
 

 

 زمان چیست؟ستر هچر هم

 
، هچر ، ستر هچر  توان به چهار نوع ستر از پرندگان را می کشیهای جوجهدستگاه | زمانستر هچر هم
 کشیبندی کرد. در این مقاله قصد داریم شما را با دستگاه جوجهتقسیم زمانستر هچر هم غیرهمزمان و

ای را در رابطه با مفهوم ستر زمان آشنا کنیم. اما بهتر است قبل از ورود به این بحث مقدمهستر و هچر هم
 .کشی بیان کنیمو هچر در جوجه

و شرایط متفاوتی دارد اما از دو  زماندار انواع پرندگان مختلف اگرچه مدتهای نطفهکشی از تخمجوجه
شود به کشی به غیر از سه روز آخر آن را شامل میشده است. مرحله اول که کل دوره جوجهمرحله تشکیل

 .مرحله ستر معروف است

ها از مشخصات اصلی این مرحله این است که در آن برای جلوگیری از چسبیدن جنین به پوسته تخم
 شوند. درشده و به جوجه تبدیل نمیها در این مرحله چرخانده نشوند ، تلفشوند. اگر تخمچرخانده می

شود که با دما و رطوبت مرحله اندازه کافی برای رشد جنین به تخم داده میاین مرحله دما و رطوبت به
 .هچر متفاوت است

آماده خروج از تخم اندازه کافی رشد کرده و شود که در آن جنین بهاما مرحله هچر به دورانی گفته می
ها وجود ندارد. زیرا در کشی است و در آن نیازی به چرخاندن تخماست. این دوران سه روز آخر جوجه

 .این مرحله احتمال چسبیدن جنین به پوسته تخم به صفر رسیده است
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 :وندشمی بندیها برای تأمین شرایط مراحل ستر و هچر به انواع زیر تقسیمها از نظر توانایی آندستگاه

 کشی ستردستگاه جوجه (Setter) 

دار های نطفهشود و تخمدار تأمین میهای نطفهدر دستگاه ستر شرایط مربوط به مرحله ستر برای تخم
 .دار را باید به دستگاه هچر منتقل کردهای نطفهشوند. پس از اتمام مرحله ستر ، تخمچرخانده می

 کشی هچردستگاه جوجه (Hatcher) 

ها شود. این دستگاهدار فراهم میهای نطفهدستگاه هچر شرایط موردنیاز برای مرحله هچ تخمدر 
 .شوندها چرخانده نمیها تخممختص مرحله هچ هستند و در آن

 کشی ستر هچر غیرهمزماندستگاه جوجه (Setter Hatcher Asynchronous) 

دستگاه ستر هچر غیرهمزمان قادر است شرایط دما و رطوبت هر دو مرحله را تأمین کند. با توجه به 
ها را بچرخاند و یا ثابت نگه دارد. کافی است توان دستگاه را طوری تنظیم کرد تخمکشی میدوره جوجه

 .حله هچر تنظیم کنیدپس از اتمام مرحله ستر فعالیت موتور را متوقف کرده و دما و رطوبت را برای مر

 زمانکشی ستر هچر همدستگاه جوجه (Setter Hatcher Simultaneous) 

صورت قادر هستند شرایط متفاوت مراحل ستر و هچر را به زمانستر هچر هم کشیدستگاه جوجه
طور که اشاره کردیم ، دما و رطوبت در مراحل ستر و هچر زمان برای دستگاه فراهم کنند. همانهم
های های معمولی قادر نیستند این شرایط را فراهم کنند. دستگاهفاوت است به همین دلیل دستگاهمت

 .ایط را فراهم کنندتوانند این شرمی هوش مصنوعی کارگیریزمان با بهکشی ستر هچر همجوجه

کارگیری ایران با به EIG کره جنوبی و Rcom هایکشی کارخانههای جوجهدر حال حاضر فقط دستگاه
 .هستند زمانستر هچر هم صورتکشی بههوش مصنوعی قادر به جوجه

زمان ، قسمت پایینی دستگاه به مرحله هچر و قسمت باالیی کشی ستر و هچر همهای جوجهدر دستگاه
ها کافی است پس از اتمام مرحله ستر ، یابد. در استفاده از این دستگاهبه مرحله ستر اختصاص می

 .ها را در داخل سبد هچ در قسمت پایینی دستگاه قرار دهیدجوجه

 زمانکشی ستر هچر همدستگاه جوجه
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کارگیری هوش مصنوعی با به  (EIG)ساخت نعتی اکستراقدرتمند خانگی و ص کشیهای جوجهدستگاه
 .کشی کنندزمان جوجهصورت ستر هچر همدار انواع مختلف پرندگان بههای نطفهقادر هستند از تخم

کاررفته در این بردها باشد. هوش مصنوعی بهمی JDR900 و H3 ها از نوعکاررفته در این دستگاهبرد به
 .فاوت موردنیاز برای مراحل ستر و هچر را با دقت بسیار باالیی تنظیم کنندقادر است دما و رطوبت مت

و نشان ملی استاندارد  ISO9001اروپا ،   CEبا برخورداری از استانداردهای دستگاه جوجه کشی اسکترا 
کاررفته در این دستگاه تند. حسگر بهکشی ساخت ایران هسهای جوجهترین دستگاهایران از باکیفیت

 .باشدساخت و کالیبره شده در سوئیس می SHT SENSIRION کشی تحت برندجوجه

شوند. تایی تولید می 2016تا  96های اکسترا با ظرفیت ستر و هچر همزمان کشیهای جوجهدستگاه
 96و  24،  16های فیتزمان اکسترا با ظرکشی شترمرغی ستر و هچر همهای جوجههمچنین ماشین

ا در هها به صفحات اختصاصی آنباشند. برای مطالعه کامل مشخصات این دستگاهتایی نیز موجود می
 .سایت مراجعه کنیدوب

. 

 آیا دستگاه های جوجه کشی ستر و هچر همزمان وجود دارد :  بر گرفته از مقاله

http://joojekeshi.com/
http://joojekeshi.com/
http://دستگاه-جوجه-کشی.net/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%87%DA%86%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://دستگاه-جوجه-کشی.net/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%87%DA%86%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86/

