ﺳﯿﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺎز ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺠ در ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
ﻧﻄﻔـﻪ ﺳـﻨﺠ در ﺟـﻮﺟﻪ ﮐﺸـ ﭼﯿﺴـﺖ ؟ ﺳـﯿﺮ ﺗـﺎ ﭘﯿـﺎز ﻧﻄﻔـﻪ
ﺳﻨﺠ
ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺠ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﯿﺮد .اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻮر ﺑﯿﻨ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
اﻓﺮاد ﺗﺎزه ﮐﺎر در ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻄﻔﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﻮاﻻﺗ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ :
 .1ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺠ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟
 .2ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺠ ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ؟
 .3ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺠ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻪ وﺳﺎﯾﻠ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟
 .4ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺠ ﭼﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ ﭘﺬﯾﺮد؟
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮرﺑﯿﻨ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ.

ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺠ

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮرﺑﯿﻨ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺮﺧ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در داﺧﻞ دﺳﺘﺎه ﻗﺮار ﻣ دﻫﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻠ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﺿﺮﯾﺐ ﻧﺮ و
ﻣﺎده در ﮔﻠﻪ و ﯾﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮغ ﻣﺎدر  ،ﺑﺪون ﻧﻄﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ از ﻧﻄﻔﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻗﺮار دادن آن ﻫﺎ در داﺧﻞ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ را در زﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺠ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و از دﺳﺘﺎه ﺧﺎرج

ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در درون دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ  ،ﻓﺎﺳﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن از

آن ﻫﺎ ﺳﺎﻃﻊ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار ﺳﺎﻟﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﺎﯾﻠ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺠ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺮای ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺠ ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﻧﻮرﺑﯿﻨ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت

دﺳﺘ ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﺨﺮﯾﺪ  ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ
ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﯾ ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺞ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣ

ﺷﻮد .ﺑﻪ دﺳﺘﺎه ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺞ ﮐﻨﺪﻟﺮ ﻧﯿﺰ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

در اداﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎه ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺠ ﮐﺮد اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﯿﻢ :
ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺞ ﯾﺎ ﮐﻨﺪﻟﺮ
اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﻗﻮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻧﻮرﺑﯿﻨ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ
دﺳﺘﺎه را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺞ دﺳﺖ ﺳﺎز
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪ ای  100وات و ﮐﺎرﺗﻮن ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺞ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ
در ﮐﺎرﺗﻮن ﯾ ﺳﻮراخ ﺑﺎرﯾ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﻻﻣﭗ را در درون آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻻﻣﭗ ﻧﻮر ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺎرﯾ از روزﻧﻪ ﻋﺒﻮر ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺠ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺞ دﺳﺖ ﺳﺎز ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻨﺪﻟﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺠ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺮارت ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺟﻨﯿﻦ ﺗﺸﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ رﺷﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ .در ﺟﻨﯿﻦ
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻞ ﯾ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﮔﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﻧ از آن ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮد  ،ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺒﻮت .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺟﻮﺟﻪ در ﻣ آﯾﺪ.
ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺠ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎی درون دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ را ﺑﺎﯾﺪ در روزﻫﺎی ﺳﻮم  ،ﻫﻔﺘﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ.
ﻧﻮرﺑﯿﻨ در روز ﺳﻮم ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه و اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑ ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺸ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ در روز ﺳﻮم ﻧﻮرﺑﯿﻨ ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ.
در روزﻫﺎی ﺳﻮم  ،ﻫﻔﺘﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺠ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ  ،اﮔﺮ ﺗﺨﻤ را ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﯿﻦ در
آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﺎه ﺧﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺘﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﭘﺲ از روز ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻧﻮرﺑﯿﻨ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺷﻮد.

ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺠ را ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻄﻮر اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺠ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻢ را از درون دﺳﺘﺎه ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻧﺸﺖ ﻫﺎی ﺷﺴﺖ و ﺳﺒﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻓﻘ ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﺮﺗﺎن ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺞ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻮر را از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻬﻦ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ آن ﺑﺘﺎﺑﺎﻧﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺟﻨﯿﻦ و رﮔﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﻧ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﺗﺨﻢ را ﺑﺎﯾﺪ در درون دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت آن را از دﺳﺘﺎه ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ  ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮرﺑﯿﻨ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

وﯾﺪﯾﻮ آﻣﻮزش ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺠ از ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ
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ﻣﺸﺎﻫﺪه وﯾﺪﯾﻮ در آﭘﺎرات
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