آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﺧﺎﻧ
ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﺧﺎﻧ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻟﺬت ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ از ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪدار را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﺧﺎﻧ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ

ﻣﻘـﺎﻟﻪ را ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭼـﻮن در اﯾـﻦ ﻣﻘـﺎﻟﻪ ﻗﺼـﺪ دارﯾـﻢ ﺷﻤـﺎرا ﻧﺤـﻮه ﺳـﺎﺧﺖ دﺳـﺘﺎه ﺟـﻮﺟﻪﮐﺸ
ﺧﺎﻧ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﭘﯿﺶﭘﺎاﻓﺘﺎده آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﯾﺎ اﻧﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﯾ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺨﺼﺼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾ
روزه اﻧﺠﺎم ﻣﭘﺬﯾﺮد .در وﻫﻠﻪ اول ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪراﺣﺘ ﻣﺗﻮان آن را

اﻧﺠﺎم داد .ﺑﻠﻪ درﺳﺖ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ؛ ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ از ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪدار آﺳﺎن اﻣﺎ ﺗﺨﺼﺼ اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺴﺐ ﻧﻨﯿﺪ ﺷﺎﻫﺪ اﺗﻼف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﻣﻮﻓﻖ از ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪدار ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ :
 .1ﻓﺮد ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺶ
 .2دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
 .3ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار
 .4ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮض ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﮔﺮﭼﻪ در ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎﻓ را ﻧﺪارﯾﺪ و ﺑﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ
در ﻣﻮرد ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﯿﻄ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺗﺨﻢﻫﺎی
ﻧﻄﻔﻪدارﺗﺎن ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ آن را
ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎه راﻧﺪﻣﺎن ﺧﯿﻠ ﺑﺎﻻﯾ ﻧﺪارد زﯾﺮا از ﻗﻄﻌﺎت
ﭘﯿﺶﭘﺎاﻓﺘﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺴﻮب

ﻣﺷﻮد.

آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺎﻧ
وﺳﺎﯾﻞ اوﻟﯿﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﺧﺎﻧ: 
ﺟﻌﺒﻪ ﮐﺎرﺗﻮﻧ

رﻃﻮﺑﺖﺳﻨﺞ

ﻃﻠﻖ

ﻻﻣﭗ ﭼﻨﺪ واﺗ ﯾﺎ اﻟﻤﻨﺖ

ﺳﯿﻢ

دﻣﺎﺳﻨﺞ

ﭼﺴﺐ

ﻇﺮف آب

ﺳﺮﭘﯿﭻ

ﻓﻦ دوازده وﻟﺘ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺎﻃﺮی ﮐﺘﺎﺑ

ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﺧﺎﻧ: 
 -1در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﯾـ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﺠﻬﯿـﺰات اﺷﺎرهﺷـﺪه در ﻗﺴـﻤﺖ ﺑـﺎﻻ را ﺗﻬﯿـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ .ﺳـﻌ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﺎرﺗﻮﻧ ﮐـﻪ ﺗﻬﯿـﻪ
ﻣﮐﻨﯿـﺪ ﻓﻀـﺎی ﻻزم ﺑـﺮای ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻦ  6-8ﺗﺨـﻢ ﻧﻄﻔـﻪدار را داﺷﺘـﻪ و ﺿﺨﯿـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ دﻣـﺎ و رﻃـﻮﺑﺖ
ﺑﻪراﺣﺘ از آن ﻋﺒﻮر ﻧﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣداﻧﯿﺪ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﯾﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای دﻣﺎ و
رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ .رﻃﻮﺑﺖﺳﻨﺞ و دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺎﻓ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت را ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﺑﺎزار ﺑﺎﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 -2ﻗﺮار اﺳﺖ از ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﮔﺎﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺷﻮد ﮐﻪ در دوران ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ
دل ﻓﺮد ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺶ ﺑﺮای ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪدار ﺗﻨ ﻣﺷﻮد و ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳ آنﻫﺎ درب دﺳﺘﺎه را ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ

ﻣﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎی دﺳﺘﺎه از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺮ روی ﮐﺎرﺗﻮن ﻗﺴﻤﺘ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮش دﻫﯿﺪ و ﺑﺮ روی آن ﻗﺴﻤﺖ ﻃﻠﻖ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ در دوران
ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﺑﺮای ﻧﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪدار ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺮ روی ﮐﺎرﺗﻮن ﯾ ﻗﺴﻤﺖ را ﻫﻢ ﺑﻪ درب ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ .درب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪراﺣﺘ ﺑﺎز و
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی درب ﻫﻢ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺬارﯾﺪ.

 -3ﺑﺮ روی ﮐﺎرﺗﻮن ﺳﻮراﺧ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﻢ ﻻﻣﭗ را از آن ﻋﺒﻮر دﻫﯿﺪ .ﺳﺮﭘﯿﭻ ﯾﺎ ﺟﺎ ﻻﻣﭙ را ﺑﺮ روی
ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ و ﻻﻣﭗ را ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪای وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺮارت ﺑﺮای رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ
در داﺧﻞ ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪدار را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 -4دﻣﺎﺳﻨﺞ و رﻃﻮﺑﺖﺳﻨﺞ را ﻗﺴﻤﺘ از ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪراﺣﺘ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺠﺮه ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ .دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ از ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪدار ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣ ﺣﺪود  37.7درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﮔﺮاد و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﻦ  55ﺗﺎ  65درﺻﺪ اﺳﺖ.

 -5ﻫﻮا در داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ دﺳﺘﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨ ﺳﯿﺮ ﮐﻮﻟﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم
ﻣﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ در درون دﺳﺘﺎه ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﻨﻮاﺧﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻦ  CPUﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﺮدهاﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن ﻫﻮا در داﺧﻞ دﺳﺘﺎه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺑﺎﺗﺮی ﮐﺘﺎﺑ 12 وﻟﺘ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ
اﯾﻦ ﻓﻦ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

 -6ﻇﺮف آب را در داﺧﻞ دﺳﺘﺎه ﻗﺮار داده و ﺑﻪ درون آن آب ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای
دﺳﺘﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ در داﺧﻞ دﺳﺘﺎه ﮐﻤﺘﺮ از  55-65درﺻﺪ
اﺳﺖ ،آب ﻇﺮف را زﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ .وﺑﺮ ﻋﺲ اﮔﺮ رﻃﻮﺑﺖ زﯾﺎد ﺷﺪ آب ﻇﺮف را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

 -7ﺑﺎ ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ از دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﺧﺎﻧ دﺳﺖﺳﺎز ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
راﻧﺪﻣﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﺎه در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﺧﯿﻠ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ درآوری را از ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﺐ دوﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻠﯿﭗ آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﺧﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ و
وﻗﺖ ﮐﺎﻓ را ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﺧﺎﻧ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺲ ﻧﯿﺰ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ ﺧﺎﻧ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺎﻧ

ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺎﻧ ﺑﺴﺎزﯾﻢ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺎﻧ

