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 فردین معروفی: ارائه دهنده 



 دستگاه جوجه کشی چیست؟
دستگاه جوجه کشی در واقع یک دستگاه برای تامنی شرایط مورد نیاز ختم 

عموماً جوجه کشی به دو روش . نطفه دار برای تبدیل شدن به جوجه میباشد
 صورت میگریدطبیعی و مصنوعی 



 جوجه کشی طبیعی
جوجه کشی به صورت طبیعی توسط مرغ مادر اجنام میشود ، زمانی که مرغ بر روی ختم نشسته باشد در 

این حالت مرغ کرچ نامیده شده و زمانی که ختم ها به جوجه تبدیل می گردد جوجه کشی مصنوعی 
بار   جوجه کشی طبیعی در متامی پرنده ها اجنام می شود با این تفاوت که در سال. صورت گرفته است

هر پرنده ای یک بازه زمانی برای تولید مثل دارد اما به . و در بازه زمانی خاصی این کار صورت میگرید
 .طور کلی دم دمای عید و کم کم زمستان متام می شود برای متامی پرنده ها مناسب میباشد

 



 جوجه کشی مصنوعی 
جوجه کشی به روش مصنوعی با استفاده از انکوباتورها صورت می پذیرد ، انکوباتورها در واقع 

نوعی ماشنی صنعتی هستند که توانایی مهیا کردن شرایط مورد نیاز برای تبدیل شدن ختم نطفه دار 
این دستگاه های جوجه کشی در اصل نوعی شبیه ساز مرغ مادر می . به جوجه پرنده ها را دارند

باشند با این تفاوت که هر زمان مشا خبواهید می تواند جوجه کشی مناید چه در فصول سرد و چه 
در فصول گرم سال ، مزیت دیگر این دستگاه های تبدیل ختم نطفه دار به جوجه امکان جوجه  
کشی از هر پرنده ای میباشد ، در واقع این نوع ماشنی آالت برای جوجه کشی از یک پرنده 
خاص طراحی نشده است و مشا میتوانید از هر پرنده ای در این دستگاه ها جوجه کشی کنید 

برای این کار کافی است تا ختم نطفه دار پرنده مورد نظر را خریداری کرده و درون دستگاه قرار 
 .دهید سپس با تنظیماتی ساده از آن پرنده جوجه کشی کنید



 : مرحله ستر در جوجه کشی
در این مرحله که ..مرحله سرت اولنی مرحله در جوجه کشی از ختم های نطفه دار پرندگان است

روز ماقبل آخر جوجه کشی است ، به دلیل دمای مناسب نطفه از فاز گازی به فاز مایع و  ۳
در مرحله سرت جننی تشکیل شده با تغذیه از کیسه زرده . سپس به فاز جامد تبدیل می شود

 .رشد و منو پیدا می کند و از کیسه هوایی ختم ها تنفس می کند
 : مرحله هچر در جوجه کشی

روز آخر جوجه کشی حمسوب می شود ، جوجه در داخل ختم به اندازه   ۳در مرحله هچر که 
جوجه در این مرحله به پوسته ختم نوک زده و و . کافی رشد کرده و آماده خروج از ختم است

 .آن را می می شکند و خارج می شود



:کشیشرایط مناسب برای جوجه    

 



: دما _1  
.  دما و حرارت برای تبدیل نطفه به فازهای خمتلف و رشد جننی ضروری است

درجه  ۳۷.۷دمای مناسب برای مرحله سرت پرندگان به صورت عمومی حدود 
جوجه کشی از ختم های نطفه دار نسبت به دما بسیار . سانتی گراد است

حساس است به طوری که افزایش یا کاهش یک درجه ای دما از دمای 
در مرحله هچر  . مطلوب می تواند منجر به تلف شدن ختم های نطفه دار شود

که جوجه ها به اندازه کافی رشد کرده اند و در حال خروج از ختم هستند ، 
. کندمقدار اندکی و در حد چند دهم درجه سانتی گراد کاهش پیدا می  دما   



