ﺑﺮرﺳ اﻧﻮاع ﺷﺎﻧﻪ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ
اﻧﻮاع ﺷﺎﻧﻪ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ
ﺷﺎﻧﻪ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ : دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای
ﺟـﻮﺟﻪﮐﺸ از ﺗﺨﻢﻫـﺎی ﻧﻄﻔـﻪدار اﻧـﻮاع ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻫـﻢ ﻣﮐﻨﻨـﺪ .ﺗﺨﻢﻫـﺎی ﻧﻄﻔـﻪدار در داﺧـﻞ دﺳـﺘﺎه
ﺟـﻮﺟﻪﮐﺸ ﺑـﺮ روی ﺷﺎﻧﻪﻫـﺎ ﻗـﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﯿـﺮوی ﻣﻮﺗـﻮر ﺗﻮﺳـﻂ راک ﺑـﻪ ﺷﺎﻧﻪﻫـﺎ  ،ﺗﺨﻢﻫـﺎ
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ در اﻧﻮاع ﺳﻨﺘ ، ﺷﺎﺧدار  ،ﺳﺎﯾﺰﯾ و راک دوار

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻓﺮوﺷﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ EIG-SHOP ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ اﻧﻮاع ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی دﺳﺘﺎهﻫﺎی
ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺮرﺳ اﻧﻮاع ﺷﺎﻧﻪ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ

ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘ

ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘ دارای ﺣﻔﺮهﻫﺎﯾ ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪدار در درون اﯾﻦ ﺣﻔﺮهﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﻧﺪازه ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺨﻢﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  ،اﻧﺪازه ﺣﻔﺮهﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﺧدار

ﺷﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧ دار ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
ﺷــﺎﻧﻪ دﺳــﺘﺎه ﺟــﻮﺟﻪﮐﺸ از ﻧــﻮع ﺷــﺎﺧ دار  :اﯾــﻦ ﻧــﻮع ﺷﺎﻧﻪﻫــﺎ ﺑــﺮای ﮔﺮﻓﺘــﻦ ﻣﺤــﻢ ﺗﺨﻢﻫــﺎ دارای
ﺷﺎﺧﻫﺎﯾ در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﺨﻢﻫﺎی ﮐﻮﭼ و ﺑﺰرگ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺤﻢ ﻧﻪ ﻣدارﻧﺪ و از اﻓﺘﺎدن آنﻫﺎ ﻫﻨﺎم ﭼﺮﺧﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻫﻤﻪ
اﻧﻮاع دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﻧﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ
در ﺗﺮﻧﺮ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺨﻢﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﮐﻮﭼ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ از ﺗﺨﻢﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﮐﻮﭼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﮐﺒﻮﺗﺮ  ،ﮐﺒ و ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ از ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪدار ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻄﻔﻪدار
ﻣﺮغ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﻣﺗﻮان ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ از ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪدار ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﻏﺎز ،
اردک و ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﻪﮐﺎره ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺰﯾ

ﺷــﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﮐــﺎره ﺟﻮﺟــﻪ ﮐﺸ
ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﻔﺮه ای و ﺷﺎﺧدار ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ از ﺗﺨﻢﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺮاﺑﺮ و
ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،از ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﻪﮐﺎره ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ از ﺗﺨﻢﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ دارای ﯾ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﺗﻮان اﻧﺪازه ﺷﺎﻧﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت  ،ﻣﺗﻮان از ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﻪﮐﺎره ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ در دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﺧﺎﻧ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﻮم ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﻪﮐﺎره
ﺷﺎﻧﻪ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﻫﻤﻪﮐﺎره )ﮐﺮهای ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺰﯾ (دارای ﻣﺰاﯾﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
در دﺳﺘﺎهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﻪﮐﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ از ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪدار ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﻪﮐﺎره ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪدار اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ اﻧﺪازه ﻣﺘﻔﺎوﺗ
دارﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺜﻼ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﻪﮐﺎره از ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻣﺮغ و ﻏﺎز ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﮐﻨﯿﻢ .ﻃﻮل
ﻣﺪت ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ از ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻏﺎز  30روز و ﻃﻮل ﻣﺪت ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ از ﻣﺮغ  21روز اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در
اﺑﺘﺪا ﻗﺴﻤﺘ از ﺷﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪﮐﺎره را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻏﺎز ﺟﺪا ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن
ﺗﺨﻢﻫﺎ در داﺧﻞ ﺷﺎﻧﻪ  ،درون دﺳﺘﺎه ﻣﮔﺬارﯾﻢ.

ﻣﺪتزﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ از ﻏﺎز  9روز از ﻣﺮغ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در روز دﻫﻢ  ،ﻗﺴﻤﺘ از ﺷﺎﻧﻪ را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪدار ﻣﺮغ ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻏﺎز در داﺧﻞ دﺳﺘﺎه ﻗﺮار
ﻣدﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﭽﺮ ﺗﺨﻢﻫﺎی دو ﭘﺮﻧﺪه ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺪه و ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن از ﺗﺨﻢ
ﺧﺎرج ﻣﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﮐﺎره :
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪدار از دﺳﺘﺎه ﺳﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﺎه ﻫﭽﺮ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از

ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﻣﺸﻞ و زﻣﺎن ﮔﯿﺮ اﺳﺖ .ای ﯾ از ﻋﯿﺐ ﻫﺎی اﺳﺎﺳ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﮐﺎره اﺳﺖ.

راک دوار

راک دوار ﺟﻮﺟــﻪ ﮐﺸ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از راک ﻫـﺎی دوار ﻣـ ﺗـﻮان ﺗﺨﻢﻫـﺎی ﻧﻄﻔـﻪدار را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  360درﺟـﻪ ای ﭼﺮﺧﺎﻧـﺪ .ﺑـﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ در اﯾﻦ راک ﻫﺎ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎﯾ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﺗﻮر ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺨﻢﻫﺎﯾ
ﮐﻪ در ﻣﺎﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد را ﻣ ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﺮﺧ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ را زﯾﺎد

ﮐﺮد و ﺗﺨﻢﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ را در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻗﺮار داد.

ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺘﺮﻣﺮﻏ

ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺘﺮﻣﺮﻏ
ﺷﺎﻧﻪ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﻧﻮع ﺷﺘﺮﻣﺮﻏ : ﺗﺨﻢﻫﺎی ﺷﺘﺮﻣﺮغ اﻧﺪازه ﺑﺰرگﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دارﻧﺪ
و ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ از آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﻧﺪازه ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪدار ﺷﺘﺮﻣﺮغ ،

ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺨﺼﻮص و ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﻪ ﻣﺎدهای ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﻣﺎده ای ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺷﺎﻧﻪ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ؟ ﻣﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ
 ABSاﺳﺖ ABS .ﯾ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺻﻨﻌﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﻻﯾﺸﺎهﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿ از
ﺷﻔــﺎﻓﯿﺖ و ﮐﺸﺴــﺎﻧ ﺑــﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧــﻮردار اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﻣــﺎده در ﺳــﺎﺧﺖ ﻟﻮازمﺧــﺎﻧ ﺑﺴــﯿﺎر ﮐــﺎرﺑﺮد دارد.
اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾــﻦ ﻣــﺎده در ﺳــﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌــﺎت داﺧﻠــ دﺳــﺘﺎهﻫﺎی ﺟــﻮﺟﻪﮐﺸ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺷﺎﻧﻪﻫــﺎ از ارﺟﺤﯿــﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺮﺧﻼف ﭘﻼﺳﺘﯿ ، از  ABSدر دﻣﺎی ﺑﺎﻻ ﮔﺎز ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻧﻤﺷﻮد .ﭘﻼﺳﺘﯿ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﮔﺎز  ،راﻧﺪﻣﺎن دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮاوان ای ﮐﺎﻫﺶ ﻣدﻫﺪ.

وﯾﺪﯾﻮ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﺷﺎﻧﻪ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ

