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مقايسه عملکرد دستگاه جوجهکشی مجهز به سامانه هيبريدی خورشيدی مبتنی بر کنترلر فازی با نمونه تجاری
مرسوم
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ابراهيم احمد ابراهيم حسن ،3رضا عليمردانی ،*2علی حاجی احمد ،1حميد عبدالملکی

 .1دانشجو دکتری ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .2استاد ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  ،کرج
 .3استادیار  ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .4دانشجو دکتری ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت -1391 /9 /8 :تاریخ بازنگری -1391 /11 /11 :تاریخ تصویب)1391 /11 /22 :

چکيده
اولین مرحله در پرورش مرغ ،تولید جوجه است که با توجه به رشد جمعیت به دستگاه جوجهکشی با عملکرد باال نیاز
است .در این پژوهش دو نمونه دستگاه جوجهکشی،یکی به سامانه هیبریدی با کنترلر فازی) (HIFCمجهز شد و نمونه
دیگر بدون تغییر در ساختار بصورت  ON/OFFبا هم مقایسه شدند .بر اساس نتایج راندمان جوجهآوری در سامانه HIFC
 92/13%و در سامانه  ON/OFFبرابر  18/11%بود .سامانه  HFICعملکرد بهتری در کنترل یکنواخت شرایط محیطی
نسبت به سامانه  ON/OFنشان داد .انرژی مصرفی سامانه  31/22% HIFCاز سامانه  ON/OFFکمتر بود .میزان انرژی
خورشیدی دریافت شده برای سامانه  HIFCدر یک دوره  21روزه برابر  21/21kWhبود .در حالی که میزان انرژی مورد
نیاز برابر با  24/24kWhاست که  %12/21مازاد بر نیاز سامانه  HIFCتولید میشود .در صورتی که اگر از انرژی هیبریدی
در سامانه  ON/OFFاستفاده شود ،فقط  11%توان مورد نیاز از این طریق تامین میشود.
واژههای کليدی :سامانه هیبریدی ،جوجهکشی ،شرایط محیطی ،کنترلر فازی

مقدمه

*

توسعه انرژیهای تجدیدپذیر رشد بسیار سریعی را تجربه
میکند و انرژی خورشیدی به عنوان یکی از مهمترین منابع
انرژی تجدیدپذیر در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از
دانشمندان و پژوهشگران قرارگرفته است (.)Juan C, 2015
تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی دارای کاربردهای
فراوانی در زمینههای مختلف است .سلولهای فتوولتاییک
مستقیماً از نور خورشید ،برق تولید میکند .یک سوم جمعیت
جهان (بیش از  1/1میلیارد نفر) دسترسی به برق ندارند و اکثر
آنها در مناطق روستایی زندگی میکنند ( & Mousazadeh
 .)Javanbakht, 2007کشور سودان با قرار گرفتن در منطقهی
نزدیک خط استوا جزء مناطقی با بیشترین تابش در جهان با
بیش از  2/82kWh/m2و حداقل بیش از ده ساعت آفتابی در
طول روز میباشد ( .)Anon, 2015در این کشور پهناور فقط
 22%مناطق شهری به شبکهی سراسری برق دسترسی دارند.
این نسبت در شهرهای کوچک و روستاها  13/8%است و به
*

نویسنده مسئولrmardani@ut.ac.ir :

طورکلی فقط  21/8%مردم سودان به شبکهی سراسری برق
دسترسی دارند ( .)Mnahil, 2013همچنین ایجاد شبکه
سراسری برق در کشوری با وسعت 1882111کیلومتر مربع
بسیار هزینهبر بوده و مدت زمان زیادی صرف ساخت این
تأسیسات خواهد شد .به همین دلیل دولت سودان سعی در حل
مشکل انرژی روستاها با استفاده از انرژی خورشیدی دارد .در
واقع سامانههای فتوولتاییک مستقل کوچک تنها راه عملی
تأمین برق برای اکثر این افراد است (.)Mnahil, 2013
یکی از عناصر اصلی در اقتصاد هر کشور ،واحدهای
تولیدی گوشت سفید آن کشور است .گوشت سفید یکی از
منابع اصلی برای تأمین پروتئین حیوانی است و باعث اشتغال
بخش بزرگی از جامعه میگردد .مطالعات متعددی در کشورهای
عربی نشان میدهد که تعداد شاغلین بخش مرغداری ها که در
کارخانههای تولید خوراک ،شرکتهای داروسازی و کشتارگاهها،
واردکنندگان و مراکز فروش مشغول به کار هستند ،بیش از
 21%از جمعیت شاغل است (.)Yaser, 2013
امروزه با رشد جمعیت نیاز به فرآوردههای مرغ هم زیادتر
شدهاست .بنابراین باید با استفاده از روشهای جدید این نیاز رو
به رشد را برطرف نمود .افزایش تولید مرغ تخمگذار یک هدف
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مهم در کمک به رفع نیازهای تغذیهای در مقابله با رشد
جمعیت در کشورهای در حال توسعه است .باال بردن تولید مرغ
تخمگذار آسان است و به طور کلی در مقایسه با سایر دامها
واحدهای تولیدی این محصول را میتوان سریع و به راحتی
گسترش داد .عالوه بر این ،سازگاری مرخ تخمگذار با شرایط آب
و هوایی مختلف خوب است .میتوان اغلب طیور را با انواع دیگر
کشاورزیها ترکیب کرده و امکان باال بردن درآمد برای
کشاورزان را فراهم نمود ( .)Anon, 2010تولید گوشت مرغ و
تخممرغ در سودان در حال افزایش است .تقریبا  91%تولید
گوشت سفید سودان در استان خارطوم پرورش مییابد
(.)Mohamed, 2014
با توجه به نیاز این کشور به افزایش رشد اقتصادی و
پتانسیل باالی بخش مرغداری و جوجهکشی ،بازرگانان زیادی از
نقاط مختلف جهان اقدام به سرمایهگذاری و ارائه راهکار به
کشور سودان کردهاند ( .)Yaser, 2013اولین مرحله در پرورش
مرغ ،تولید جوجه است که برای این امر نیاز به دستگاه
جوجهکشی با عملکرد باال میباشد .جوجهکشی عبارت است از
تأمین شرایط الزم برای رشد جنین داخل تخممرغ نطفهدار که
با تأمین شرایط ،جنین رشد نموده و بعد از طی مدت الزم (در
مورد مرغ حدود  21روز) ،جوجه کامل قادر به خروج از تخممرغ
باشد .شرایط الزم برای رشد جنین شامل حرارت ،رطوبت نسبی،
رساندن اکسیژن کافی برای تنفس جنین داخل تخم (تهویه) و
چرخش تخممرغها میباشد (.)Kalantar & Salari, 2012
2
تکامل جوجه در تخممرغ شامل دو مرحله ستر1و هچر
انجام میشود .طبق تحقیقات به عمل آمده ،در مرحله ستر (18
روز اول جوجهکشی در تخم مرغ) درجه حرارت مطلوب برای
تخممرغ در محدوده  31/2ºC-31/11 ºCدرجه متغیّر میباشد،
اگر درجه حرارت بیش از  1/2ºCاز  31/11ºCمنحرف شود،
احتمال جوجهآوری بسیارکم میشود .رطوبت نسبی مطلوب
نیز در مرحله ستر بین  22–11%میباشد ،اگر درصد رطوبت
نسبی اختالف قابل مالحظهای با مقادیر فوق داشته باشد،
جوجهآوری رخ نخواهد داد (.)Archer & Cartwright, 2012
( Yildirim & Yetisir (2004چهار مجموعه تخممرغ را
به صورت تصادفی در  2روز پایانی رشد در چهار دستگاه
جوجهکشی (هچر) گذاشتند .درجه حرارت داخل دستگاهها در
مقادیر 38/3 ،31/2 ،31/1و  39/4درجه سلسیوس تنظیم شدند.
نتایج این تحقیق نشان داد که بهترین درصد جوجهگیری در
1. Setter
2. Hatcher

دماهای  31/2ºCو  38/3ºCبه دست آمد و اغلب تلفات جوجهها
داخل تخم ،در دماهای  31/1ºCو  39/4ºCاتفاق افتاد.
تغییرات دمایی در دستگاه جوجهکشی تأثیر بسزایی دارد،
مثالً درجه حرارت مطلوب برای ستر در جوجهکشی بوقلمون
بین 31ºCو  38ºCمیباشد و تغییر درجه حرارت  38/2ºCتا
 ، 31/2ºCدرصد جوجهگیری را به میزان  31%–11%کاهش
میدهد(.)French, 1994
( Wilson (1990درجه حرارت مطلوب برای جوجهکشی
مرغ در مرحله ستر را  31ºCتا  38پیشنهاد میدهد.
) Van Brecht et al. (2003گزارش دادندکه تغییرات دما
تا  1/3ºCتأثیر منفی در هچ شدن یا جوجهگیری ندارد .به
همین دلیل سامانه کنترلر دستگاه جوجهکشی باید دمای ستر را
در محدوده  31/1±1/3C°و دمای هچر را در محدوده
 31/2±1/3C°کنترل کند .نتایج تحقیقات آنها در دامنههای
دمایی مذکور گزارش شده استGarcía-Hierro et al. (2012( .
دستگاه جوجهکشی تجاری را برای تعیین شیب دمایی و رطوبت
نسبی ،در طول دو فرآیند کامل جوجهکشی پایش کردند .شیب
دمای و رطوبتی محیط داخل دستگاه جوجهکشی تجاری ،که
دمای میانگین در دستگاه جوجهکشی بین  31/1ºCو 31/9ºC
درجه سلسیوس و رطوبت نسبی نیز بین 41/2%و  41/2%تغییر
میکرد.
فراهم شدن شرایط مطلوب سالنهای صنعتی پرورش
مرغگشتی ،مستلزم ثابت بودن عاملهای دما و رطوبت داخل
سالن در حد بهینه و کاهش دامنه تغییرات آن از مقدار بهینه
است .یکی از راههای تنظیم و تثبیت این عاملها ،استفاده از
ابزار دقیق و سامانههای الکترونیکی با دقت اندازهکیری باال برای
کنترل تجهیزات تهویه است ( Gholamrezai & Jafari Naeimi,
 .)2016کنترل پارامترهای دما ،رطوبت نسبی و تهویه (غلظت
دی اکسید کربن) در محدوده مطلوب نیاز به کنترلر دقیق دارد.
انواع مختلفی از روشهای کنترلی در صنایع گوناگون وجود
دارد .کنترل فازی یک روش دقیق کنترل بـر اسـاس منطـق
فـازی است Reddy et al. (2009( .برای کنترل دمای انکوباتور
نوزاد ،سامانه کنترلر فازی ( )FLCرا با سامانه کنترلر دو
وضعیتی ( )ON/OFFمقایسه کردهاند که نتایج به دست آمده
برتری سامانه کنترلر فازیرا اثبات کرده است.
یک سامانه هوشمند مبتنی بر منطق فازی برای کنترل
دقیق پارامترهای محیطی گلخانه توسط (Javadikia (2010
طراحی و پیاده سازی نمود و عملکرد آن را با سامانههای کنترل
سنتی مقایسه کرد و برتری کنترلر فازی را گزارش داد.
با توجه به شرایط محیطی و نیاز کشور سودان ،طراحی،

ابراهيم حسن و همکاران :مقايسه عملکرد دستگاه جوجه کشی مجهز به سامانه ...

پیادهسازی و ارزیابی دستگاه جوجهکشی هیبریدی برقی-
خورشیدی مجهز به سامانه کنترل فازی با توجه به محدودیت
شبکه برق و مشکالت ناشی از تامین سوخت فسیلی مثل
مشتقات نفتی در سودان میتواند کمک شایانی به تأمین گوشت
مرغ ،اشتغال و افزایش درآمد مردم این کشور و بهبود شرایط
زیست محیطی داشته باشد.
هدف از این تحقیق مقایسه عملکرد دو دستگاه جوجه-
کشی هیبریدی (برقی -خورشیدی) مجهز به سامانه کنترل
فازی و دستگاه تجاری با کنترل  ON/OFFاز لحاظ توانایی در
ایجاد شرایط مطلوب برای تخممرغ با معیارهای درصد
جوجهگیری ،تغییرات وزنی تخممرغ ،زمان جوجه درآمدن،
غلظت دی اکسید کربن و میزان مصرف انرژی مورد ارزیابی قرار
گرفتند.
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میماند (
 ،)2009این حالتها در روز به صورت مرتب تکرار میشوند.

Mashhadi & Dashtaki, 2012; Özçelik et al.,

مواد و روشها
در این تحقیق دو نمونه دستگاه جوجهکشی یکسان تهیه شد.
یک نمونه به سامانه هیبریدی -کنترلر فازی مجهز شده
) (HIFC1و نمونه دیگر بدون تغییر در ساختار کنترلی
ON/OFFمقایسه شدند .اجزاء تشکیل دهنده دستگاه
جوجهکشی و تفاوت بین این دو دستگاه در ادامه آورده شده
است.
ساختار دستگاه جوجهکشی در شکل ( )1دستگاه
جوجهکشی تجاری نشان داده شده است ،بدنه از سه الیه
تشکیل شده است .ابعاد دستگاه 1/21m × 1/48m × 1/12m
است ،حجم دستگاه  1/31m3و ظرفیت آن  211عدد تخممرغ
است .اجزاء اصلی هر دستگاه جوجهکشی مورد مورد مطالعه
عبارتند از :عملگرها ،حسگرها ،کنترلر وسامانه هیبریدی میباشد
که تفاوت این دو دستگاه در سامانه هیبریدی ،رطوبت ساز
(دستگاه توسعه داده شده با مهپاش التراسونیک کارمیکند در
حالی که دستگاه تجاری با بخار ساز مکانیکی کار میکند) و
سامانه کنترلر.
عملگرهای دستگاه جوجهکشی عبارتند از :المان حرارتی
(هیتر) ،رطوبت ساز ،پنکه گردش هوا (دمنده) ،پنکه تهویه
(مکنده) و مکانیزم چرخش تخممرغ که تأثیر بسیار زیادی در
بهبود عملکرد دستگاه جوجهکشی دارد و شانه تخممرغها برای
مدت زمان معین (هر یک ساعت)  42ᵒبه راست متمایل شده و
در همین حالت میماند و بعد از مدت زمان معین (هر یک
ساعت) 42°Cبه سمت چپ متمایل می شوند و در همین حالت
1 .Hybrid Incubator Fuzzy Controller

شکل  .3دستگاه جوجهکشی تجاری

برای کنترل پارامترهای محیطی دستگاه جوجهکشی از
حسگرهای مربوطه استفاده شده است .در دستگاه تجاری از دو
حسگر دما و رطوبت که بر اساس فتیله تر و خشک کار میکند
استفاده شده است .در حالی که در سامانه  HIFCاز  12حسگر
( 1عدد حسگرهای اندازهگیری دما3 ،عدد حسگر اندازهگیری
دما و رطوبت نسبی ،غلظت  CO2و حسگر اندازهگیری جریان
میباشد) حسگرهای دما استفاده شده در این تحقیق سه نوع
هستند که ،سه حسگر دما  ،LM35سه حسگر دما DALAS
وسه حسگر  SHT75دما و رطوبت (بیرون ،وسط و باالی
دستگاه ،دارای خروجی دیجیتال و انرژی مصرفی کم میباشند.
این حسگر دارای قابلیت اطمینان و ثبات در دراز مدت میباشد)
استفاده شده است .به منظور ثبت اطالعات بیشتر و پایش دمای
سه بخش دستگاه جوجهکشی و نیز سوئیچ کردن المنت حرارت،
مه پاش ،پنکه تهویه و پنکه گردش هوا از هشت حسگر استفاده
شد ،که سه تا از این حسگرها نزدیک سقف دستگاه جوجهکشی
و سه تا از این حسگرها در وسط بدنه دستگاه جوجهکشی و
دوتای دیگر در نزدیک کف دستگاه جوجهکشی نصب شدند.
دمای میانگین دستگاه جوجهکشی مقادیر قرائت شده به وسیله
این هشت حسگر میباشد و با استفاده از اطالعات این حسگرها
و پنکه گردش هوا شرایط یکنواختی از دما در محیط دستگاه
جوجهکشی فراهم میشود.
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کنترل کنندهی فازی با استفاده از منطق فازی ،منطق
بشری را پیاده کرده است که با توابع عضویت ،قوانین فازی و
قوانین عضویت برنامه ریزی شده است .در این پژوهش با توجه
به نوع ورودی کنترلرهای فازی از سه نوع فازی ساز مثلثی
شکل S ،شکل و  Zشکل استفاده شد .با توجه به اهمیت تعداد
توابع عضویت فازی ساز و قوانین فازی و قابلیت اجرا شدن
کنترلر فازی برای هر ورودی پنج تابع عضویت استفاده شده
است .شکل ( )2فازی ساز استفاده شده برای یک نمونه ورودی و
خروجی کنترلر دما و رطوبت نسبی را نشان میدهد .پایگاه
قواعد فازی مجموعهای از قواعد اگر – آنگاه فازی است که در
حقیقت بین ضریب تابع عضویت ورودیها و خروجیها و در
نتیجه بین پارامترهای ورودی و مقادیر خروجی ارتباط برقرار
میکند .تعداد قوانین کنترلر دما  -رطوبت و کنترلر  CO2به
ترتیب  22و  2قانون است .پایگاه قواعد فازی مربوط به دو
کنترلر طراحی شده از چند قانون کلی تبعیت مینماید ،سه
قانون مهم بعنوان نمونه در زیر آورده شده است.
اگر دمای داخلی دستگاه جوجهکشی زیاد است ،عملگر
کم کردن دما متناسب با زیادی دما فعال میشود.
اگر رطوبت داخلی دستگاه جوجهکشی زیاد است ،عملگر
کم کردن رطوبت متناسب با زیادی رطوبت فعال میشود.
اگر  CO2داخل دستگاه جوجهکشی زیاد باشد ،عملگر کم
کردن  CO2متناسب با زیادی  CO2فعال میشود.
خروجی هر کنترلر فازی در حقیقت عملگرهایی هستند
که بر روی پارامترهای کنترلی هر کنترلر فازی اثر میگذارند.

در نهایت داده حسگرها توسط ماژولهای مربوطه به مدار
اصلی سامانه منتقل شده و مدار اصلی (آردوینو )1بعد از تصمیم
گیریهای الزم ،اطالعات مربوط به عملگرها از مدار اصلی به
رلههای مربوط به عملگرها منتقل میشود ،در حقیقت مدار
اصلی آردوینو وظیفه دریافت و تحلیل دادههای حسگرها و
تصمیمگیری و عمل کنترل کردن را به عهده دارد .میکروکنترلر
آردوینو هسته مرکزی دستگاه کنترلر است که بر پایهی
 ATmega2650تشکیل شده است .برای برنامهنویسی در
میکروکنترلر از محیط نرمافزاری یک پارچه ( 2)IDEهمراه با
امکانات الزم استفاده میشود .آردوینوی استفاده شده دارای 24
پایه ورودی و خروجی دیجیتال 11 ،ورودی آنالوگ ،چهار پورت
سریال سخت افزاری ،یک نوسانساز کریستال  11مگاهرتزی،
رابط  ، 3 USBیک منبع تغذیه و یک پین هدر  4ICSPاست.
آردوینو دارای قابلیت ارتباط با کامپیوتر توسط کابل  USBاست.
در شکل ( )3شماتیکی از سامانه توسعه داده شده دستگاه
جوجهکشی هیبریدی و اجزاء نشان داده شده است.
کلیه مراحل این تحقیق در کشور ایران انجام شده است
ولی دستگاه جوجه کشی هیبریدی به منظور توسعه صنعت
جوجهکشی در کشور سودان طراحی شده است .سامانه
هیبریدی متناسب با شرایط آب و هوایی کشور سودان طراحی و
ساخته شد .این سامانه باید نیازهای انرژی برای تامین دمای
مناسب ،رطوبت ،تهویه ،چرخش و سامانه کنترلی دستگاه
جوجهکشی را تأمین نماید .همچنین برای استفاده از برق شبکه
نیز امکانات الزم فراهم شد .اجزاء مهم سامانه هیبریدیشامل
2
چهار عدد پنل فتوولتاییک  11واتی ،شارژ کنترلر ( MPPT
 ، )30A 12/24/48V Westernچهار عدد باتری 12ولتی 42آمپر
ساعت  ،deep cycleاینورتر (Pure Sine Wave 1111W
 )Inverters STو حسگر باتری ( )SPC20.Sبرای اندازه گیری
دما ،ولتاژ ،انرژی باتری و شارژ کنترلر است .این اجزاء در شکل
( )4نشان داده شده است.
روند آزمايش

در این طرح دو دستگاه جوجهکشی با ابعاد کامالً یکسان در
کنار هم در گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران
واقع در کرج انجام شده است ،یکی مجهز به سامانه کنترلی
ساخته شده فازی FLCو دیگری صنعتی مجهز به سامانه کنترلر

شکل  )a( .2کنترلرهای فازی برای ورودی )b( ،کنترلرهای فازی برای
خروجی.

1. ARDUINO
2. Integrated development environment
3. Universal serial bus
4. In-Circuit Serial Programming
5. Maximum Power Point Tracer charge controller

ابراهيم حسن و همکاران :مقايسه عملکرد دستگاه جوجه کشی مجهز به سامانه ...

 ON/OFFمورد آزمایش قرار گرفتند .آزمایشها در شرایط آب و
هوای یکسان انجام شدند ،لذا درون دستگاهها نمونههای
تخممرغ از مرغ مادر نژاد راس  48 ،318هفتگی با درصد هچ
 211 ،82%عدد تخممرغ و در تاریخ  2111/11/12میالدی از
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شرکت مرغ مادر فدک واقع در استان البرز ،حومه کرج تهیه و
در دستگاهها قرار داده شد 111 .عدد در داخل دستگاه  HIFCو
 111عدد در دستگاه  ON/OFFنمونهگذاری شد .در شکل ()2
دستگاه  HIFCتوسعه یافته نشان داده شده است.

شکل .1بلوک دياگرام کلی سامانه کنترل فازی :A1-المنت حرارتی :A2،موتورحرکت طبقهها :A3 ،مه پاش :A4 ،پنکه گردش هوا (دمنده) و  :A5پنکه تهويه
(مکنده) )S1- S4 - S7( ،حسگرهای تشخيص دما  (S2- S5 – S8 ( ،LM35حسگرهای تشخيص دما  )S3- S6 –S9( ،DALASحسگرهای تشخيص دما و رطوبت
 (S11- S10( ،SHT75حسگر تشخيص غلظت دی اکسيد مربن و ( )S12حسگر اندازه جريان.

شکل  .9سامانه هيبريدی دستگاه جوجهکشيتوسعه داده شده.
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شکل  .5دستگاه جوجهکشی توسعه يافته .HIFC

آزمون آزمايشگاهی

برای مقایسه سامانه  HIFCو سامانه  ،ON/OFFارزیابی
یکنواختی دو متغیر مهم دما و رطوبت نسبی دستگاه
جوجهکشی بر اثر تغییرات وزن تخممرغ و بررسی اثر توزیع دما
و رطوبت (یکنواختی) بر زمان در آمدن جوجه از تخممرغ انجام
شد .همچنین مقادیر میانگین ،نقطههای بیشینه و کمینه غلظت
 CO2و میانگین توان مصرفی در دستگاه جوجهکشی توسط هر
دو سامانه کنترلی مورد تحلیل قرارگرفت.

