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ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺎ
ﺳﻮاﻻت ﻣﻌﺘﺪدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ اﺷﺎره
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

سوال  :چرا برخی جوجه ها علی رغم این که هنگام هچ پوسته را نوک
می زنند ،نمی توانند پوسته تخم را بشکنند؟
ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن ﻧﻄﻔﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻗﺪرت ﺟﻮﺟﻪ در زﻣﺎن ﻫﭻ
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ را ﺷﮑﺴﺘﻪ و از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮد.

ﻫﭻ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
سوال  :برخی جوجه ها پوسته تخم را شکسته اند ولی نتوانسته اند
از تخم خارج شوند .پس از شکستن تخم متوجه شدم که جنین در داخل
تخم خشک است .علت چیست؟
ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن ﺟﻨﯿﻦ و ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺟﻮﺟﻪ در داﺧﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
سوال  :خفه شدن و از بین رفتن جوجه ها در داخل تخم ها به چه
دلیل می تواند باشد؟
ﺧﻔﻪ ﺷﺪن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻮدن ﺗﺨﻢ
و ﯾﺎ ﻣﻘﻮی ﻧﺒﻮدن ﻧﻄﻔﻪ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی داﺧﻞ ﺗﺨﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺨﻢ ﻫﺎ
را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  4اﻟﯽ  5روز ﻧﮕﻪ داﺷﺖ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻮدن ﺗﺨﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ
در زﻣﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺗﺨﻢ ﻗﺪرت ﻻزم ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
در داﺧﻞ ﺗﺨﻢ ﺧﻔﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
عدم کنترل دریچه های ورود و خروج هوای ماشین جوجه درآوری چه
تبعاتی به دنبال دارد؟
ﺑﺴـﯿﺎری از اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی ﺟـﻮﺟﻪ ﮐﺸـﯽ در ﻣﯿـﺎن

ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی دﻣﺎ  ،رﻃﻮﺑﺖ و ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺟﻮﺟﻪ درآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ  300ﻋﺪد ﺗﺨﻢ را در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ و راﻧﺪﻣﺎن
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ  80درﺻﺪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺪود  240ﺗﺎ  250ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ  20درﺻﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮای داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه را در
ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن درﯾﭽﻪ ﻫﺎی ورود و ﺧﺮوج دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻔﻪ ﺷﺪن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ درﯾﭽﻪ ﻫﺎی ورود
و ﺧﺮوج ﻫﻮا دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎز ﺷﻮد.
در اواﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﭽﺮ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ زﻣﺎن ﻫﭻ ﺑﺎﯾﺪ درﯾﭽﻪ ﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎی
داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه و ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺑﺮق ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎ در ﺣﺪ
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪادی از درﯾﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﯿﻠﻢ از ﺗﻼش ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ
دار

فیلمی از جوجه کشی که در آن جوجه تلاش میکند تا از تخم در
بیایید برخی مواقع تازه نبودن تخم نطفه دار سبب میشود انرژی
کافی در زمان هچ به جوجه منتقل نشود یا رطوبت کم تر از میزان
عادی سبب میشود پوسته تخم سایده نشده و جوجه توان کافی برای
خروج از تخم را نداشته باشد برخی مواقع غذای مرغی که تخم نطفه
دار میگذارد نامناسب بوده و تخم نطفه دار زمانی که به جوجه
تبدیل میشود توان کافی به دلیل ناکافی بودن مواد مغذی زرده تخم
امکان خروج جوجه ها از تخم وجود ندارد.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ را در ﻧﯿﺰ در
ﻣﻮرد ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ;ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﺮغ از ﻃﺮﯾﻖ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
ﭘﺮورش و ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺷﺘﺮﻣﺮغ – ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم
اﻧﮑﯿﺒﺎﺳﯿﻮن ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺷﺘﺮﻣﺮغ
دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻫﻮاﺑﺎﺗﻮر
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