســانتی گ

نیــز بایــد بیــن 40 الــی 50 درصــد باشــد. توجــه داشــته 

باشــید کــه اگــر دمــا و یــا رطوبــت محیــط بــاال باشــد ، هیــچ 

دســتگاه جوجــه کشــی قــادر نخواهــد بــود کــه رطوبــت یــا 

دمــای محیــط را کاهــش دهــد. از ایــن رو توصیــه میشــود 

در مناطــق جغرافیایــی بــا رطوبــت بــاال و یــا دمــای بــاال ، در 

ــر گازی نصــب کنیــد. محــل قــرار گیــری دســتگاه ، کول

بایــد توجــه داشــته باشــید کــه محیــط دســتگاه جوجــه 

کشــی ، تهویــه مناســب هــوا نیــز داشــته باشــد. بنابرایــن 

مــی بایســت در محــل قــرار گیــری دســتگاه جوجــه کشــی  

ــار تهویــه هــوا و  ، حداقــل هــر دو الــی ســه ســاعت یــک ب

اکســیژن گیــری انجــام شــود.
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  شرایط محل استفاده از دستگاه :
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  شرایط محل استفاده از دستگاه :

محــل قــرار گیــری ماشــین جوجــه کشــی بایســتی دارای فــن 

تهویــه مناســب و همچنیــن وســایل گرمایشــی بــرای فصــل 

زمســتان و تجهیــزات سرمایشــی بــرای فصــل تابســتان 

باشــد. بــه گونــه ای کــه دمــای محلــی کــه دســتگاه در آن 

قــرار میگیــرد، همــواره بایــد بیــن 20 تــا 24 درجــه ســانتی 

ــای  ــه کشــی ه ــه در جوج ــی ک ــه دالیل ــراد باشــد. از جمل گ

ناموفــق گــزارش شــده ، تفــاوت دماـیـی زیــاد بیــن شــب 

ــرار  ــای محــل ق ــه دم ــن معنــی ک ــه ای ــوده اســت. ب و روز ب

ــا یکدیگــر متفــاوت بــوده  گیــری دســتگاه در شــب و روز ب

ــده اســت.  ــق گردی ــه کشــی موف ــدم جوج ــث ع ــن باع و ای

توجــه داشــته باشــید کــه وســایل گرمایشــی و سرمایشــی 

را شــب هنــگام خامــوش نکــرده و ســعی کنیــد دمــای محــل 

مــورد اســتفاده همیشــه در محــدوده 20 تــا 24 درجــه باقــی 

ــوع  ــد از ن ــای گرمایشــی نبای ــن دســتگاه ه ــد. همچنی بمان

ــط را  ــرا اکســیژن محی ــدون دودکــش انتخــاب شــوند. زی ب

کاهــش مــی دهنــد. در صورتــی کــه از دســتگاه بــرای جوجــه 

کشــی از شــتر مــرغ بهــره میبریــد، حتمــا مــی بایســت یــک 

کولــر گازی قــوی در محــل قــرار گیــری دســتگاه وجــود 

داشــته باشــد تــا رطوبــت محیــط پیرامــون ماشــین جوجــه 

کشــی را حداقــل تــا 15 درصــد کاهــش دهــد. 
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Eskandari Group   شرایط محل استفاده از دستگاه :

در غیــر ایــن صــورت جوجــه کشــی از شــترمرغ امــکان پذیــر 

نخواهــد بــود. در ایــن شــرایط  شــاید مجبــور شــوید کولــر 

گازی را در وضعیــت رطوبــت گیــری قــرار دهیــد.

محــل قــرار گرفتــن دســتگاه جوجــه کشــی بایســتی از هــر 

طــرف حداقــل 50 ســانتی متــر بــا دیــوار فاصلــه داشــته 

ــه  ــرار گرفت ــور مســتقیم خورشــید ق ــش ن ــر تاب ــد زی و نبای

ـی کــه فــن تهویــه متناســب در محــل  باشــد. در صورـت

قرارگیــری دســتگاه جوجــه کشــی وجــود نداشــته باشــد، 

غلظــت اکســیژن محیــط کاهــش یافتــه و باعــث خفـگـی 

ــد  ــم خواه ــل تخ ــدن از داخ ــرون آم ــل از بی ــا قب ــه ه جوج

شــد. عــاوه بــر ایــن، مکانــی کــه دســتگاه جوجــه کشــی در 

آنجــا قــرار دارد، بایــد بــه دور از امــواج الکترومغناطیســی، 

همچنیــن گیرنــده هــا و فرســتنده هــای مــوج کوتــاه ) ماننــد 

ــن وســایلی باشــد.  ــن چنی بــی ســیم ، تاکــی واکــی  ( و ای

اتاـقـی کــه دســتگاه در آن قــرار گرفتــه بایســتی بــه دور 

از دســترس افــراد متفرقــه و اطفــال بــوده و کامــا تمیــز و 

ــار و آلودگــی هــای محیطــی  ــه دور از گــرد و غب مرتــب و ب

باشــد.
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محیط قرار گیری دستگاه های شتر مرغی :

بــا توجــه بــه میــزان بــاالی دفــع دی اکســید کربــن در 

ــرغ، بســیار ضــروری  دســتگاه هــای جوجــه کشــی شــتر م

ــر روی  ــه 2 اینچــی طراحــی شــده ب ــا دریچ ــه حتم اســت ک

ــه کشــی مناســب و  ــا اســتفاده از لول ســقف دســتگاه را ب

ــت  ــتگاه، هدای ــوص دس ــاق مخص ــارج از ات ــه خ ــی، ب اصول

کنیــد. توجــه داشــته باشــید کــه جهــت لولــه بصــورت 

عمــودی و بــه ســمت بــاال باشــد. همچنیــن اگــر طــول لولــه 

کشــی بیشــتر از 2 متــر مــی باشــد، بهتــر اســت کــه یــک 

ــه  ــرای تخلیــه بهتــر هــوای داخــل لول عــدد فــن 12*12 را ب

ــری  ــرار گی ــل ق ــد. مح ــب نمایی ــای آن نص ــمت انته در قس

دســتگاه جوجــه کشــی شــتر مــرغ، حتمــا دارای رطوبــت زیــر 

15 درصــد باشــد. از ایــن رو بایســتی حتمــا در محــل نصــب 

دســتگاه، یــک کولــر گازی مجهــز بــه سیســتم DRY وجــود 

داشــته باشــد تــا عــاوه بــر کنتــرل دمــای محیــط ) 20 الــی 

24 درجــه (، رطوبــت محیــط را هــم زیــر 15 درصــد نگــه دارد. 

گرمایــش ســالن جوجــه کشــی شــتر مــرغ، بایســتی مجهــز 

باشــد.  تابشــی  غیــر  الکتریـکـی  بــه سیســتم گرمایــش 

اســتفاده از هــر گونــه بخــاری و یــا هیتــر گازی و یــا ســایر 

وســایل گرمایشــی کــه ســوخت فســیلی مصــرف میکننــد، 

ــوع اســت. ــاالی اکســیژن،  ممن ــه علــت مصــرف ب ب
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 فصل دوم   
شیشسیشی

 شروع فرآیند جوجه کشی
initiated the incubation process
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فرآیند جوجه کشی :

فرآینــد جوجــه کشــی بــه دو بخــش ســتر و هچــر تقســیم 

بنــدی میشــود :

ســتر ) Setter ( : دوران ســتر بــه زمانــی گفتــه میشــود کــه 

تخــم هــا در داخــل ماشــین جوجــه کشــی بــرای اولیــن بــار 

قــرار میگیرنــد. در دوران ســتر، جنیــن در داخــل تخم در حال 

شــکل گیــری میباشــد و انــدام هــای جنیــن در ایــن دوران 

ــد. در دوران ســتر ، چرخــش  تشــکیل شــده و رشــد میکنن

تخــم هــا در داخــل دســتگاه جوجــه کشــی بســیار مهــم مــی 

باشــد. در ایــن دوران بــرای اینکــه جنیــن بــه پوســته تخــم 

نچســبد ، تخــم هــای نطفــه دار در داخــل دســتگاه جوجــه 

ــردش  ــدم گ ــردش باشــند. ع ــال گ ــدام در ح ــد م کشــی بای

تخــم هــا در دوران ســتر ، باعــث تلفــات صــد درصــدی و 

چرخــش غیــر صحیــح نیــز باعــث کاهــش راندمــان جوجــه 

کشــی میشــود. بهتریــن نــوع گــردش ، چرخــش 360 درجــه 

ـی کــه چرخــش بــه  ای و مــداوم میباشــد. بــه ایــن معـن

ــا ســرعت بســیار پاییــن  صــورت مــدام و بــی وقفــه ولــی ب

انجــام شــود. 
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ستر و هچر در جوجه کشی :

ــدگان مختلــف ، طــول دوره ســتر و میــزان دمــا و  ــرای پرن ب

رطوبــت ایــن دوره ، متفــاوت مــی باشــد. بــه عنــوان مثــال 

ــده مــرغ، 18 روز کامــل و دمــای  ــرای پرن طــول دوره ســتر ب

مناســب 7�37 درجــه میباشــد.

هچر ) Hatcher ( : هچر به روزهای آخر جوجه کشی

 ) معمــوال ســه تــا چهــار روز آخــر ( گفتــه میشــود کــه 

در آن جوجــه پوســته تخــم را شکســته و از تخــم خــارج 

میگــردد. در طــول دوره هچــر، چرخــش تخــم هــا در داخــل 

دســتگاه کامــا متوقــف گردیــده و دمــا اندکــی نســبت بــه 

ــدا  ــت افزایــش پی ــرده و رطوب ــدا ک ــان ســتر کاهــش پی زم

میکنــد. همچنیــن بــرای پرنــدگان مختلــف، طــول دوره هچــر 

و میــزان دمــا و رطوبــت آن ، متفــاوت اســت. دوره هچــر بــه 

نســبت حســاس تــر از ســتر بــوده و بیشــتر تلفــات در ایــن 

دوره صــورت میگیــرد.

ــه اول،  در نظــر داشــته باشــید کــه شــما بایســتی در مرحل

تخــم هــا را در داخــل شــانه هــای مخصــوص قــرار دهیــد تــا 

دوره ســتر را ســپری کننــد. همــان طــور کــه قبــا ذکــر شــد، 

در طــول دوره ســتر بایســتی عمــل گــردش تخــم هــا نیــز بــه 

درســتی انجــام بگیــرد.
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ستر و هچر در جوجه کشی :

بعــد از طــی شــدن دوره ســتر بایــد تخــم هــا را از شــانه جــدا 

کــرده و در داخــل ســبد هــای هــچ قــرار دهیــد. بــرای پرندگان 

ــن  ــوال بی ــوده و معم ــاوت ب ــول دوران هــچ متف ــف ط مختل

ــت  ــن دوران رطوب ــر میباشــد. در ای ــج روز متغی ــا پن ســه ت

افزایــش یافتــه و دمــا اندکــی کاهــش پیــدا مــی کنــد. بــرای 

ــا  ــان دوره ســتر و هچــر و همچنیــن دم اطــاع از مــدت زم

و رطوبــت ایــن دوران بــرای پرنــدگان مختلــف بایســتی بــه 

کتــب مرجــع جوجــه کشــی مراجعــه نماییــد. دقــت داشــته 

باشــید کــه  دمــا و رطوبــت و طــول دوره هچــر حتــی بــرای 

نژادهــای مختلــف یــک گونــه پرنــده نیــز متفــاوت میباشــد. 

برـخـی از دســتگاه هــا فقــط بصــورت ســتر و برـخـی فقــط 

بصــورت هچــر، طراحــی و تولیــد میگردنــد.

برـخـی دیگــر از دســتگاه هــا اتوماتیــک بــوده و قابلیــت 

تغییــر وضعیــت بــه حالــت ســتر و هچــر را دارا میباشــند. 

دســتگاه هــای گــروه صنعتــی اســکندری E�I�G نیــز از ایــن 

ـی اســکندری  جملــه دســتگاه هــا میباشــند. گــروه صنعـت

انــواع دســتگاه جوجــه کشــی بــا قابلیــت ســتر و هچــر 

همزمــان تولیــد میکنــد. همچنیــن ایــن دســتگاه هــا در 

طــرح کامــا ســتر و بــا قابلیــت تبدیــل شــدن بــه کامــا هچــر 

ــد میشــوند. ــز تولی نی
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 بــرای جوجــه کشــی از شــتر مــرغ، اســتفاده از دســتگاه 

ســتر و هچــر جداگانــه الزامــی مــی باشــد و عــدم رعایــت آن 

باعــث کاهــش شــدید راندمــان مــی گــردد. توجــه داشــته 

باشــید کــه هــر دو دســتگاه بایــد ســاخت یــک کارخانــه 

باشــند.

البتــه چنانچــه یــک دســتگاه جوجــه کشــی شــتر مــرغ 

دارید، بایســتی از دســتگاه در دوران ســتر و هچر، جداگانه 

اســتفاده کنیــد و هرگــز اقــدام بــه جوجــه کشــی در قالــب 

ســتر و هچــر همزمــان نفرماییــد.

توجه بسیار مهم :
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کنترل و نگه داری از تخم نطفه دار :

ــرل  ــه بایســتی کنت ــه دار مناســب را در دو مرحل تخــم نطف

نمــود. مرحلــه اول کنتــرل تخــم نطفــه دار، مربــوط بــه قبــل 

از تولیــد آن توســط پرنــده تخــم گــذار مــی باشــد و مرحلــه 

ــد شــده  ــح تخــم تولی ــار و نگــه داری صحی دوم شــامل انب

مــی باشــد.

در مرحلــه کنتــرل تخــم نطفــه دار قبــل از تولیــد، بایــد 

نســبت بــه کنتــرل ضریــب نــر و مــاده در گلــه مولــد و 

ــرد. توجــه داشــته  ــه آنهــا اقدامــات الزم صــورت بگی تغذی

باشــید کــه نســبت نــر بــه مــاده در بیــن پرنــدگان مختلــف 

ــوال نســبت  ــی معم ــد. ول ــرق میکن ــاوت، ف ــای متف و نژاده

یــک نــر بــه دو و یــا ســه مــاده پیشــنهاد داده میشــود. 

ــوان  ــه عن ــد. ب ــی باش ــد اصول ــده بای ــه پرن ــن تغذی همچنی

ــاال بــودن درصــد کلســیم در رژیــم غذایــی پرنــده ،  مثــال ب

باعــث ضخیــم شــدن پوســته تخــم مــی گــردد و در حیــن 

ــرود. ــن می ــه از بی ــروج جوج ــکان خ ــه کشــی ام جوج

ــح و  ــه حمــل صحی ــد ب ــه دار، بای ــه دوم تخــم نطف در مرحل

ــودن آن بیشــتر توجــه شــود. همچنیــن زمــان نگــه  تــازه ب

داری از تخــم نطفــه دار تــا قــرار دادن آن در داخــل دســتگاه 

جوجــه کشــی، نبایــد بیشــتر از 3 روز طــول بکشــد.
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کنترل و نگه داری از تخم نطفه دار :

بــرای بــه دســت آوردن راندمــان بــاال در جوجــه کشــی بایــد 

تخــم نطفــه دار در شــرایط اســتاندارد و مناســب، نگــه داری 

شــود. بــه هنــگام انبــار کــردن تخــم هــای نطفــه دار رعایــت 

ــت  ــط ، داشــتن رطوب ــودن محی ــک ب قواعــدی همچــون خن

مناســب، بهداشــتی بــودن محیــط انبــار و گــردش مناســب 

تخــم هــا در طــول روز ، بســیار ضــروری اســت.

توجــه مهــم : حتمــا بایســتی دقــت شــود کــه خریــد تخــم 

نطفــه دار از نزدیــک تریــن مراکــز معتبــر فــروش صــورت 

بگیــرد. خریــد و یــا تهیــه تخــم نطفــه دار از ســایر شــهرها 

و فواصــل دور، قطعــا بــه خاطــر پــاره شــدن کیســه جنینــی، 

ـی دمــا و رطوبــت  تغییــر شــرایط اقلیمــی و تغییــرات آـن

ــان جوجــه  ــال باعــث کاهــش شــدید راندم ــگام انتق در هن

کشــی خواهــد شــد. هرگــز نبایــد تخــم نطفــه دار را بــا 

اتوبــوس ، پســت و یــا شــرکت هــای باربــری و کاال رســان یــا 

پیــک موتــوری حمــل کــرد. خریــد تخــم نطفــه دار از فاصلــه 

بیشــتر از 70 کیلومتــری محــل جوجــه کشــی ممنــوع بــوده 

و راندمــان را بســیار کاهــش مــی دهــد.

شــرایط نگــه داری از تخــم هــای نطفــه دار یکــی از مهمترین 

عوامــل مؤثــر بــر راندمــان جوجــه کشــی می باشــد.
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تهیه تخم نطفه دار و محیط جوجه کشی :

ــد  ــا بای ــر جوجــه کشــی حتم ــه ای در ام ــور حرف ــک اپرات  ی

اطاعــات الزم در خصــوص شــرایط انبــار و نگــه داری تخــم را 

بدانــد و مطابــق همــان شــرایط اقــدام بــه عمــل آورد. 

بیشــترین تعــداد جوجــه کشــی هــای ناموفــق از مــواردی 

گــزارش شــده اســت کــه تخــم هــا بصــورت نامنظــم از افــراد 

ــوان  ــه عن ــا دریافــت شــده اســت. ب ــداری و ی ــف خری مختل

مثــال بــرای پــر شــدن ظرفیــت یــک دســتگاه جوجــه کشــی 

290 عددی، 20 عدد تخم از شــخصی و 50 عدد از شــخص 

دیگــر و 30 عــدد از فــردی دیگــری و.... تهیــه میگــردد. در 

ایــن روش مــدت زمــان نگــه داری تخــم هــا یکســان نیســت 

و شــرایط نگــه داری آن نیــز توســط افــراد ، متفــاوت و در 

بســیاری از مــوارد اشــتباه میباشــد. پــس بــه هیــچ وجــه بــه 

ــن  ــرا در ای ــد. زی ــه نفرمایی ــه دار تهی ــن روش تخــم نطف ای

صــورت تعــداد تخــم هایــی کــه تبدیــل بــه جوجــه میشــوند، 

بســیار کــم خواهــد بــود.
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تهیه تخم نطفه دار و محیط جوجه کشی :

بیشــتر افــرادی کــه بــه شــما تخــم نطفــه دار میفروشــند ، 

ادعــا میکننــد کــه تخــم هــا بســیار تــازه اســت، ولــی بایــد 

ــت  ــوع واقعی ــن موض ــت ای ــن اس ــه ممک ــت ک ــه داش توج

نداشــته باشــد. 

بهتــر اســت بــرای نظافــت و ضــد عفونــی تخــم هــای نطفــه 

دار، از انــواع مــواد شــیمیایی اســتفاده نفرماییــد، همچنین 

هرگــز از دســتمال خیــس بــرای تمیــز کــردن و یــا آب بــرای 

شستشــوی تخــم هــای نطفــه دار اســتفاده ننماییــد. چــرا 

کــه در آن صــورت روزنــه هــای تخــم هــا بســته شــده و 

جنیــن داخــل آنهــا تلــف خواهــد شــد.  بهتــر آن اســت کــه 

بــا اســتفاده از یــک مســواک و یــا فرچــه، بــدون آســیب بــه 

ــه دار، فضــوالت و آلودگــی را از ســطح پوســته  تخــم نطف

آن جــدا کــرده و ســپس تخــم را در داخــل دســتگاه جوجــه 

کشــی قــرار دهیــد.

 توجــه داشــته باشــید کــه تخــم هــای نطفــه دار بایســتی 

بصــورت تــازه در داخــل دســتگاه جوجــه کشــی قــرار بگیرنــد. 

ــرای نگــه داری از تخــم هــای  حداکثــر مــدت زمــان مجــاز ب

نطفــه دار، 3 روز میباشــد و در روزهــای بعــد از آن راندمــان 

تبدیــل تخــم بــه جوجــه بــه شــدت کاهــش پیــدا میکنــد. 
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تهیه تخم نطفه دار و محیط جوجه کشی :

در صورتــی کــه تخــم هــا را بیــش از 6 روز نگــه داری نمــوده 

ایــد، از گذاشــتن آنهــا در داخــل دســتگاه جوجــه کشــی 

ــه جوجــه نخواهــد شــد.  خــودداری کنیــد. چراکــه تبدیــل ب

در هنــگام نگــه داری تخــم هــا، هــر دو تــا ســه ســاعت یــک 

بــار تخــم هــا را بچرخانیــد تــا مانــع چســبیدن نطفــه هــا بــه 

دیــواره پوســته تخــم شــوید. 

بایــد توجــه داشــته باشــید کــه دمــای مناســب بــرای نگــه 

ــه ســانتی  ــی 18 درج ــه دار، 16 ال ــای نطف داری از تخــم ه

گــراد و رطوبــت نســبی مطلــوب نیــز 60 درصــد میباشــد. 

کاهــش و یــا افزایــش دمــا و رطوبــت در هنــگام نگــه داری 

تخــم هــای نطفــه دار، باعــث کاهــش شــدید ضریــب تبدیــل 

آنهــا بــه جوجــه میگــردد. هرگــز تخــم هــا را از محــل انبــار 

نگــه داری بــا فاصلــه بــه داخــل ماشــین جوجــه کشــی 

منتقــل نکنیــد. چــرا کــه در ایــن صــورت جنیــن داخــل تخــم، 

ــه داخــل محیطــی  ــدا تخــم هــا را ب ــف خواهــد شــد. ابت تل

ــراد (  ــا 24 درجــه ســانتی گ ــاق ) 22 ت ــا شــرایط دمایــی ات ب

منتقــل نمــوده و اجــازه دهیــد 5 الــی 10 ســاعت در آنجــا 

ــا محیــط هــم دمــا شــوند. ســپس تخــم  ــا ب ــد ت قــرار بگیرن

هــا را در داخــل شــانه هــای ماشــین جوجــه کشــی بچینیــد.
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تهیه تخم نطفه دار و محیط جوجه کشی :

بــا توجــه بــه اختــاف دمــا و رطوبــت و زمــان گــردش تخــم 

پرنــدگان مختلــف، بهتــر ایــن اســت کــه تخــم پرنــدگان 

مختلــف را بصــورت هــم زمــان داخــل دســتگاه جوجــه کشــی 

ــران  ــدگان گ ــورد پرن ــه در م ــن نکت ــت ای ــد. رعای ــرار ندهی ق

ــه  ــان جوج ــه راندم ــرا ک ــر اســت، چ ــم ت ــت بســیار مه قیم

ــه شــدت کاهــش پیــدا میکنــد.  کشــی در ایــن حالــت ب

توجــه داشــته باشــید کــه تخــم هــای تــرک خــورده را هرگــز 

داخــل دســتگاه جوجــه کشــی قــرار ندهیــد. هرگونــه تــرک از 

جملــه تــرک هــای بســیار ریــز مویــی و تــرک هــای ریــزی کــه 

بــا چشــم هــم قابــل مشــاهده نیســت، امــکان تبدیــل تخــم 

بــه جوجــه را بــه صفــر درصــد کاهــش مــی دهــد.

هرگــز تخــم نطفــه دار را بافاصلــه بعــد از تولیــد توســط 

پرنــده در داخــل ماشــین جوجــه کشــی قــرار ندهیــد. تخــم 

24 ســاعت در شــرایط  بــه مــدت  بایســتی  را  دار  نطفــه 

ــی 18 درجــه نگــه داری نماییــد و ســپس در  دمایــی 15 ال

ــد. ــرار دهی داخــل ماشــین جوجــه کشــی ق

از فواصــل دور اقــدام بــه خریــد تخــم نطفــه دار نفرماییــد. 

چــرا کــه تــکان هایــی کــه در زمــان حمــل و نقــل بــه تخــم هــا 

وارد مــی شــود، باعــث وارد شــدن آســیب هــای جــدی بــه 

پــرده هــوا و کیســه جنینــی میگــردد.



 36

Eskandari Group

Automatic Egg Incubators Manuals
دفترچه راهنمای گروه صنعتی اسکندری

تهیه تخم نطفه دار و محیط جوجه کشی :

 عمــًا تخــم هــای نطفــه داری کــه از مســافت هــای طوالنــی 

را  بــه جوجــه  تبدیــل شــدن  امــکان  مــی شــوند،  تهیــه 

نخواهنــد داشــت. همچنیــن معمــوال در هنــگام حمــل و 

نقــل، دمــای تخــم بــاال رفتــه و ســپس کاهــش مــی یابــد و 

ایــن باعــث مــرگ جنیــن در داخــل تخــم نطفــه دار خواهــد 

ــه دار را در  ــم هــای نطف ــه تخ ــچ وج ــه هی ــز و ب ــد. هرگ ش

محلــی کــه خــود پرنــدگان حضــور دارنــد، نگــه نداریــد و 

ــا  ــر تخــم ه ــه ســریع ت ــر چ ــذاری ه ــد از تخــم گ ــا بع حتم

را از محــل خــارج نماییــد. محــل نگــه داری پرنــدگان، بــه 

انــواع باکتــری هــا، میکــروب هــا و ســایر میکــرو ارگانیــزم 

هــا آلــوده مــی باشــد. ایــن میکــروب هــا مــی تواننــد از الیــه 

هــای پوســتی و غشــایی تخــم عبــور کــرده و بــه عنــوان یــک 

منبــع آلودگــی و البتــه گاهــا ویروســی باعــث اتــاف کامــل 

ــد. جنیــن هــا و کاهــش شــدید راندمــان جوجــه کشــی گردن

قــرار دادن دســتگاه جوجــه کشــی در محلــی کــه پرنــدگان 

حضــور دارنــد، کامــا غیــر اصولــی مــی باشــد. بــا توجــه بــه 

شــرایط بهداشــتی ســالن نگــه داری پرنــدگان و حساســیت 

بســیار بــاالی دســتگاه جوجــه کشــی بــه هــر گونــه آلودگــی 

و ... ایــن کار نتیجــه ای جــز یــک جوجــه کشــی کامــا 

ناموفــق نخواهــد داشــت.
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در هنــگام قــرار دادن تخــم نطفــه دار در داخــل شــانه، دقــت 

ــه  ــا ب ــوع شــانه بایســتی تخــم ی ــه ن ــا توجــه ب کنیــد کــه ب

پهلــو قــرار گیــرد و یــا قســمت نــوک تیــز آن بــه ســمت 

ــه ای در  ــه گون ــه باشــد. هرگــز تخــم را ب ــرار گرفت پاییــن ق

ــوک تیــز آن رو  دســتگاه جوجــه کشــی قــرار ندهیــد کــه ن

بــه بــاال باشــد. 