نتايج و بحث
بعد از قرار دادن تخممرغها و راهاندازی دستگاهها  ،متغیرهای
مورد ارزیابی در دو سامانه  HIFCو  ON/OFFشامل دما ،درصد
رطوبت نسبی ،غلظت  ،CO2انرژی مصرفی دستگاه جوجهکشی و
اثر یکنواختی پارمترهای کنترلی بررسی شدند .همچنین تاثیر
دما ،درصد رطوبت نسبی در تغییرات وزن تخممرغها ،زمان
درآمدن جوجهها و درصد تبدیل تخممرغ به جوجه مورد
بررسی قرار گرفتند.
ارزيابی يکنواختی بر اثر تغييرات وزن تخممرغ

اگر تخممرغها به طور صحیح و مناسب جوجهکشی شوند ،از روز
اول دوره جوجهکشی تا روز 18ام ،در حدود  11تا  12درصد از
وزن خود را از دست خواهند داد .این مقدار معادل  1تا  8گرم از
وزن تخممرغ است که در دوره جوجهکشی کم میشود .تغییرات
وزن برای  1نمونه تخممرغ از هر سینی باالیی و پایینی در دو
دستگاه ،در روز اول ،هشتم و 18ام توزین شد .در جدول (،)1

مقدار وزنی تخممرغها درسامانه  ،HIFCاز روز اول تا روز 18ام
نشان داده شده است .در این جدول تغییرات وزن تخممرغها به
تغییرات پارامترهای دما و رطوبت بستگی دارد .تغییرات وزن در
شانههای باال و پایینی ارائه شده است .میانگین تغییر وزن
تخممرغ  18روزه در شانه باال برابر با  11/13%و در شانه پایینی
برابر با  11/18%میباشد .این نتایج نشان میدهد سامانه ،HIFC
یکنواختی دما و رطوبت نسبی دستگاه جوجهکشی را در الیه
های مختلف دستگاه خوب نگهداشته است .یکنواختی پارامتر
دما و رطوبت نسبی در سامانه  HIFCاز لحاظ تغییرات وزنی
تخممرغها در دوره جوجهکشی در شانه باالی و پایینی در شکل
( )1و شکل ( )1نشان داده شده است.
جدول ( )1هم تغییرات وزن تخممرغها را در دوره
جوجهکشی در دستگاه تجاری با کنترلر  ON/OFFنشان می-
دهد .میانگین تغییرات وزن تخممرغ  18روزه در شانه باال برابر
با  12/82%و میانگین اختالف وزنی بین تخممرغهای روز اول و
 18روزه در شانه پایینی برابر با  11/81%میباشد .تفاوت
میانگین اختالف وزن تخممرغهای روز اول با وزن آنها در روز
18ام بین تخممرغهای شانه باال و شانه پایین مشخص شده
است .این پدیده ناشی از عدم ایجاد یکنواختی پارامتر دما و
رطوبت در کنترلر  ON/OFFاست .نتایج مشابهی توسط
( Kalantar & Salari (2012گزارش شده است .عدم یکنواختی
پارامتر دما و رطوبت نسبی در شانه باالیی و پایینی دستگاه
جوجهکشی مبتنی بر سامانه کنترلر  ON/OFFاز لحاظ تغییرات
وزنی تخممرغها در شکل ( )8و شکل ( )9نشان داده شده است.
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شکل  .6تغييرات وزن تخممرغ (يک ،هشت و  33روزه) در سامانه  ، HIFCشانه بااليی.
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شکل .7تغييرات وزن تخممرغ (يک ،هشت و  33روزه) در سامانه  ، HIFCشانه پايينی.
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جدول  .3تغييرات وزن تخممرغ در دوره جوجهکشی در دو سامانه  HIFCو ON/OFF

طبقهها

سینی باالیی

سینی پایینی

شماره نمونه تخممرغها

درصد کاهش وزن )%( HIFC

درصد کاهش وزن )%( ON/OFF

1
2
3
4
2
1

11/14
11/33
11/31
11/11
11/18
9/12

13/91
11/43
14/19
11/11
-

میانگین

11/13

12/82

1
2
3
4
2
1

11/19
11/41
11/31
11/49
11/14
11/24

8/29
9/11
11/39
11/98
13/11
11/14

میانگین

11/18

11/81
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شکل  .4تغييرات وزن تخممرغ (يک ،هشت و  33روزه) در سامانه  ،ON/OFFشانه پايينی.

ارزيابی يکنواختی بر اثر زمان در آمدن تخممرغ

تحقیقات نشان میدهد مراحل رشد ساختمانی و تشکیل
اندامهای جنینی طی مراحل اولیه دوره جوجهکشی انجام
میشود .این مراحل به طور مثال در بهترین شرایط ،روز نوزدهم
ورود کیسه زرده به داخل حفره بدنی ،جوجه در وضعیتی قرار
میگیرد که بتواند به پوسته ضربه بزند .روز بیستم ورود کامل
کیسه زرده به داخل حفره بدن ،بسته شدن ناف ،جوجه با منقار
خود غشای داخلی پوسته را سوراخ کرده و وارد اتاقک هوایی
میشود و دستگاه تنفس شروع به فعالیت میکند و روز بیست و
یکم جوجه از تخم خارج میشود .زمان در آمدن جوجه از

