
 

 

 دست سازساخت دستگاه جوجه کشی خانگی 

ی ارزان با امکانات اولیه دستگاه جوجه کشی خانگترجیح می دهند که بسیاری از افراد تازه کار در جوجه کشی 

اگرچه نمی تواند کیفیت دستگاه  (Homemade Incubator) دستگاه جوجه کشی دست سازبسازند. این 

ولی برای شروع فعالیت در عرصه جوجه کشی می تواند تجربه های جوجه کشی کارخانه ای را داشته باشد 

و ارزان  ازدست سساخت دستگاه جوجه کشی خانگی قاله قصد داریم شما را با در این مبسیار مفیدی باشد. 

ا آشنا خانگی در کارخانه ه دستگاه جوجه کشیاما بهتر است قبل از آن با نحوه ساخت  قیمت آشنا کنیم. 

 شوید. 

 ساخت دستگاه جوجه کشی

نسورهای پیشرفته مانند کنترلر و سبرای تولید ماشین های جوجه درآوری در کارخانه ها از تجهیزات و قطعات 

ابزار دقیق استفاده می شود. برخی از دستگاه های جوجه کشی هوشمند مجهز به هوش مصنوعی هستند و 

زیه و بررسی کرده و تج و داخل دستگاه جوجه کشی را  بیرون محیط دما و رطوبتهمانند انسان می توانند 

 که عایق مناسبی برای دما   PVCارخانه ها از محفظه های تحلیل کنند. برای ساخت دستگاه جوجه کشی در ک

 و رطوبت هستند استفاده می شود. 

مپ و پد و یا پو رطوبت بسته به کیفیت دستگاه با استفاده از ظرف آب ، ر این دستگاه ها دما با المنت د

ه ایی کبه شانه هوی موتور از رطوبت ساز انجام می پذیرد. چرخش تخم ها در این دستگاه ها با انتقال نیر 

انجام سیون فن سیرکول  در این دستگاه ها توسط نیز  تهویه هوا  جام می پذیرد. تخم ها در آن قرار می گیرند ان

به دلیل استفاده از این تجهیزات ، دستگاه های جوجه کشی ساخت کارخانه ها از راندمان قابل  می شود. 

  قبولی برخوردار هستند. 

 وسایل ساخت دستگاه جوجه کشی خانگی ارزان

با خواندن مقاله از نحوه عملکرد و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت دستگاه های جوجه کشی آشنا احتمال 

 قصد ساختن آن را دارید باید تجهیزات لزم برایو ارزان که  دستگاه جوجه کشی خانگی دست ساز شده اید. 

 عبارتند از :  تامین دما ، رطوبت و چرخش تخم ها را داشته باشد. این تجهیزات

بدنه : از وسائلی مانند بدنه یخچال ، کارتن یا یونولیت می توانید به عنوان محفظه یا بدنه  محفظه یا  -

 دستگاه استفاده کنید. 

 انگیخ دستگاه جوجه کشی: برای تامین حرارت مورد نیاز به همراه سرپیچ المنت یا لمپ رشته ای  -

 خود نیاز به المنت یا لمپ رشته ای دارید.  دست ساز

ز ظرف امی توانید  خانگی ارزان قیمت ماشین جوجه درآوریبرای تامین رطوبت آب : ظرف لیوان یا  -

 آب استفاده کنید. 

 رطوبت سنج : برای تنظیم دقیق رطوبت مطلوب جوجه کشی نیاز به رطوبت سنج دارید.  -

 دماسنج : برای تنظیم دقیق دما در داخل دستگاه نیاز به دماسنج دارید.  -

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%DB%8C
https://www.wikihow.com/Make-a-Simple-Homemade-Incubator-for-Chicks
https://www.wikihow.com/Make-a-Simple-Homemade-Incubator-for-Chicks


 

 

استفاده   چپی ه جوجه کشی باید از وسائلی مانند چسب و : برای تکمیل ساخت دستگا چسب و پیچ -

 کنید. 

 فن : در دستگاه جوجه کشی که می سازید باد از فن برای تهویه هوا و اکسیژن رسانی استفاده کنید.  -

 یا یونولیت ساخت دستگاه جوجه کشی با کارتن

 .ساخت ماشین جوجه درآوری ارزان می باشد رتن یا یونولیت یک روش بسیار مناسب برایکااستفاده از  

در این نحوه ساخت دستگاه جوجه کشی خانگی از کارتن یا یونولیت به عنوان محفظه دستگاه استفاده 

 مچنینه به عنوان درب محفظه در نظر بگیرید یک طرف کارتن یا یونولیت را  باید  برای این کار  می شود. 

 تخم ها اختصاص دهید. جهت مشاهده  به عنوان پنجره می توانید بر روی محفظه قسمتی را 

لیوان یا ظرف آب آب ریخته و در داخل دستگاه قرار دهید. این ظرف آب وظیفه تامین رطوبت در داخل 

سرپیچ را به کارتن نصب کرده و لمپ را به آن وصل این کنید. به جای لمپ و بر عهده دارد. دستگاه را 

 . این تجهیزات وظیفه تامین رطوبت را بر عهده دارند. فاده کنید سرپیچ می توانید از المنت است

تنظیم دقیق دما و رطوبت در داخل دستگاه با استفاده از رطوبت سنج و دماسنج انجام می پذیرد. این 

 با استفاده از چسب به داخل کارتن یا یونولیت بچسبانید. تجهیزات را باید 

 ساخت دستگاه جوجه کشی با یخچال

 .یق بسیار مناسبی برای حرارت استیشه در ساخت آن عااستفاده از پشم ش بدنه یخچال به دلیل

تگاه وجه کشی بسیار مناسب می باشد. اصول ساخت دسراین برای استفاده به عنوان بدنه دستگاه جببنا

ر این روش ت اما دساخت آن با استفاده از کارتن یا یونولیت اسجوجه کشی با استفاده از یخچال همانند 

یز راک و شانه های جوجه درآوری ن فن ، می توانید از تجهیزات پیشرفته تری مانند کنترلر ، موتور ،

یچ و مهره کنید پراک ها را به صورت مناسب به بدنه یا محفظه  برای این کار باید موتور واستفاده کنید. 

  و همانند روش قبلی ظرف آب ، دماسنج و رطوبت سنج را در داخل دستگاه قرار دهید. 

 کشی کنید.   جوجهتخم های نطفه دار انواع پرندگان به راحتی فاده از این دستگاه ها می توانید از با است

این دستگاه ها از راندمان پایینی برخوردار هستند و برای جوجه درآوری اما باید توجه داشته باشید که 

حرفه ای باید از دستگاه های جوجه کشی استاندارد که توسط کارخانه های معتبر ساخته می شوند 

     استفاده کنید. 

  