ــا تخــم هــای بســیار  هرگــز تخــم هــای بســیار کوچــک و ی

ــد،  ــد فــرم را کــه شــکل طبیعــی ندارن ــزرگ و تخــم هــای ب ب

در داخــل دســتگاه جوجــه کشــی قــرار ندهیــد. زیــرا تبدیــل 

بــه جوجــه نخواهنــد شــد. بــرای جوجــه کشــی فقــط از تخــم 

هایــی بــا شــکل متعــارف اســتفاده کنیــد.

توجــه داشــته باشــید کــه بــرای افزایــش میــزان بــاروری 

تخــم پرنــده، بایســتی درصــد پرنــده نــر بــه پرنــده مــاده 

در گلــه  حداکثــر 1 بــه 3 باشــد. بــه عبــارت صحیــح تــر 

ــرای جوجــه کشــی و تولیــد تخــم نطفــه  ــدگان را ب اگــر پرن

دار پــرورش میدهیــد، بایســتی بــه ازای هــر پرنــده نــر، 

حداکثــر ســه پرنــده مــاده در گلــه وجــود داشــته باشــد. 

ســن پرنــدگان نــر مــی بایســت جــوان بــوده و رژیــم غذایــی 

مناســب و علمــی بایســتی در کل گلــه رعایــت شــود. در غیــر 

ــا مشــکات جــدی مواجــه ایــن صــورت عمــل جوجــه کشــی ب
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خواهد شد.

بــه عنــوان مثــال در صورتــی کــه درصــد کلســیم در رژیــم 

ــر از حــد اســتاندارد باشــد، پوســته تخــم هــا  غذایــی باالت

بیــش از حــد ضخیــم شــده و جوجــه تــوان خــروج از تخــم 

ــد داشــت. را نخواه

ــان  ــام کل زم ــد از اتم ــه بع ــه داشــته باشــید ک ــا توج حتم

ــار روز بیشــتر از  ــا چه ــد ســه ت ــازه دهی ــه کشــی، اج جوج

زمــان معمــول، تخــم هــا در داخــل دســتگاه جوجــه کشــی 

باقــی بماننــد. چــرا کــه امــکان تبدیــل شــدن آنهــا بــه جوجــه 

وجــود خواهــد داشــت. امــا اگــر بعــد از گذشــت ایــن زمــان 

هنــوز هــم تخــم هــا بــه جوجــه تبدیــل نشــدند، تخــم هــا را 

یــک بــه یــک بشــکنید و وضعیــت آنهــا را ثبــت کنیــد. تخــم 

هایــی کــه  جنیــن مــرده در داخــل آنهــا وجــود نداشــته و 

ترکیبــی از زرده و ســفیده تخــم مــرغ در داخــل آنهــا وجــود 

داشــته باشــد، بــدون نطفــه بــوده و ذاتــا امــکان تبدیــل 

ــه  ــه جوجــه وجــود نداشــته اســت و ربطــی ب شــدن آنهــا ب

دســتگاه جوجــه کشــی و کیفیــت آن نــدارد.
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ــه  ــا زمانــی ک ــا یعنــی دقیق ــگام هــچ شــدن تخــم ه در هن

جوجــه هــا در حــال شکســتن و خــارج شــدن از پوســته تخم 

هســتند، بــه هیــچ وجــه درب دســتگاه را بــاز نفرمائیــد. 

چــرا کــه ایــن کار باعــث آهـکـی و ســفت شــدن پوســته 

تخــم هــا شــده و امــکان خــارج شــدن جوجــه از تخــم را از 

بیــن میبــرد. اجــازه دهیــد تــا 24 ســاعت، جوجــه هــا بعــد از 

خــروج از تخــم در داخــل دســتگاه باقــی بماننــد. بعــد از 24 

ســاعت درب دســتگاه را بــاز کــرده و ســریعا جوجــه هــا را از 

دســتگاه خــارج کنیــد. )در هنــگام بــاز کــردن درب دســتگاه 

ــط  ــای محی ــا دم ــد شــده، حتم ــای متول ــه ه ــروج جوج و خ

بســیار گــرم باشــد.( اجــازه دهیــد تــا تخــم هایــی کــه هنــوز 

بــه جوجــه تبدیــل نشــده انــد تــا چنــد روز در داخــل دســتگاه 

باقــی بماننــد.

مشــکاتی همچــون کــج شــدن پاهــا و یــا ســایر مشــکات 

ــد  ــه هنــگام تول ــا ب ــه ه ــرای برخــی از جوج ــه ب فیزیکــی ک

ــاری هــای ژنتیکــی تخــم  ــه بیم ــوط ب ــد، مرب پیــش مــی آی

ــوده و ارتباطــی بــه ماشــین جوجــه کشــی  و پرنــده مــادر ب

نــدارد. همچنیــن ممکــن اســت بســتر نامناســب نگــه داری 

جوجــه هــای یــک روزه )بــرای مثــال نگــه داری در داخــل 

کارتــن بــدون ریختــن خــاک اره و یــا ...( باعــث بــروز مشــکل
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باز یا کج شدن پاها شود.

اگــر پرنــده مــادر مســن باشــد، تخــم بیــش از حــد طبیعــی 

ــد. در ایــن صــورت جنیــن در  در بــدن پرنــده باقــی مــی مان

ــه  ــه اول جوج ــی در ده ــرد، ول ــم تشــکیل میگی ــل تخ داخ

کشــی در شــرایطی که بســیار کوچک اســت، تلف میشــود.

در صورتــی کــه از پرنــده هایــی ماننــد غــاز ، اردک و یــا قــو 

ــتر  ــول دوران س ــد در ط ــا بای ــد، حتم ــی میکنی ــه کش جوج

و هچــر ) مخصوصــا هچــر ( میــزان رطوبــت اتاـقـی را کــه 

دســتگاه جوجــه کشــی در آن قــرار دارد، افزایــش دهیــد. در 

غیــر ایــن صــورت جوجــه کشــی موفقــی را تجربــه نخواهیــد 

کــرد. بــرای افزایــش رطوبــت اتــاق میتوانیــد از آب پاشــی 

کــردن کــف زمیــن و یــا دســتگاه بخــار ســاز اســتفاده کنیــد.

هرگــز بــرای تامیــن گرمایــش و یــا رطوبــت اتــاق محــل 

قــرار گیــری دســتگاه، از شــعله هــای گازی ) یــا غیــر گازی ( 

بــدون دود کــش اســتفاده نکنیــد. چــرا کــه باعــث کاهــش 

اکســیژن محیــط و در نتیجــه خفــه شــدن جنیــن داخــل 

تخــم هــا خواهــد شــد. همچنیــن از قــرار دادن دســتگاه 

جوجــه کشــی در محــل تــردد وســایل نقلیــه و یــا پارکینــگ 

خــودرو یــا هــر فضایــی کــه خــودرو و موتــور ســیکلت در آن 

ــد. روشــن و خامــوش میشــود  ، خــودداری کنی
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تهیه تخم نطفه دار و محیط جوجه کشی :

 چرا که دود ناشی از سوخت این دستگاه ها ، باعث خفگی جنین در داخل دستگاه جوجه کشی خواهد شد.
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استفاده بهینه از دستگاه جوجه کشی :

ـی  صنعـت گــروه  کشــی  جوجــه  هــای  دســتگاه  از  برـخـی 

و  پرنــده  انتخــاب  سیســتم  دارای   E�I�G اســکندری 

تنظیمــات اتوماتیــک میباشــند. ایــن سیســتم بــرای افــراد 

ــا حــد ممکــن از  ــازه کار طراحــی شــده اســت. ت مبتــدی و ت

ایــن سیســتم اســتفاده ننمــوده و از دســتگاه در حالــت 

ــت اســتفاده از دســتگاه  ــد. بهتریــن حال دســتی بهــره ببری

جوجــه کشــی ایــن اســت کــه بــه کتــب مرجــع جوجه کشــی 

مراجعــه کــرده و دمــا و رطوبــت و مــدت زمــان ســتر و هچــر 

ــژادی کــه انتخــاب کــرده ایــد را مطالعــه  ــرای پرنــده و ن را ب

کنیــد. در ایــن صــورت شــما بــا دریافــت اطاعــات دقیــق تــر 

مــی توانیــد ماشــین جوجــه کشــی را در حالــت دســتی بهتــر 

ــد. ــت کنی ــان بیشــتری دریاف ــوده و راندم ــم نم تنظی
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ســعی کنیــد 24 ســاعت قبــل از قــرار دادن تخــم هــای نطفــه 

دار در درون ماشــین جوجه کشــی، دســتگاه را روشــن کرده 

و از کارکــرد صحیــح سیســتم هــای آن اطمینــان پیدا کنید. 

زیــرا در صورتــی کــه دمــای تخــم هــا افزایــش یابــد و ســپس 

بــه علــت خرابــی دســتگاه، دمــای آنهــا کاهــش یابد، آســیب 

ــه تخــم هــای نطفــه دار وارد خواهــد شــد.  بســیار جــدی ب

توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بعــد از 24 ســاعت 

تســت فنــی دســتگاه ، ماشــین جوجــه کشــی را خامــوش 

کــرده و درب آن را بــاز کنیــد تــا دمــای کابین داخل دســتگاه 

پاییــن بیایــد و دســتگاه خنــک شــود. ســپس تخــم هایــی را 

کــه بعــد از جمــع آوری چندیــن ســاعت در دمــای اتــاق نگــه 

داشــته ایــد را در داخــل شــانه هــای دســتگاه خنــک شــده 

بچینیــد. در نهایــت درب ماشــین جوجــه کشــی را بســته و 

دســتگاه را روشــن نماییــد. 

بعــد از اتمــام دوره ســتر، بــه هنــگام انتقــال تخــم هــا بــه 

ســبدهای مخصــوص هچــر، دقــت کنیــد کــه بایســتی دمــای 

اتاقــی کــه ایــن کار را در آن انجــام میدهیــد بــه انــدازه ای 

خنــک نباشــد کــه بــه تخــم هــا شــوک ســرمایی وارد شــود. 

ــاق را  ــای ات ــن کار، دم ــام ای ــرای انج ــه ب ــر آن اســت ک بهت

بــرای لحظاتــی تــا 30 درجــه بــاال بــرده و رطوبــت آن
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استفاده بهینه از دستگاه جوجه کشی :

را افزایــش دهیــد. همچنیــن دقــت کنیــد کــه ایــن کار را بــه 

آرامــی انجــام دهیــد تــا ضربــه ای بــه تخــم هــا وارد نشــود.

جوجــه کشــی از برـخـی پرنــدگان ماننــد غــاز و بوقلمــون 

متفــاوت تــر از ســایر پرنــدگان میباشــد و نیــاز بــه مطالعــه 

دقیــق کتــب مربــوط بــه ایــن پرنــدگان دارد. پــس بــا دقــت 

کافــی اقــدام نماییــد.

ــران  ــاص و گ ــدگان خ ــم پرن ــات اول از تخ ــرای دفع ــز ب هرگ

قیمــت اســتفاده نکنیــد. بهتــر اســت که چند بار از دســتگاه 

ــا  ــد، ت ــره ببری ــی به ــدگان معمول ــرای جوجــه کشــی از پرن ب

مهــارت و آشــنایی شــما بــا دســتگاه جوجــه کشــی بیشــتر 

شــود. آنــگاه از پرنــدگان خــاص جوجــه کشــی نماییــد.

اگــر ظرفیــت تخــم هــا از ظرفیــت شــانه هــا کمتــر اســت، 

همــه آنهــا را در یــک ســمت شــانه نچینیــد. همچنیــن شــانه 

هــای پــر را در یــک ســمت راک قــرار ندهیــد، چــرا کــه در 

ایــن صــورت بــه موتــور و یــا جــک دســتگاه فشــار وارد شــده 

و آســیب جــدی بــه آنهــا وارد خواهــد شــد. تخــم هــا را 

در همــه جــای شــانه و شــانه هــا را در همــه جــای راک بــه 

گونــه ای بچینیــد کــه فشــار یکســانی بــه موتــور و یــا جــک 

چرخاننــده دســتگاه وارد شــود.
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استفاده بهینه از دستگاه جوجه کشی :

ــایز  ــی س ــه کش ــای جوج ــتگاه ه ــکان در دس ــورت ام در ص

ــن  متوســط ، جــای شــانه هــا را در طــول جوجــه کشــی بی

طبقــات مختلــف دســتگاه جابجــا کنیــد. بــه ایــن نحــوه کــه 

شــانه مدتــی در طبقــه اول و مدتــی در طبقــه دوم و ... قــرار 

ــدون وارد شــدن  ــه آرامــی و ب ــد ب ــن کار بای ــود. ای داده ش

ــه تخــم هــا انجــام  ــه ای ب ــا شــوک ضرب شــوک دمایــی و ی

شــود.

اگــر از شــانه هــای همــه کاره بــرای جوجــه کشــی اســتفاده 

میکنیــد، حتمــا دقــت داشــته باشــید کــه درب ســبد هــچ 

بایــد در دوران ســتر بــر روی شــانه هــا قــرار نداشــته باشــد. 

در غیــر ایــن صــورت آســیب جــدی بــه موتــور دســتگاه وارد 

خواهــد شــد. دقــت کنیــد کــه از درپــوش فقــط در هنــگام 

هــچ اســتفاده کنیــد.

از قــرار دادن دســتگاه جوجــه کشــی در کنــار ابــزار آالت پــر 

ســر و صــدا و یــا در مــکان هــای کــه صــدای ناهنجــار دارنــد و 

یــا محــل هــای پــر رفــت و آمــد، اجتنــاب کنیــد. زیــرا امــکان 

تبدیــل شــدن تخــم بــه جوجــه در ایــن محیــط هــا کاهــش 

مــی یابــد.
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استفاده بهینه از دستگاه جوجه کشی :

در مــورد شــانه هــای معمولــی و راک هــا نیــز دقــت کنیــد 

کــه بعــد از اتمــام دوران ســتر، تخــم هــا بایــد بــه ســبد هــچ 

منتقــل گردنــد. 

در دســتگاه هایــی کــه رطوبــت آنهــا بــا اســتفاده از رطوبــت 

ســاز التراســونیک و یــا رطوبــت ســاز غلطکــی یــا اتومایــزر 

تامیــن میشــود، بایســتی دقــت کنیــد کــه حتمــا دوشــاخه 

ایــن رطوبــت ســاز هــا بــه پریــز تعبیــه شــده روی دســتگاه 

متصــل گــردد نــه بــه پریــز مســتقیم بــرق!!

قطــع جریــان بــرق ورودی بــه دســتگاه باعــث کاهــش دمــای 

ــین جوجــه کشــی و در نتیجــه باعــث  ــن ماش داخــل کابی

ــال  ــر احتم ــردد. اگ ــه دار میگ ــای نطف ــف شــدن تخــم ه تل

قطــع شــدن جریــان بــرق دســتگاه وجــود دارد، حتمــا از قبــل 

یــک باطــری 12 ولــت و یــک دســتگاه اینورتــر بــرق تهیــه 

فرماییــد. دســتگاه اینورتــر جریــان بــرق 12 ولــت را بــه 220 

ولــت تغییــر داده و امــکان کارکــرد دســتگاه در شــرایط قطع 

شــدن بــرق را فراهــم مــی نمایــد. در صــورت نیــاز میتوانیــد 

ایــن قطعــه را از بخــش فــروش کارخانــه گــروه صنعـتـی 

اســکندری تهیــه فرماییــد. توجــه داشــته باشــید کــه برخــی 

از دســتگاه هــای جوجــه کشــی خانگــی توانایــی کارکــردن بــا 

باطــری و بــدون اینورتــر را دارا میباشــند.
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نوربینی و نطفه سنجی از تخم ها :

بــا توجــه بــه اینکــه بــه احتمــال زیــاد تعــدادی تخــم بــدون 

نطفــه و تــرک خــورده نیــز همــراه تخــم هــای نطفــه دار شــما 

ــه  ــد، الزم اســت ک ــده ان ــه کشــی گردی وارد دســتگاه جوج

ــی بــا  ــم جوجــه کش ــوم، هفتــم و چهارده در روز هــای س

اســتفاده از یــک چــراغ نطفــه ســنج، تخــم هــا را نــور بینــی 

کــرده و تخــم هــای فاقــد نطفــه را از دســتگاه خــارج کنیــد. 

ـی کــه ایــن کار انجــام نشــود، تخــم هــای  زیــرا در صورـت

ــدون نطفــه، گندیــده شــده و گاز متصاعــد شــده از آنهــا  ب

جنیــن موجــود در ســایر تخــم هــا را نیــز تلــف خواهــد کــرد. 

ــد در یــک  ــر اســت کــه عمــل نطفــه ســنجی بای شــایان ذک

اتــاق تاریــک انجــام گیــرد. در ایــن صــورت اگــر نطفــه ســنج 

را در زیــر تخــم هــای نطفــه دار قــرار دهیــد، جنیــن تشــکیل 

شــده در داخــل آنهــا قابــل تشــخیص اســت و میتــوان تخــم 

ــدون نطفــه را از تخــم هــای نطفــه دار جــدا ســازی  هــای ب

کــرده و بیــرون از دســتگاه گذاشــت. عــدم انجــام نطفــه 

ســنجی مخصوصــا در تخــم هــای بــزرگ مثــل بوقلمــون ، 

غــاز ، اردک و حـتـی مــرغ باعــث کاهــش شــدید راندمــان 

خواهــد شــد.
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نوربینی و نطفه سنجی از تخم ها :
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توجه بسیار مهم :

قبــل از شــروع بــه نطفــه ســنجی، حتمــا دمــای محیــط جوجــه کشــی را بــاال بــرده و در محیطــی گــرم بــه نــور بینــی تخــم هــا 

اقــدام نماییــد تــا بــه تخــم هــا شــوک دمایــی وارد نشــود.

بهتــر اســت شــب هنــگام و زمانــی کــه اتــاق تاریــک اســت، اقــدام بــه نطفــه ســنجی نماییــد. در ایــن صــورت قــدرت تشــخیص 

نطفــه، جنیــن و رگ هــا راحــت تــر خواهــد بــود.



 فصل سوم  
 شیشسیشی

 انواع شانه جوجه کشی
type of incubation trays
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معرفی انواع شانه جوجه کشی :

دســتگاه هــای جوجــه کشــی گــروه صنعتــی اســکندری بــا چهــار نــوع شــانه ارائــه میگــردد. جنــس تمامــی ایــن شــانه هــا از 

پاســتیک پــر کاربــرد و بهداشــتی ســاخته شــده اســت. شــایان ذکــر اســت کــه پــس از هــر دوره جوجــه کشــی بایــد شــانه هــا 

را ضــد عفونــی نمــود. ایــن شــانه هــا قابلیــت شستشــویی داشــته و مــی تــوان آنهــا را پــس از اتمــام هــر دوره جوجــه کشــی 

ضــد عفونــی کــرد. دســتگاه هــای جوجــه کشــی صنعتــی و نیمــه صنعتــی گــروه صنعتــی اســکندری مجهــز بــه شــانه هــای 

همــه کاره مــی باشــند. ایــن شــانه هــا اولیــن بــار توســط شــرکت معتبــر آرکام کــره طراحــی و ســاخته شــدند. هــم اکنــون 

نســخه جدیــد ایــن شــانه هــا بــا گنجایــش بیشــتر از طــرف گــروه صنعتــی اســکندری در ســاخت دســتگاه هــای جوجــه کشــی 

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. بــه کمــک ایــن شــانه هــا کاربــر میتوانــد از تمامــی پرنــدگان اقــدام بــه جوجــه کشــی نمایــد. 

 تمامی شانه های جوجه کشی عبارتند از :
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شانه های سنتی جوجه کشی : 

 ایــن نــوع شــانه ، دارای حفــره هــای مخصوصــی بــرای قــرار 

گرفتــن تخــم هــا میباشــد.

 بــرای هــر پرنــده نــوع مخصوصــی از ایــن شــانه هــا وجــود 

ــرای مــرغ، شــانه مخصــوص مــرغ،  ــه عنــوان مثــال ب دارد. ب

بایــد   ... و  بلدرچیــن  مخصــوص  شــانه  بلدرچیــن  بــرای 

ــود.  ــداری نم ــانه خری ــده، ش ــوع پرن ــا ن ــب ب متناس

نکتــه قابــل توجــه اینکــه در هنــگام قــرار دادن تخــم در 

داخــل ایــن نــوع شــانه هــا بایســتی دقــت کنیــد که قســمت 

نــوک تیــز تخــم هــا رو بــه پاییــن باشــد.

شانه های سنتی جوجه کشی
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راک های شاخکی :

در ایــن نــوع راک هــا، ســه نــوع شــانه همــراه دســتگاه ارائــه 

میگــردد. یعنــی شــانه هــای ســایز کوچــک ، ســایز متوســط 

و ســایز درشــت. بــه صــورت پیــش فــرض توســط کارخانــه، 

شــانه هــای متوســط بــر روی راک هــا نصــب مــی گــردد. شــما 

میتوانیــد ســایر شــانه هــا را بــا اســتفاده از پیــج روی راک 

ــه  ــرای جوج ــایز متوســط ب ــای س ــانه ه ــد. از ش نصــب کنی

کشــی از پرندگاـنـی ماننــد مــرغ ، قرقــاول ، طــاووس و ... 

اســتفاده میشــود و از شــانه هــای ســایز ریــز بــرای جوجــه 

کشــی از پرنــدگان بــا جثــه ریــز ماننــد بلدرچیــن ، کبوتــر ، 

طوطــی و غیــره اســتفاده میگــردد و در نهایــت از شــانه های 

ســایز درشــت بــرای جوجــه کشــی از پرنــدگان درشــت جثــه 

ــد.  ــره میبرن ــره به ــو و غی ــاز ، اردک ، ق ــون ، غ ــد بوقلم مانن

بایســتی توجــه داشــت کــه در شــانه هــای ســایز کوچــک 

و متوســط بایســتی قســمت نــوک تیــز تخــم رو بــه پاییــن 

باشــد، ولــی در شــانه ســایز بــزرگ ایــن نــوع راک، تخــم هــا 

بــه پهلــو یــا بصــورت افقــی قــرار میگیرنــد.
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شانه های همه کاره و یا کره ای :

ایــن نــوع شــانه بــرای پرنــدگان مختلــف قابــل تنظیــم بــوده 

بــه  دار  تبدیــل تخــم نطفــه  راندمــان  افزایــش  باعــث  و 

ــکان  ــن ام ــه کاره، ای ــانه هم ــود. ش ــک روزه میش ــه ی جوج

را بــرای شــما فراهــم مــی کنــد تــا بــدون نیــاز بــه صــرف 

ــدگان  ــف، از تمامــی پرن ــد شــانه هــای مختل ــه و خری هزین

جوجــه کشــی نمائیــد. بــرای بهــره منــدی از ایــن شــانه هــا 

ابتــدا دو قطعــه ریــل ماننــد را در ســر و تــه ســبدهای هــچ 

قــرار دهیــد و چفــت آنهــا را پشــت ســبد هــچ محکــم کنیــد. 

ــده ای کــه اســتفاده  ــه ســایز تخــم پرن ــا توجــه ب ســپس ب

میکنیــد، تیغــه هــای میانــی را در داخــل آنهــا قــرار دهیــد. 

ــورت  ــه کاره بص ــانه هم ــا را در ش ــم ه ــد تخ ــما میتوانی ش

یــا بصــورت نیمــه ایســتاده قــرار  بــه پهلــو و  خوابیــده 

دهیــد. در صورتــی کــه تخــم هــا را بصــورت نیمــه ایســتاده 

در شــانه قــرار میدهیــد، بایســتی توجــه داشــته باشــید کــه 

قســمت نــوک تیــز تخــم هــا بایــد رو بــه پاییــن باشــد.
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شانه های همه کاره طرح جدید :

ــا شــانه هــای  ــد در مقایســه ب ــه کاره جدی شــانه هــای هم

همــه کاره قدیمــی، ظرفیــت بیشــتری دارنــد. همچنیــن 

ایــن شــانه هــا فضــای کمتــری اشــغال میکننــد. جنــس ایــن 

شــانه هــا از ABS بســیار عالــی مــی باشــد. از ایــن رو قابــل 

شستشــو و ضــد عفونــی اســت. ایــن شــانه هــا، ســایزیک 

ــل  ــترمرغ ( قاب ــز ش ــه ج ــدگان ) ب ــرای تمامــی پرن ــوده و ب ب

ــه  ــر اســت تخــم هــا ب اســتفاده اســت. در ایــن شــانه بهت

ــه  ــد تخــم هــا را ب ــن مــی توانی ــد. همچنی ــرار گیرن ــو ق پهل

ــه پاییــن باشــد نیــز بچینیــد. صورتــی کــه نــوک آنهــا رو ب

شانه همه کاره طرح جدید



 57

Eskandari Group

Automatic Egg Incubators Manuals
دفترچه راهنمای گروه صنعتی اسکندری

راک های دوار :

ایــن نــوع راک ) شــانه ( یکــی از پیشــرفته تریــن نــوع شــانه 

هــای مخصــوص جوجــه کشــی میباشــد و تنهــا شــانه ای 

اســت کــه چرخــش 360 درجــه ای تخــم در داخــل دســتگاه 

ــز شــما  ــن شــانه نی جوجــه کشــی را ممکــن میســازد. از ای

میتوانیــد بــدون هــر نــوع تغییــری بــرای جوجــه کشــی 

ــن کار فقــط  ــرای ای ــد. ب ــف اســتفاده کنی ــدگان مختل از پرن

کافیســت تخــم هــای نطفــه دار خــود را در ـفـی مــا بیــن 

لولــه هــا قــرار دهیــد. همچنیــن شــما بایســتی تخــم هــا را 

در ایــن نــوع شــانه، بصــورت خوابیــده و بــه پهلــو بچینیــد. 