تخممرغ خیلی مهم است ،اگر جوجه زودتر از روز بیست و یکم
یا دیرتر از تخم بیرون بیاید ،به این معنی است که کنترل
شرایط محیطی در دستگاه جوجهکشی به درستی انجام نشده
است (.)Kalantar & Salari, 2012
در جدول ( ،)2نتیجه جوجهآوری سامانه  HIFCبا نمونه
تجاری  ON/OFFمقایسه شده است .در سامانه %21، HIFC
جوجهها در روز بیستم و  %81جوجهها در روز بیست و یکم از
تخممرغ در آمدند .یکنواختی در آمدن جوجهها در روز بیست و
یکم هم در شانههای مختلف مشاهده شده که از  81%جوجه-
های به دنیا آمده %31 ،از شانه باالیی %31 ،از شانه وسطی و
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 %38از شانه پایینی میباشد .این نتایج نشان میدهد که
دستگاه  HIFCشرایط محیطی را به خوبی کنترل کرده و از
اصول جوجهکشی پیروی کرده است .در مقابل ،آمار جوجهآوری
دستگاه تجاری  ON/OFFنیز در جدول ( )2نشان داده شده
است که  41/11%از جوجهها در روز بیستم در آمدند31/11% ،
روز بیست و یکم و  22/11%در روز بیست و دوم در آمدند .از
 41/11%روز بیستم  18/21 %در شانه باال و  21/43%در شانه
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وسطی بودهاند ،درحالی که هیچکدام از شانه پایینی در نیامدند.
از  31/11%روز بیست و یکم 14% ،12% ،و  24%به ترتیب از
شانههای باال ،وسطی و پایینی در آمدند .در نهایت ،از 22/11%
روز بیست و دوم  21%از شانه وسطی و  81%از شانه پایینی
بودند .عدم یکنواختی در آمدن جوجهها چه از نظر زمان به دنیا
آمدن و چه در نقاط مختلف دستگاه جوجهکشی صنعتی کامال
واضح است.

جدول  .2مقايسه عملکرد زمان جوجهآوری شانههای مختلف دستگاه توسعه يافته  HIFCو نمونه تجاری .ON/OFF

زمان درآمدن جوجهها

طبقهها

تعداد جوجههای درآمده از نمونه تخممرغها
HIFC

ON/OFF

روز بیستم

سینی باال
سینی وسط
سینی پایین

4
1
2

22
1
1

روز بیست و یکم

سینی باال
سینی وسط
سینی پایین

21
21
24

3
11
1

روز بیست و دوم

سینی باال
سینی وسط
سینی پایین

-

3
12

نتایج مشابهی در تحقیق ( Kalantar & Salari (2012و
) French (1994اثر عدم یک نواختی درجه حرارت در دستگاه
جوجهکشی در دوران جوجهکشی مخصوصا فراجهش درجه
حرارت و تأثیر آن حتی در کیفیت جوجهای که درمیآید،
گزارش شده است

است (البته میزان غلظت  CO2که در سامانه  HIFCبه دست

دی اکسيد کربن

آمده از میزان بحرانی بسیار کمتر است) .این اتفاق به این دلیل

غلظت  CO2تأثیر بسزایی در بازدهی دستگاه جوجهکشی دارد.
اگر میزان  CO2به %1برسد ،میزان تولید جوجهدهی به صفر
میرسد ،میزان بحرانی  CO2در دستگاه جوجهکشی  1/2%است.
به همین دلیل یک سامانه کنترلی جوجهکشی خوب باید بتواند
غلظت  CO2را در محدوده کمتر از  )2111ppm( 1/21%نگه
دارد .وضعیت غلظت  CO2در سامانه کنترلی  FLCو ON/OFF
در جدول  3وشکل ( )11آورده شده است.

این است که مقادیر بیشینه و کمینه خطا در پارامترهای دما و

جدول  .1غلظت  CO2در دو دستگاه جوجهکشی مورد آزمايش در مرحله
ستر.

متغیرها
نقطه بیشینه غلظت )ppm( CO2
نقطه کمینه غلظت )ppm( CO2
میانگین غلظت )ppm( CO2

سامانههای کنترلی
ON/OFF

FLC

2198
1118
1849

3138
1921
2231

بر اساس جدول ( ،)3میانگین غلظت  CO2در سامانه
 HIFCبرابر با  2231ppmدر حالی که این مقدار برای سامانه
 ON/OFFبرابر با  1849ppmمیباشد .به عبارت دیگر در سامانه
 ON/OFFمیزان غلظت  CO2در دستگاه جوجهکشی کمتر

رطوبت نسبی در سامانه  ON/OFFبیشتر از سامانه  HIFCبوده
است ،لذا مدت زمان بیشتری به منظور کاهش دما و رطوبت
نسبی فرآیند تهویه فعال میشود و با انجام فرآیند تهویه غلظت
 CO2نیزکاهش پیدا میکند .اما در حالت کنترل  FLCبه خاطر
پایین بودن مقادیر ذکر شده ،فرآیند تهویه کمتر صورت میگیرد
و لذا غلظت  CO2افزایش یافته است .نتایج مشابه در زمینه
کاهش غلظت دی اکسید کربن با استفاده از کنترلر ،ON/OFF
در تحقیق ( Javadikia (2010و