: رطوبت_2  
میزان مطلوب رطوبت برای انواع پرندگان به . نیز از املان های مورد نیاز برای جوجه کشی استرطوبت  

توجه داشته باشید که رطوبت کمرت از این میزان می تواند . درصد است ۶۵تا  ۵۵صورت عمومی بنی 
منجر به تبخری بیش از اندازه حمتویات ختم و کاهش اندازه کیسه هوایی شده و تنفس جننی را با مشکل 

. منجر به تلف شدن جننی در داخل ختم های نطفه دار شودواند تاین معضل می . کندمواجه    
اگر رطوبت به اندازه خیلی زیاد . باال نیز می تواند برای هچ شدن جوجه ها مشکل ساز باشدرطوبت 

در مرحله هچر باید به حداکثر رطوبت ،شودباشد ، منجر به غرق شدگی و یا خفگی جوجه ها می 
زیرا در این مرحله جوجه ها در حال نوک زدن به پوسته و شکسنت آن هستند و . میزان خود برسد

. شودباال می تواند منجر به مرطوب شدن پوسته و شکسنت راحت آن توسط جوجه ها رطوبت   
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 دما
 اجزاء سیستم تامین و کنترل دما در اکثر دستگاه های جوجه کشی

 املنت یا هیرت
 فن یا دمنده

 ترموستات یا دماپا
 دمیر



 المنت یا هیتر 
انتخاب املنت یا هیرتی متناسب با  ساخت دستگاه جوجه کشییکی از نکات اصلی در 

حجم حمفظه جوجه کشی است به حنوی که توانایی تامنی حرارت مورد نیاز حمفظه را در  
 .کوتاهرتین زمان ممکن بدون وارد کردن شوک حرارتی به ختم ها، داشته باشد

https://www.hovabator.ir/آموزش-ساخت-دستگاه-جوجه-کشی.html


 فن یا دمنده
وظیفه فن و هدف از بکار گریی آن در ساخت دستگاه جوجه کشی جاجبایی و 

یکنواخت کردن هوا در حمفظه است و بطور مشخص فن در سیستم حرارتی ماشنی جوجه  
کشی وظیفه ی دمیدن هوا به املنت جهت گرم شدن در حد مطلوب، مهچننی یکنواخت  
کردن دمای حمفظه را بر عهده دارد که بسته به اندازه، ظرفیت و حجم دستگاه و حمفظه 
میتوان از یک یا چند فن یا دمنده با دورهای متناسب و قدرت جاجبایی هوای مشخص، 

 .استفاده کرد به مبحث هتویه رجوع شود
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 (کنترل کننده)اجزای برد 
 هامیکروکنترلر 

arm  
بیشرتین استفاده از این میکروکنرتلر در دستگاه های هومشند جوجه کشی 

هستش و با دقت و سرعت باالیی که دارد در اکثر برد کنرتلر های هومشند 
 حضور دارد



pic 
بیتی و 1۶بیتی 8در دسته های را picازمیکروکرتلرهای خانواده وسیعی  microchipشرکت

بیتی برای کاربرد های خمتلف فراهم کرده است که این خانواده ها روز به روز در حال توسعه یافنت ۳2
 .ها در صنعت می باشد pic مهنی امر موجب حمبوب بودن .هستند



 
 
 
 

avr 
می باشند که از میکروهای پرمصرف در  Atmelحمصول شرکت  AVRمیکروکنرتلرهای 

این میکروها در کاربردهای گوناگون در صنعت و پروژه . بازار برق و الکرتونیک هستند
های دانشگاهی و حتقیقاتی استفاده زیادی دارند البته به خاطر فرکانس پاینی این نوع 

میکروها در صنعت و پروژه های حساس با فرکانس باال از این میکروکنرتلرها استفاده کمرتی 
 .می شود
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DHT-11 SENSOR 
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ا تشکر از توجه و همراهی شما  ب  