ــگام چیــدن تخــم هــا در درون ایــن راک، تخــم هــا  ــه هن ب

را بــه گونــه ای قــرار دهیــد کــه قســمت نــوک تیــز آنهــا دو 

بــه دو، رو بــه هــم دیگــر باشــد. همچنیــن شــما میتوانیــد 

ــه هــا بصــورت یــک در میــان  ــا جــدا کــردن بعضــی از لول ب

از ایــن شــانه هــا بــرای جوجــه کشــی از شــتر مــرغ نیــز 

اســتفاده کنیــد.
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راک های دوار 360 درجه

راک های دوار :



 فصل چهارم  
 شیشسیشی

سیستم تامین رطوبت
Humidity supply system
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سیستم تامین رطوبت :

رطوبــت یکــی از مــوارد اثــر گــذار بــر رونــد جوجــه کشــی مــی باشــد. لــذا در دوران ســتر و هچــر مــی بایســت میــزان رطوبــت 

مــورد نظــر جوجــه هــا بــه نحــو احســن تأمیــن گــردد. دقــت داشــته باشــید کــه میــزان رطوبــت مــورد نیــاز بــرای جوجــه کشــی 

از همــه پرنــدگان بــا هــم یکســان نمــی باشــد. لــذا بــرای تنظیــم دقیــق رطوبــت جوجــه کشــی حتمــا بــه کتــاب هــای مرجــع 

مربوطــه مراجعــه بفرمائیــد.

در دســتگاه هــای جوجــه کشــی بــا توجــه بــه ســایز و ظرفیــت آن هــا از روش هــای مختلفــی بــرای تامیــن رطوبــت اســتفاده 

مــی شــود. اصــوال در ماشــین هــای جوجــه کشــی صنعتــی از سیســتم رطوبــت ســاز اتومایــزر و در دســتگاه هــای جوجــه 

کشــی خانگــی معمــوال از روش هایــی همچــون پمــپ و ظــرف آب اســتفاده میشــود. هــر یــک از ایــن سیســتم هــا بــه طــور 

مفصــل در ایــن بخــش توضیــح داده شــده انــد.
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تامین رطوبت با ظرف آب شیار دار :

در برـخـی از دســتگاه هــای جوجــه کشــی ، از ظــرف آب 

شــیار دار بــرای تامیــن رطوبــت اســتفاده مــی گــردد. در ایــن 

ــد شــیار مســتقل  ــا چن ــک ظــرف آب ب ــوع دســتگاه هــا ی ن

ــا  ــرار دارد کــه معمــوال در دوران ســتر یــک ی در دســتگاه ق

دو شــیار و در دوران هچــر تمامــی شــیار هــا پــر از آب مــی 

گــردد. البتــه اینکــه چــه تعــدادی از شــیار هــا را از آب پــر 

نماییــد، معمــوال بــا توجــه بــه میــزان رطوبــت محیطــی کــه 

ــرار میگیــرد، متفــاوت  دســتگاه در آنجــا مــورد اســتفاده ق

اســت.

ظرف آب شیار دار
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تامین رطوبت با ظرف آب و فن :

در بســیاری از دســتگاه هــای جوجــه کشــی از روش ظــرف 

ــت اســتفاده مــی شــود. در  آب و فــن جهــت تامیــن رطوب

ــه  ــراه دســتگاه ارائ ــوال هم ــه معم ــک ظــرف ک ــن روش ی ای

جوجــه  ماشــین  داخــل  در  و  شــده  آب  از  پــر  میگــردد، 

کشــی و زیــر فــن مخصــوص آن، قــرار مــی گیــرد. در ایــن 

حالــت در صــورت کاهــش رطوبــت، فــن بــاالی ظــرف آب بــه 

صــورت خــودکار شــروع بــه کار کــرده و رطوبــت دســتگاه را 

افزایــش مــی دهــد و هنگامــی کــه رطوبــت بــه حــد مطلــوب 

رســید، فــن خامــوش مــی گــردد. در ایــن روش نیــز بایســتی 

همیشــه ظــرف آب دســتگاه را پــر کــرده و در داخــل ماشــین 

جوجــه کشــی قــرار داد.

ظرف آب و فن

ر
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تامین رطوبت با پد مخصوص رطوبت :

در برـخـی از دســتگاه هــای جوجــه کشــی پیشــرفته تــر، 

دســتگاه مجهــز بــه پمــپ مخصــوص تامیــن رطوبــت مــی-

باشــد. در ایــن دســتگاه هــا یــک ظــرف آب معمولــی ماننــد 

بطــری آب، بیــرون از دســتگاه قــرار گرفتــه و شــیلنگی کــه 

متصــل بــه پمــپ دســتگاه اســت در داخــل آن انداختــه 

مــی شــود. در شــرایطی کــه رطوبــت دســتگاه کاهــش یابــد، 

پمــپ دســتگاه شــروع بــه کار کــرده و آب را بــه صــورت 

قطــره بــه قطــره بــه داخــل دســتگاه منتقــل نمــوده و روی پــد 

مخصــوص رطوبــت مــی ریــزد. در نتیجــه ایــن پــد ســلولوزی 

خیــس شــده و باعــث افزایــش رطوبــت دســتگاه مــی گــردد. 

معمــوال دســتگاه هــای کوچــک خانگــی بــا ایــن روش تامیــن 

رطوبــت مــی گردنــد و در واقــع ایــن روش بهتریــن روش 

تامیــن رطوبــت در دســتگاه هــای جوجــه کشــی خانگــی مــی 

باشــد.
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سیستم اتوماتیک پمپ آب و فلوتر الکترونیکی :

در دســتگاه  رطوبــت  تأمیــن  هــای  از روش  دیگــر  یـکـی 

ــر الکترونیکــی مــی  ــپ آب و فلوت ــه کشــی روش پم جوج

نقــص  ـی  ـب و  بــه عنــوان جدیدتریــن  ایــن روش  باشــد. 

تریــن متــد تأمیــن رطوبــت جوجــه کشــی فقــط در دســتگاه 

ــروه  ــا گ ــه ای خارجــی و ســری درن هــای جوجــه کشــی حرف

صنعتــی اســکندری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. در 

ایــن روش یــک مخــزن آب بــه صــورت جداگانــه در بیــرون 

از دســتگاه قــرار میگیــرد و یــک شــلنگ ورودی آب بــر روی 

دســتگاه نصــب مــی باشــد کــه آب از طریــق آن بــه داخــل 

ظــرف مخصــوص هدایــت میشــود. بــا توجــه بــه سیســتم 

مکانیــزم دســتگاه ، هــوش مصنوعــی آن در زمــان نیــاز بــه 

رطوبــت بــه صــورت کامــا اتوماتیــک آب از داخــل ایــن 

ــت مــی  ــه داخــل دســتگاه هدای ــوده و ب مخــزن مکــش نم

ــر و شــناور  ــک سیســتم فلوت ــل دســتگاه ی ــد. در داخ نمای

و سیســتم کاســه المنتــی طراحــی شــده اســت. ســطح آب 

در ایــن کاســه توســط فلوتــر تنظیــم میشــود. جنــس ایــن 

کاســه از اســتیل مــی باشــد و در قســمت زیریــن آن دو 

المنــت تعبیــه شــده اســت. ایــن المنــت هــا گــرم شــده و 

باعــث بخــار شــدن آب داخــل کاســه میشــوند. 
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سیستم اتوماتیک پمپ آب و فلوتر الکترونیکی :

بدیــن ترتیــب رطوبــت مــورد نیــاز بــه صــورت کــم و بســیار 

دقیــق تولیــد میشــود و بــه داخــل کابیــن هدایــت میگــردد. 

رطوبــت تأمیــن شــده در ایــن روش بــه آرامــی و بــه شــکل 

بســیار ایــده آل تولیــد میشــود و عــاری از هرگونــه آهــک 

و ناخالصــی هــا مــی باشــد. همــان طــور کــه ذکــر شــد بــرای 

تأمیــن رطوبــت در دســتگاه هــای ســری درنــا کافــی اســت 

کــه شــلنگ نصــب شــده بــر روی دســتگاه را در داخــل ظــرف 

و یــا بطــری آب قــرار بدهیــد تــا بــه صــورت کامــا خــودکار 

ــرای جوجــه کشــی فراهــم شــود. از  ــاز ب ــورد نی ــت م ، رطوب

ــاز و بســته شــدن  ــه ب ــازی ب ــن روش نی ــه در ای آنجایــی ک

درب دســتگاه نمــی باشــد ، نطفــه هــا و جوجــه هــا دچــار 

شــوک دمایــی نمــی شــوند.
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تامین رطوبت با رطوبت ساز التراسونیک :

ــزرگ تــر از رطوبــت ســاز  در دســتگاه هــای جوجــه کشــی ب

ــت اســتفاده مــی- ــن رطوب ــت تامی ــای التراســونیک جه ه

گــردد. ایــن دســتگاه هــا بیــرون از دســتگاه جوجــه کشــی 

بــا  قــرار گرفتــه و رطوبــت تولیــد شــده توســط آن هــا 

اســتفاده از شــیلنگ مخصــوص بــه داخــل دســتگاه جوجــه 

کشــی منتقــل مــی گــردد. هنــگام اســتفاده از ایــن دســتگاه 

هــای جوجــه کشــی بایســتی توجــه داشــت کــه دو شــاخه 

دســتگاه رطوبــت ســاز بایســتی بــه پریــز موجــود در بدنــه 

دســتگاه جوجــه کشــی متصــل گــردد و نــه بــه جریــان بــرق 

شــهری. مکانیــزم تولیــد رطوبــت در ایــن دســتگاه هــا بــه 

ایــن گونــه اســت کــه هنــگام کاهــش رطوبــت، جریــان بــرق 

رطوبــت ســاز بصــورت خــودکار توســط دســتگاه جوجــه 

کشــی وصــل گردیــده و دســتگاه شــروع بــه تولیــد رطوبــت 

ـی کــه رطوبــت بــه حــد مطلــوب رســید،  مــی کنــد. زماـن

بصــورت خــودکار جریــان بــرق رطوبــت ســاز قطــع مــی گــردد. 

بایســتی توجــه کــرد ایــن عمــل مهــم زمانــی اتفــاق مــی افتد 

کــه دوشــاخه رطوبــت ســاز بــه پریــز تعبیــه شــده روی بدنــه 

دســتگاه جوجــه کشــی وصــل گــردد. در غیــر ایــن صــورت 

مکانیــزم کارکــرد دســتگاه جوجــه کشــی مختــل مــی شــود. 
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تامین رطوبت با رطوبت ساز التراسونیک :

دســتگاه هــای رطوبــت ســاز التراســونیک دارای مخــزن آب 

مخصــوص بــه خــود هســتند کــه همیشــه بایــد توســط 

ــر از آب  ــک شــده اســت، پ آبــی کــه جوشــیده شــده و خن

گــردد. توجــه بــه ایــن نکتــه ضروریســت کــه هرگــز از محــل 

خــروج بخــار، نبایســتی آب بــه داخــل دســتگاه رطوبــت 

ســاز  رطوبــت  دســتگاه  آب  شــارژ  بــرای  ریخــت!!  ســاز 

التراســونیک، قســمت شیشــه ای رطوبــت ســاز را برداشــته 

و وارونــه نماییــد. ســپس دریچــه مخصــوص زیــر آن را 

بصــورت پیچــی بــاز نماییــد و آب را داخــل قســمت شیشــه 

ای بریزیــد. در نهایــت درپــوش را محکــم بســته و قســمت 

شیشــه ای را در جــای مخصــوص بــه خــود قــرار دهیــد. 

بــا اســتفاده از  بایــد  همچنیــن هــر چنــد مــدت یکبــار، 

مســواک و یــا فرچــه نــرم ، آهــک موجــود بــر روی پیزوهــای 

ــد. ــاک نمائی ــاز التراســونیک را پ ــت س رطوب

رطوبت ساز التراسونیک
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تأمین رطوبت با دستگاه رطوبت ساز آتومایزر :

رطوبــت ســازهای التراســونیک، بخــار ســرد ایجــاد مــی کننــد. 

در نتیجــه ایــن بخــار ســرد، تنــش دمایــی در داخــل طبقــات 

تنــش  ایــن  افتــد.  مــی  اتفــاق  دســتگاه جوجــه کشــی 

دمایــی مــی توانــد راندمــان جوجــه کشــی را بســیار کاهــش 

دهــد. از ایــن رو در ســری جدیــد دســتگاه هــای جوجــه 

کشــی گــروه صنعتــی اســکندری از رطوبــت ســاز آتومایــزر 

اســتفاده مــی شــود.

ـی بــاال و  رطوبــت ســاز اتومایــزر بــا توجــه بــه قــدرت فـن

مکانیــزم کارکــرد عالــی، جــزو بهتریــن وســیله بــرای تأمیــن 

حیــن  در  اســت.  دســتگاه جوجــه کشــی  بــرای  رطوبــت 

اســتفاده از ایــن رطوبــت ســاز بایســتی دقــت شــود کــه 

دوشــاخه بــرق آن بــه پریــز روی دســتگاه جوجــه کشــی 

وصــل شــود. بــرد کنترلــر دســتگاه بــه هنــگام نیــاز بــه 

رطوبــت، دســتور روشــن شــدن بــه آتومایــزر را صــادر کرده و 

هنــگام رســیدن رطوبــت بــه حــد مجــاز، فرمــان قطــع آتومایز 

را صــادر خواهــد کــرد. دســتگاه آتومایــزر ظاهــر و مکانیــزم 

بســیار ســاده ای دارد. ایــن دســتگاه دارای یــک مخــزن 

اصلــی آب، درپــوش مخــزن ثانویــه، دو عــدد الکتــرود ، 

ــرق میباشــد. ــک ســیم ب ــار و ی ــال بخ شــلنگ خرطومــی انتق
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تأمین رطوبت با دستگاه رطوبت ساز آتومایزر :

مــی  آتومایــز  از دســتگاه  اســتفاده  هنــگام  در   : توجــه 

بایســت حتمــا از آب مقطــر صنعتــی یــا آب تصفیــه شــده 

و یــا آب بــا ســختی پاییــن )TDS≤60( اســتفاده شــود.

دســتگاه اتومایــز بــا اســتفاده از ســرعت بخشــیدن بــه 

جنبــش مولکولــی آب بــه وســیله نیــروی الکتریســیته، 

باعــث تغییــر فــازی آب از حالــت مایــع بــه گاز و تولیــد 

بخــار گــرم مــی شــود. ایــن بخــار از طریــق خروجــی موجــود 

بــر روی مخــزن ثانویــه بــه بیــرون انتقــال داده مــی شــود. 

ــادی از  ــدار زی ــا مق ــد شــده ب ــت تولی ــن رطوب ــت ای در نهای

اکســیژن هــوای محیــط دســتگاه مخلــوط شــده و از طریــق 

شــلنگ بــه داخــل دســتگاه جوجــه کشــی منتقــل مــی شــود.

ــه مکانیــزم عملکــرد ایــن رطوبــت ســاز،  ــا توجــه ب توجــه: ب

آهــک، امــاح و ناخالصــی هــای موجــود در آب بــه المنــت 

هــای آن جــذب مــی شــوند. ایــن عمــل مــی توانــد در امــر 

تولیــد رطوبــت، اختــال بــه وجــود آورد. چنانچــه المنــت 

هــای ایــن رطوبــت ســاز آهــک ببنــدد، دســتگاه رطوبــت ســاز 

جریــان بــرق بیشــتری از بــرد دســتگاه جوجــه کشــی خواهــد 

گرفــت کــه در نتیجــه آن هــم بــه بــرد و هــم رطوبــت ســاز، 

آســیب وارد مــی گــردد.
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تأمین رطوبت با دستگاه رطوبت ساز آتومایزر :

جهــت جلوگیــری از ایــن موضــوع، حتمــا مــی بایســت هــر 

4 الــی 5 روز نســبت بــه تمیــز کاری المنــت هــای دســتگاه 

ــن  ــت هــای ای ــز کاری المن ــرای تمی ــرد. ب ــدام ک ــز اق آتومای

رطوبــت ســاز، مــی توانیــد ســطح آهــک بســته آن را بــا 

احتیــاط و بــا اســتفاده از کاردک و یــا ماکــت بــر تمیــز کنــد. 

توصیــه مــی شــود قبــل از تمیــزکاری ایــن المنــت هــا، آنهــا 

را بــه مــدت 10 الــی 15 دقیقــه در یــک ظــرف پــر از ســرکه 

قــرار دهیــد. 

دستگاه رطوبت ساز آتومایزر



 71

Eskandari Group

Automatic Egg Incubators Manuals
دفترچه راهنمای گروه صنعتی اسکندری

سیستم تامین رطوبت :

بعــد از خریــد دســتگاه جوجــه کشــی بایــد تشــخیص دهیــد کــه دســتگاه شــما بــرای تأمیــن رطوبــت از کــدام یــک از روش 

هــای بــاال اســتفاده مــی کنــد و ســپس اقدامــات الزم را انجــام دهیــد. در غیــر ایــن صــورت دســتگاه جوجــه کشــی شــما تــوان 

تولیــد جوجــه یــک روزه را نخواهــد داشــت. الزم بــه ذکــر اســت کــه تمامــی دســتگاه هــای جوجــه کشــی بصــورت مســتقیم و 

یــا غیــر مســتقیم از آب بــرای تامیــن رطوبــت اســتفاده مــی کننــد. ذکــر ایــن نکتــه هــم خالــی از لطــف نیســت کــه همیشــه 

میــزان رطوبــت مــورد نیــاز دســتگاه هــای جوجــه کشــی در دوران هچــر بیشــتر از دوران ســتر مــی باشــد.



 فصل پنجم  
 شیشسیشی

نگهداری از دستگاه جوجه کشی 
How to keep an incubator
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نکاتی در رابطه با نگه داری از دستگاه جوجه کشی :

دســتگاه جوجــه کشــی دارای ســاختار حساســی مــی باشــد 

و هــر گونــه آســیب دیدـگـی و ســهل انــگاری در حیــن 

اســتفاده و نگــه داری از آن مــی توانــد بــر عملکــرد دســتگاه 

و راندمــان نهایــی آن ، تأثیــر منفــی ایجــاد نمایــد.

ــن رو در حیــن و بعــد از جوجــه کشــی مــی بایســت   از ای

از دســتگاه بــه نحــو احســن محافظــت شــود. مخصوصــا 

مــواد  برابــر  در  دســتگاه  سنســور  و  الکتریـکـی  قطعــات 

شــیمیایی بســیار آســیب پذیــر مــی باشــند. 

در ایــن بخــش مجموعــه نکاتــی در ایــن رابطــه بــرای شــما 

آمــاده کــرده ایــم.

 توصیــه مــی شــود در خصــوص نگــه داری از دســتگاه 

تمامــی ایــن مــوارد را بــه دقــت رعایــت فرمائیــد.
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شرایط نگهداری از دستگاه جوجه کشی :

بهتر اســت که همیشــه یک دماســنج  و یک رطوبت ســنج 

آنالــوگ دقیــق در داخــل دســتگاه وجــود داشــته باشــد تــا 

اگــر سیســتم الکترونیکــی دســتگاه دچــار خطــا شــد، فــورًا از 

آن مطلــع شــوید. توجــه داشــته باشــید کــه رطوبــت ســنج 

و دماســنج الکترونیکــی متعلــق بــه خــود دســتگاه، بســیار 

دقیــق مــی باشــد. وجــود اختــاف انــدک و بــه انــدازه 1 الــی 

5�1 درجــه اختــاف در دمــا و 10 الــی 15 درصــد در میــزان 

رطوبــت بــه علــت دقیــق نبــودن دماســنج و رطوبــت ســنج 

شــما مــی باشــد. ولــی در صــورت وجــود اختــاف زیــاد، حتما 

ــروش شــرکت تمــاس حاصــل  ــا واحــد خدمــات پــس از ف ب

فرماییــد. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه سنســور 

هــای کنتــرل دمــا و رطوبــت اســتفاده شــده در این دســتگاه 

جوجــه کشــی، از دقیــق تریــن سنســور هــای کنتــرل دمــا و 

رطوبــت در جهــان مــی باشــد. لــذا بــا اســتفاده از دماســنج 

تــوان سنســور  نمــی  دقیــق  غیــر  و  قیمــت  ارزان  هــای 

دســتگاه را مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار داد. مــورد مهــم 

دیگــر اینکــه حتمــا دماســنج و رطوبــت ســنج را در مجــاورت 

سنســور دســتگاه قــرار دهیــد. در غیــر ایــن صــورت، تســت 

شــما بصــورت صحیــح انجــام گرفتــه نمــی شــود.
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شرایط نگهداری از دستگاه جوجه کشی :

ــا اســتفاده  ــا ب بعــد از یــک دوره کامــل جوجــه کشــی حتم

از اســفنج خیــس و اندکــی تایــد، دســتگاه را تمیــز کنیــد و 

چنــد ســاعت در مجــاورت هــوا و نــور خورشــید قــرار دهیــد. 

در صورتــی کــه قصــد داریــد بــرای چندیــن مــاه از دســتگاه 

اســتفاده نکنیــد، بعــد از نظافــت و خشــک کــردن دســتگاه، 

آن را بــه مــدت 24 ســاعت و بــدون ظــرف آب و یــا دســتگاه 

رطوبــت ســاز، روشــن نگــه داریــد تــا رطوبــت داخــل آن 

ــه  ــه شــود. ســپس دســتگاه را در مکانــی خشــک و ب تخلی

دور از نــور آفتــاب، قــرار دهیــد. توجــه داشــته باشــید کــه 

ممکــن اســت ماشــین جوجــه کشــی شــما بعــد از چنــد مــاه 

نیــاز بــه کالیبــره دمــا و رطوبــت داشــته باشــد.

ـی کــردن  حداالمــکان از مــواد شــیمیایی بــرای ضــد عفوـن

ــی  ــه دالیل دســتگاه، اســتفاده نفرمائیــد. در صورتــی کــه ب

مجبوریــد از ایــن مــواد بــرای ضدعفوـنـی کــردن دســتگاه 

اســتفاده کنیــد، حتمــا حســگر دســتگاه را بــا اســتفاده 

مقابــل  در  زیــرا حســگر دســتگاه  بپوشــانید.  از ســلفون 

ــر مــی باشــد. دســتگاه هــای  مــواد شــیمیایی آســیب پذی

جوجــه کشــی گــروه صنعتــی اســکندری، تقریبــا همگــی از 

اجــزای آنتــی باکتریــال و مناســب تولیــد شــده انــد و قابــل 

شستشــو مــی باشــند.
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شرایط نگهداری از دستگاه جوجه کشی :

ــات الکترونیکــی و  ــدا قطع ــت دســتگاه، در ابت ــرای نظاف  ب

سنســور دســتگاه را بــا ســلفون و یــا پاســتیک بپوشــانید. 

ــن و  ــاک ک ــک اســپری شیشــه پ ــا اســتفاده از ی ســپس ب

دســتمال نــرم، اقــدام بــه تمیــز کاری بدنــه دســتگاه نماییــد. 

بــرای تمیــز کــردن قطعــات مختلــف دســتگاه همچــون فــن 

و ... از کــرک و پــر و گــرد و غبــار، بایســتی از یــک پمــپ بــاد 

و یــا ســایر ابزارهــای تمیــزکاری و گردگیــری اســتفاده شــود.

الزم بــه ذکــر اســت کــه کارکــرد دســتگاه جوجــه کشــی چــه 

در طــول دوران ســتر و چــه در طــول دوران هچــر، نبایــد 

صــدای ناهنجــار داشــته باشــد. در صــورت مشــاهده هــر 

ــرزش غیــر معمــول، دســتگاه را خامــوش  ــا ل ــوع صــدا و ی ن

ــروش تمــاس حاصــل  ــا واحــد خدمــات پــس از ف کــرده و ب

ــد. فرمایی



 77

Eskandari Group

Automatic Egg Incubators Manuals
دفترچه راهنمای گروه صنعتی اسکندری

هشدار های ایمنی :

1. بــا توجــه بــه وجــود رطوبــت بــاال در داخــل دســتگاه 

جوجــه کشــی، ایــن دســتگاه جــزء دســتگاه هــای بــا خطــر 

ــود. ــوب مــی ش ــاال محس ــیار ب ــرق گرفتگــی بس ب

ــد کــه بصــورت دوره ای، سیســتم ســیم   پــس دقــت کنی

ــا و  ــه و ســیم ه ــرار گرفت ــد ق ــورد بازدی کشــی دســتگاه، م

قطعــات الکترونیـکـی و الکتریـکـی معیــوب و مســتعمل 

ــردد.  ــر گ ــا تعمی ــض و ی تعوی

ــرق  ــان ب ــس دســتگاه، جری ــگام لم ــا در هن ــن حتم همچنی

ورودی بــه آن را قطــع نماییــد.