(Mirzaee-Ghaleh et (2015

 al.گزارش شده است.
انرژی مصرفی دستگاه جوجهکشی در فصل پاييز

انرژی مصرفی دستگاه جوجهکشی در مرحله ستر برای دستگاه
 HIFCو  ON/OFFبا استفاده از حسگر جریان اندازهگیری شد.
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تغییرات جریان مصرفی در شکل ( )11مقایسه و مشخص شده

انرژی مصرفی در مرحله ستر  18روز اول دوره جوجهکشی

است .بر اساس جدول ( ،)4مقدار جریان بیشینه در سامانه

محاسبه شد که در سامانه  HIFCبرابر با  21/91kWhو در

 HIFCبرابر با  1/24Aو در سامانه  ON/OFFبرابر با 1/24A

سامانه  ON/OFFبرابر با  31/41kWhمیباشد .انرژی مصرفی

است که بیشرین جریان مصرفی است .میانگین جریان در

سامانه  31/22% HIFCاز سامانه کنترلی ON/OFFکمتر است.

سامانه  HIFCبرابر با  1/22Aو در سامانه  ON/OFFبرابر با

میانگین انرژی مصرفی درطول دوره  21روز برای سامانه

 1/32Aاست .میانگین انرژی مصرفی دستگاه جوجهکشی در

و سامانه  ON/OFFبه ترتیب برابر با  24/24kWhو 32/23kWh

یک ساعت برای سامانههای

 HIFCبرابر با  48/41Whو

HIFC

میباشد.

 ON/OFFبرابر با  11/41Whبه دست آمده است .میانگین
FLC CO2

6000

ON/OFF
CO2 Critical Value
4000
3000
2000
1000

) CO2 Concentration ( PPM

5000

0
5000

4000

3000

2000

0

1000

) Time ( S
شکل  .30تغييرات غلظت  CO2در مرحله ستر برای دو دستگاه جوجهکشی با سامانه  HIFCو .ON/OFF
جدول  .9جريان و توان سامانه  HIFCو سامانه  ON/OFFدر فصل پاييز.

سامانههای کنترلی

متغیرها

ON/OFF

FLC

نقطه بیشینه جریان ()A
میانگین جریان درساعت ()A
میانگین انرژی مصرفی درساعت ()Wh

1/24
1/32
11/41

1/24
1/22
48/41

میانگین انرژی مصرفی در  18روز ستر ()kWh
میانگین انرژی مصرفی در سه روز اخر هچر ()kWh

31/41
4/91

21/91
3/33

میانگین انرژی مصرفی درطول دوره  21روز ()kWh

32/23

24/24

انرژی تولید شده از سامانه فتوولتاییک ( )kWhدر  21روز

-

21/21

انرژی تأمین شده از سامانه هیبریدی ساخته شده ( )%

-

112/21

با استفاده از امکانات شارژ کنترلر  MPPTمیتوان کل انرژی

در مقایسه با سامانه  ON/OFFدر میزان انرژی مصرفی مشخص

دریافتی از پنل فتوولتاییک در هر دروه زمانی را ثبت نمود که در

میشود .نتایج مشابهی در زمینه کاهش مصرف انرژی به کمک

دوره جوجهکشی  21روزه کل انرژی دریافتی از پنل فتوولتاییک

سامانه کنترل فازی توسط

(Mirzaee- (2015( ، Javadikia (2010

ثبت و برابر با  21/21kWhمیباشد .در نهایت ،برتری سامانه HIFC

 Ghaleh et al.و ( Saedi (2017گزارش شده است.
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1.8

ON/OFF
Current
FLC Current

1.6
1.4

Current ( A )

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2

0

1000

2000

3000

4000

5000

Time ( S )

. فصل پاييز،ON/OFF فازی و دستگاه تجاری- مقايسه تغييرات جريان دستگاه جوجهکشی در در دستگاه هيبريدی.33 شکل

میزان انرژی دریافتی از سامانه هیبریدی خورشیدی نصب شده
 بوده21/21kWh  روزه که برابر با21  در یک دورهHIFC روی
 این سامانه درصد مشارکت توان از پنل خورشیدی در،است
 اضافه تولیدHIFC  و در سامانه%11  برابر باON/OFF سامانه
 به عبارت. میباشد% 12/21انرژی مورد نیاز از سامانه هیبریدی
 میتوان فقط از سامانه هیبریدی پنلHIFC بهتر در سامانه
.فتوولتاییک بدون نیاز به برق شهری استفاده نمود

نتيجهگيری
 عدد تخم مرغ در هر یک از سامانه های111 با استقرار
 جوجه از81  تخم بارور89  مشخص شد که ازON/OFF و
18  تخم بارور81  در آمده و در صورتی که ازHIFC سامانه
 لذا راندمان تبدیل. حاصل شدON/OFF جوجه از سامانه
 و در سامانه92/13%HIFC تخممرغ به جوجه در سامانه
 مقادیر دما وHIFC  سامانه. بوده است18/11% ON/OFF
 با توجه به.رطوبت نسبی را با دقت باالتری کنترل میکند
HIFC
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