ــه دســتگاه  ــه در ســاخت بدن ــر اســت ک ــه ذک ــه الزم ب البت

ـی اســکندری از PVC و  هــای جوجــه کشــی گــروه صنعـت

ABS اســتفاده شــده اســت. امــا بــرای پیشــگیری از وقــوع 

هــر نــوع مشــکل بــرق گرفتـگـی حتمــا بــه هنــگام لمــس 

ــد. ــع کنی ــرق دســتگاه را قط ــه، ب بدن
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هشدار های ایمنی :

2. از انجــام هــر گونــه تغییــر در سیســتم دســتگاه جوجــه 

کشــی بــه طــور جــدی خــودداری کنیــد. 

هــر گونــه نصــب و یــا تعمیــر و یا ســرویس بایســتی توســط 

ــکندری  ــروه صنعتــی اس ــروش گ ــس از ف ــات پ ــروه خدم گ

انجــام گیــرد.

3. نصب و راه اندازی دســتگاه، حتما باید توســط ســرویس 

کاران مجــاز و یــا نمایندگــی هــای خدمــات پــس از فــروش 

گــروه صنعتــی اســکندری صــورت گیــرد.

در غیــر ایــن صــورت دســتگاه از درجــه گارانتــی ســاقط مــی 

شــود و هرگونــه مســئولیت بــر عهــده خریــدار دســتگاه 

خواهــد بــود. بدیهــی اســت کــه عــدم نصــب دســتگاه 

توســط نماینــدگان و کارشناســان دوره دیــده شــرکت، باعــث 

ــی کامــا جــدی خواهــد شــد.  ایجــاد خطــرات جانــی و مال

بنابرایــن از نصــب خــود ســرانه دســتگاه خــودداری کــرده 

و بــرای نصــب بــا بخــش خدمــات پــس از فــروش کارخانــه 

ــد.  تمــاس حاصــل فرمایی

حتمــا بعــد از نصــب دســتگاه صــورت  جلســه نصــب و راه 

ــه  ــود نگ ــزد خ ــوده و ن ــت نم ــه نصــب ( دریاف ــدازی ) برگ ان

ــد. داری
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هشدار های ایمنی :

4. اســتفاده از قطعــه محافــظ جــان و فیــوز هــای مناســب 

در تابلــو بــرق محــل قرارگیــری دســتگاه ضــروری بــوده و 

اســتفاده از دســتگاه در شــرایط نبــود ایــن قطعــات در مــدار 

بــرق، غیرمجــاز اســت.

5. نصــب ســیم بــرق گیــر ارت ) آن هــم بصــورت اســتاندارد( 

ضــروری بــوده و بهــره بــرداری از دســتگاه بــدون اتصــال ارت 

غیــر مجــاز اســت.

ــه  ــازی ب ــدازی دســتگاه نی ــردن و راه ان ــت روشــن ک 6. جه

اســتفاده از محافــظ یخچــال و یــا تلویزیــون نیســت.
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عیب یابی دستگاه جوجه کشی اسکندری :

ـی کــه پــس از وصــل کــردن کابــل بــرق  1. در صورـت

دســتگاه بــه پریــز بــرق، بــرد کنتــرل دســتگاه و قطعــات 

ــد  ــوش بمان ــرده و دســتگاه خام ــه کار نک آن شــروع ب

ــرد؟ ــد صــورت بگی چــه اقداماتــی بای

در صــورت مواجــه شــدن بــا ایــن مشــکل، ابتــدا پریــز و یــا 

دوشــاخه بــرق مــکان دســتگاه را بررســی کنیــد کــه آیــا بــرق 

دارد یــا نــه.

در صــورت ســالم و درســت کار  کــردن پریــز ، از وصــل بــودن 

صحیــح کابــل بــرق ورودی بــه کنترلــر دســتگاه مطمئــن 

شــوید. در بیشــتر مواقــع مشــاهده شــده اســت کــه در 

حیــن جابجاـیـی دســتگاه، ســیم کابــل از ســوکت کنترلــر 

ــده اســت. ــرد( جــدا شــده و ســبب ایــن مشــکل گردی )ب

درصــورت حــل نشــدن ایــن مشــکل و تســت کامــل جریــان 

ورودی، لطفــا بــا بخــش خدمــات پــس از فــروش گــروه 

صنعـتـی اســکندری تمــاس حاصــل فرمائیــد.
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عیب یابی دستگاه جوجه کشی اسکندری :

ــردن دســتگاه، نمایشــگرهای  ــگام کار ک ــر در هن 2. اگ

آن شــروع بــه نشــان دادن عــدد صفــر و چشــمک زدن 

ــه آالرم زدن کــرد،  متوالــی کــرده و دســتگاه، شــروع ب

اقدامــات الزم زیــر را انجــام دهیــد :

در چنیــن حالتــی یکبــار اقــدام بــه روشــن و خامــوش کــردن 

ــد چشــمک زدن و  ــه رون دســتگاه نمــوده و در صــورت ادام

عــدم نمایــش دمــا و رطوبــت، بایســتی نســبت بــه تعمیــر 

ــا بخــش خدمــات  ــرد دیجیتــال دســتگاه اقــدام کــرده و ب ب

ــل  ــاس حاص ــکندری تم ــروه صنعتــی اس ــروش گ ــس از ف پ

نماییــد.

3. چنانچــه در هنــگام لمــس دســتگاه یــا قطعــات آن 

ــاردار در آن مواجــه  ــا الکتریســیته ب ــرق ی ــا وجــود ب ب

شــوید مــوارد زیــر را رعایــت فرمائیــد :

بــا توجــه بــه نــوع ســاختار دســتگاه جوجــه کشــی و بــا 

توجــه بــه وجــود بــرد کنتــرل ، موتــور گــردان ، فــن و ســایر 

ــای  ــه کشــی در قســمت ه ــه دســتگاه جوج ــات ، بدن قطع

پــرچ و راک هــا و ... دارای یــک نــوع الکتریســیته ســاکن یــا 

القایــی مــی باشــد کــه بــا وصــل کــردن ســیم ارت دســتگاه 

بــه سیســتم ارتینــگ محــل جوجــه کشــی نســبت بــه خنثــی 

ســازی ایــن نــوع بــرق القایــی اقــدام مــی شــود.
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ــا در طــول  ــدازی دســتگاه و ی ــگام راه ان ــر در هن 4. اگ

و  دمــا  نوســان  دچــار  دســتگاه  کشــی  دوره جوجــه 

رطوبــت شــود، بایــد بــه نــکات زیــر توجــه کــرد :

ــم  ــم ک ــت ک ــا و رطوب ــتگاه دم ــردن دس ــن ک ــس از روش  پ

افزایــش یافتــه و دســتگاه شــروع بــه آالرم زدن خواهــد 

کــرد. ممکــن اســت ابتــدا دمــا یــا رطوبــت دســتگاه تــا 

ــر از  ــن ت ــا پایی ــم شــده و ی ــت تنظی ــر از حال حــدودی باالت

آن نوســان داشــته باشــد کــه ایــن نوســانات در هنــگام 

شــروع کار دســتگاه، کامــا طبیعــی بــوده و بــه مــرور زمــان 

از شــدت آن کاســته مــی  شــود.

ایــن نوســانات در طــول دوران جوجــه  امــا چنــان  چــه 

کشــی از حالــت طبیعــی خــود خــارج شــود و در طــول مــدت 

اســتفاده از دســتگاه ، اپراتــور جوجــه کــش شــاهد نوســان 

دمایــی در رنــج 3 الــی 4 درجــه  ای و یــا نوســان رطوبتــی 15 

الــی 30 درصــدی باشــد، در ایــن حالــت بایســتی جهــت رفــع 

ــاس  ــات تم ــا بخــش خدم ــر دســتگاه ب ــرل بهت ــراد و کنت ای

حاصــل نمایــد.

عیب یابی دستگاه جوجه کشی اسکندری :
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توجه :

" توجــه داشــته باشــید کــه در بیشــتر مواقــع ، دمــا و رطوبــت محیــط ، عامــل اصلــی ایجــاد نوســانات حرارتــی و رطوبتــی 

در داخــل مــی باشــد. بنابرایــن مــی بایســت حتمــا دســتگاه جوجــه کشــی در محیطــی بــا دمــای 20 الــی 24 درجــه و رطوبــت 

مناســب قــرار بگیــرد."

عیب یابی دستگاه جوجه کشی اسکندری :
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عیب یابی دستگاه جوجه کشی اسکندری :

5. در صــورت عــدم نمایــش دمــا و رطوبــت در مــدار 

ــر  ــی و غی ــر واقع ــداد غی ــا نشــان دادن اع ــرل و ی کنت

طبیعــی دمــا و رطوبــت بایســتی اقدامــات زیــر صــورت 

بگیــرد :

در صــورت عــدم نمایــش دمــا و رطوبــت بــر روی کنترلــر، 

بایســتی ابتــدا دســتگاه را خامــوش کنیــد. ســپس ســوکت 

سنســور دمــا و رطوبــت را از روی بــرد درآوریــد. پــس از 

ســوکت  و  ســیم  بــودن  ســالم  و  ایــراد  بــدون  کنتــرل 

سنســور، دوبــاره آن را بــه ســوکت نــری وصــل کــرده و اقــدام 

بــه روشــن کــردن دســتگاه نمائیــد. پــس از گذشــت مــدت 

زمــان کوتاهــی بایــد اعــداد بــه صــورت قابــل قبــول بــر روی 

نمایشــگر بــرد نمایــش داده شــود. درصــورت نمایــش اعــداد 

ــوان مثــال  ــه عن ــه صــورت غیــر طبیعــی ب ــت ب دمــا و رطوب

دمــای کمتــر از 0/2 درجــه و یــا رطوبــت بــاالی 100درصــدی 

ــدام  ــتگام اق ــور دس ــض سنس ــه تعوی ــبت ب ــتی نس ، بایس

ـی و همــکاری مهندســان  کــرده و بــا رعایــت شــرایط ایمـن

بخــش خدمــات پــس از فــروش گــروه صنعتــی اســکندری 

بــه عمــل آیــد. همچنیــن توجــه داشــته  اقدامــات الزم 

باشــید در پــاره ای از مواقــع علــت بــاال رفتــن بیــش از حــد 

ــر روی سنســور  ــع شــدن قطــرات آب ب ــت ، جم رطوب
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و یــا بــه اصطــاح شــبنم زدن آن مــی باشــد. در چنیــن 

ــا رعایــت احتیــاط کامــل و بعــد از قطــع  حالتــی بایســتی ب

کــردن بــرق دســتگاه ، اقــدام بــه خشــک کــردن سنســور 

نماییــد. 

6. در صــورت بــاال رفتــن بیــش از حــد پارامترهــای دمــا 

و رطوبــت بــه صــورت صعــودی و عــدم نمایــش درســت 

دمــا و رطوبــت در نمایشــگرهای دســتگاه بایــد بــه 

روش زیــر عمــل کــرد :

در مرحلــه اول، ابتــدا سنســور رطوبــت را بــه صــورت کامــل 

کنتــرل کنیــد تــا شکســتگی یــا هرگونــه اختــال دیگــر، 

نظیــر پارگــی یــا زدگــی در ســیم و ... در ظاهــر بــرد و سنســور 

وجــود نداشــته باشــد.

 پــس از آن بــه ســراغ ســوکت نــری و مادـگـی سنســور 

ــا بــرد رفتــه و پــس از خامــوش کــردن دســتگاه، سنســور  ب

رطوبــت را از ســوکت خــود جــدا کنیــد. ســپس بــا فشــار و بــا 

دقــت بیشــتر، دوبــاره سنســور را بــه ســوکت وصــل کنیــد. 

ــر  ــاره دســتگاه، اگ ــدازی و روشــن شــدن دوب ــس از راه ان پ

رطوبــت نشــان داده شــده مابیــن 0 الــی 100 درصــد باشــد، 

عملکــرد سنســور قابــل قبــول اســت. 

عیب یابی دستگاه جوجه کشی اسکندری :
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در غیــر ایــن صــورت بایســتی نســبت بــه خریــد یــا گارانتــی 

ــدام و پــس از تعویــض سنســور جهــت  کــردن سنســور اق

انجــام کالیبــره بــا خدمــات پــس از فــروش تمــاس حاصــل 

نمائیــد.

همچنیــن درصورتــی کــه محیــط جوجــه کشــی دارای دمــای 

مناســب 20 الــی 24 درجــه ای باشــد ولــی هــم چنــان دمــای 

دســتگاه بیــش از 3 الــی 4 درجــه افزایش یابد، می بایســت 

دماســنج آنالــوگ اســتاندارد را در داخــل دســتگاه گذاشــته 

و نســبت بــه ســنجش دمــای واقعــی داخــل دســتگاه اقــدام 

نمائیــد. درصــورت بــاال بــودن دمــای داخــل دســتگاه بایــد در 

اســرع وقــت بــا بخــش خدمــات تمــاس گرفتــه و نســبت بــه 

تعمیــر خروجــی هیتــر بــر روی بــرد دســتگاه، اقــدام شــود.

عیب یابی دستگاه جوجه کشی اسکندری :
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توجه :

توجــه داشــته باشــید کــه سنســورهای دســتگاه دارای عمــر مصرفــی بــوده لــذا بایســتی بــا در نظــر گرفتــن میــزان اســتفاده 

از دســتگاه نســبت بــه تعویــض سنســورها اقــدام نمــوده و حتمــا بــا بخــش خدمــات پــس از فــروش تمــاس حاصــل نمائیــد.

عیب یابی دستگاه جوجه کشی اسکندری :
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7. هنگام بخار بســتن شیشــه دســتگاه و دیده شــدن 

بخــار و قطــره هــای آب بــر روی شیشــه دســتگاه، بــه 

نــکات مهــم زیــر توجــه داشــته باشــید :

هــر دســتگاه جوجــه کشــی از آب بــرای تولیــد بخــار و 

داخــل  بخــار  حجــم  چنانچــه  میکنــد،  اســتفاده  رطوبــت 

دســتگاه بیــش از حــد نرمــال محفظــه باشــد، شیشــه و 

بدنــه دســتگاه شــروع بــه بخــار بســتن خواهــد کــرد.

در صــورت مواجــه شــدن بــا ایــن مشــکل، حتمــا در نظــر 

ــر از حــد  داشــته باشــید کــه دمــای محیــط شــما پاییــن ت

نرمــال بــوده و نســبت بــه گــرم کردن نســبی محیــط پیرامون 

دســتگاه، اقــدام نمائیــد. در صــورت برطــرف نشــدن مشــکل 

جهــت جلوگیــری از خــراب شــدن سنســورها و ســایر قطعات 

ــرق آن ، درب دســتگاه را  ــردن ب ــع ک ــد از قط دســتگاه ، بع

ــه  ــف، شیشــه و بدن ــرم و لطی ــه  ای ن ــا پارچ ــرده و ب ــاز ک ب

دســتگاه را خشــک کنیــد.

 پــس از آن بــا کــم کــردن حجــم آب یــا کــم کــردن دور 

ولــوم بخارســاز، نســبت بــه رفــع مشــکل عمــل کنیــد. بایــد 

توجــه داشــته باشــید کــه دمــا و رطوبــت محیــط مهمتریــن 

عامــل در بخــار زدن شیشــه دســتگاه میباشــد.

عیب یابی دستگاه جوجه کشی اسکندری :
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ــودن کنتــرل دمــا و رطوبــت  ــه الزامــی ب ــا توجــه ب 8. ب

داخــل دســتگاه و محیــط جوجــه کشــی بوســیله دمــا 

ســنج و رطوبــت ســنج هــای اســتاندارد در هنــگام 

مواجــه بــا اختــاف در دماســنج و رطوبــت ســنج داخلی 

ــر  ــق اصــول زی ــا نمایشــگرهای دســتگاه طب دســتگاه ب

رفتــار نماییــد :

ــه حساســیت  ــا توجــه ب در دســتگاه هــای جوجــه کشــی ب

ــاد کنتــرل دمــا و رطوبــت داخــل دســتگاه، بایســتی هــر  زی

اپراتــور جوجــه کــش نســبت بــه تهیــه دماســنج و رطوبــت 

ســنج اســتاندارد بــرای کنتــرل هرچــه بیشــتر دمــا و رطوبــت 

داخــل دســتگاه، اقــدام نمایــد.

پــس از تهیــه دماســنج و رطوبــت ســنج اســتاندارد و قــرار 

دادن آن در داخــل دســتگاه، بایســتی اقــدام بــه ســنجش 

اختــاف موجــود میــان عــدد دماســنج و رطوبــت ســنج 

ــرد. در  ــا نمایشــگرهای دســتگاه صــورت بگی ــه شــده ب تهی

صــورت وجــود اختــاف، آن را یادداشــت کــرده و پــس از آن 

بــا بخــش خدمــات تمــاس حاصــل فرمائیــد تــا بــا راهنمایــی 

مهندســین گــروه صنعـتـی اســکندری اقــدام بــه کالیبــره 

دســتگاه نمائیــد.

عیب یابی دستگاه جوجه کشی اسکندری :
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توجه :

" رطوبت سنج یا دماسنج آنالوگ بایستی در نزدیکی سنسورهای مربوطه داخل دستگاه قرار بگیرند."

دمــا ســنج و رطوبــت ســنج هــای اســتاندارد بــه دمــا ســنج و رطوبــت ســنج هــای میلــه ای و یــا آنالوگــی گفتــه مــی شــود 

کــه بصــورت دقیــق و در شــرایط اســتاندارد و آزمایشــگاهی کشــورهای پیشــرفته همچــون فرانســه ، آلمــان و ... تولیــد و 

اســتاندارد ســازی شــده و بــا مــارک همیــن کشــورها بــه بــازار ارائــه مــی شــود.

عیب یابی دستگاه جوجه کشی اسکندری :
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9. در صــورت نچرخیــدن و یــا رد کــردن موتــور گــردان 

دســتگاه بــه نــکات زیــر توجــه داشــته باشــید :

در گام اول توجــه داشــته باشــید کــه در صــورت فشــار 

ــر روی  دادن دکمــه چرخــش، بایســتی چــراغ LED موتــور ب

بــرد کنتــرل دســتگاه روشــن شــود. در غیــر ایــن صــورت 

دکمــه یــا ســوئیچینگ چرخــش بــر روی بــرد کنتــرل خــراب 

مــی باشــد. در صــورت ســالم بــودن دکمــه و روشــن شــدن 

چــراغ LED موتــور بــر روی بــرد، توجــه داشــته باشــید کــه 

بــا فشــار دادن دکمــه چرخــش و نگــه داشــتن آن بایســتی 

موتــور بــه گــردش در آمــده و بــا برداشــتن دســت خــود از 

روی دکمــه چرخــش ، گــردش موتــور نیــز متوقــف شــود. در 

غیــر اینصــورت اپراتــور جوجــه کــش بایســتی ابتــدا از عــدم 

ــان الزم را بدســت  ــا اهــرم و ... اطمین ــور ی گیــر کــردن موت

آورد و پــس از آن بــا وارد کــردن نیــروی عمــودی در جهــت 

حرکــت موتــور ســعی در رفــع مشــکل نمایــد.

اگــر بــه هنــگام وارد کــردن نیــرو بــا شــل بــودن اهــرم 

ــرو  ــه راحتــی چرخیــدن شــفت موتــور روب ــا ب چرخاننــده و ی

ــور شکســته  ــای موت ــده ه ــن صــورت چرخانن شــوید، در ای

ــد.  ان

عیب یابی دستگاه جوجه کشی اسکندری :
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توجــه داشــته باشــید کــه در صــورت عــدم چینــش صحیــح 

ســبد  هــا و شــانه  هــا ، اهــرم چرخاننــده بــا ســبدها و راک 

درگیــر مــی  شــود. در ایــن حالــت بــه دلیــل وارد شــدن 

نیــروی عمــودی در خــاف جهــت چرخــش موتــور ، چرخاننده 

هــا شکســته مــی  شــوند. در ایــن صــورت بایســتی اپراتــور 

جوجــه کــش نســبت بــه تهیــه موتــور چرخشــی اقــدام 

نمایــد.

بایــد توجــه شــود کــه در صــورت چرخــش شــفت موتــور و 

عــدم چرخــش یــا شــل بــودن اهــرم پاســتیکی ســر موتــور، 

اقــدام  بــه تعویــض اهــرم پاســتیکی  بایســتی نســبت 

ــد. نمائی

" توجــه : در دســتگاه هــای ســایز بزرگتــر شکســتگی در 

چــرخ دنــده هــای موتــور گردشــی عمدتــا ناشــی از عــدم 

چینــش صحیــح شــانه هــا و یــا ســبدها در راک هــا مــی 

باشــد. بایســتی دقــت شــود کــه هنــگام چینــش شــانه هــا 

ظرافــت و علــم الزم جهــت خنثــی ســازی بــار اضافــی صــورت 

ــرد. " بگی

عیب یابی دستگاه جوجه کشی اسکندری :
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عیب یابی دستگاه جوجه کشی اسکندری :

سبــد

سبــد

خالــی

خالــی

خالــی

سبــد

سبـــد

خالــی

نمونه چینش غلطنمونه چینش صحیح
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10. هنــگام مواجــه شــدن بــا کار نکــردن فــن هــا و 

یــا کنــد شــدن حرکــت فــن هــا اقدامــات الزم زیــر 

را انجــام دهیــد :

ابتــدا   ، هــا  فــن  از  کــردن هرکــدام  کار  عــدم  درصــورت 

دســتگاه را خامــوش کــرده و ســپس بایســتی از اتصــاالت 

الکترونیـکـی فــن هــا و وصــل بــودن مناســب و محکــم 

ســوکت هــا و ســیم هــا، اطمینــان حاصل نماییــد. در صورت 

ــد. ــه آن فرمایی ــه تهی ــدام ب ــن، اق ــاره ف ــردن دوب کار نک

امــا در صــورت کنــد شــدن حرکــت فــن هــا یــا شــنیده 

شــدن صداهــای ناهنجــار از فــن، بایســتی ابتــدا دســتگاه 

را خامــوش کــرده و پــس از آن بــا اســتفاده از دســتمال 

ــرم  ــا و ج ــردن آهــک ه ــاک ک ــه پ ــدام ب ــرم و مرطــوب، اق ن

بنــدی هــای دور شــفت و پروانــه فــن نمــود و هرگونــه گــرد 

و خــاک و جــرم بنــدی هــا را از بــوش هــا و موتــور گردشــی 

ــردن  ــز ک ــرای تمی ــد ب ــن مــی توانی ــرد. همچنی ــاک ک ــن پ ف

ــاد اســتفاده  ــه فــن ، از پمــپ ب کــرک و پرهــای چســپیده ب

کنیــد. توجــه داشــته باشــید بــه هنــگام انجــام ایــن کار ، 

ــه سنســور و ســایر قســمت هــای دســتگاه آســیبی وارد  ب

نشــود.

عیب یابی دستگاه جوجه کشی اسکندری :
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هشدار :

قبل از انجام هرگونه اقدامی حتما دستگاه را خاموش نمائید.

بــا توجــه بــه خطــر بــرق گرفتگــی زیــاد، قبــل از هــر اقــدام بــرای تعمیــر ، چــک کــردن و یــا رفــع نقــص فنــی، حتمــا دســتگاه را 

از پریــز بــرق جــدا کــرده و خامــوش نمائیــد.

بــا توجــه بــه کارکــرد دســتگاه بــا بــرق شــهری و وجــود اتصــاالت در ســوکت هــا و... امــکان بــرق گرفتگــی بســیار زیــاد مــی 

باشــد. لطفــا از متصــل بــودن ســیم ارت ، اطمینــان الزم را حاصــل نماییــد.

عیب یابی دستگاه جوجه کشی اسکندری :
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در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل فنــی دیگــر ابتــدا دســتگاه 

را خامــوش کــرده و اتصــاالت الکتریکــی آن را جــدا نمائیــد و 

بافاصلــه بــا بخــش خدمــات پــس از فــروش گــروه صنعتــی 

اســکندری تمــاس حاصــل نمائیــد.

بخــش خدمــات پــس از فــروش گــروه صنعتــی اســکندری 

همــه روزه از ســاعت 8 صبــح الــی 19 بعــد از ظهــر ) بغیــر از 

ایــام تعطیــل ( از طریــق شــماره تمــاس

 32387787-044 پاسخگوی شما می باشد.

ـی و ... در صــورت تمــاس  لطفــا در هنــگام پیشــامد خراـب

و  تمرکــز  اســکندری  ـی  صنعـت گــروه  خدمــات  بخــش  بــا 

عیب یابی دستگاه جوجه کشی اسکندری :

 
 

 ایـن گـروه اجتنـاب فرمائیـد.

ــا ســایر بخــش هــای ــه تمــاس ب   حاصــل نمــوده و از هرگون

مهندســان بخــش خدمــات پــس از فــروش E�I�G تمــاس

تولیــدی گــروه صنعتــی اســکندری خواهشــمندیم فقــط بــا

 هرگونــه ســوال فنــی یــا غیــر فنــی در مــورد دســتگاه هــای

 حفـظ نمائیـد. پـس از خریـد دسـتگاه و در صـورت داشـتن

 آرامــش الزم را جهــت داشــتن ارتبــاط مثبــت و ســریع را
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