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 صفحه 1

 

 مقدمه

د داشته باشد، پروتئین بدن انسان نیاز به غذاهای گوناگون دارد و یکی از مواد مغذی که باید در غذای روزانه وجو

بسیار ضروری بوده که در غذاهای گیاهی و حیوانی وجود دارد. گوشت  است. پروتئین برای رشد و سالمت بدن

طیور به عنوان یک منبع پروتئین حیوانی بوده که بسیار مورد توجه انسان است. صنعت طیور شامل دو بخش 

عموال مالیتها در بخش سایر ماکیان، پرورش بلدرچین است. باشد که یکی از فعطیور صنعتی و سایر ماکیان می

 بندی در داخل یک مجموعه، به صورتدار تا کشتار و بستهکلیه فعالیتهای پرورش بلدرچین از تولید تخم نطفه

پرورش بلدرچین نخست در قرن یازدهم و در ژاپن صورت گرفته و در چین و  د.گیریک زنجیره کامل انجام می

دامه یافت. در ابتدا هدف از نگهداری بلدرچین، تولید تخم بود که بعدها گوشت آن نیز به عنوان یک منبع کره نیز ا

اتفاق افتاد و سپس سرعت پیشرفت  0391پروتئینی مطرح شد. اولین پیشرفت صنعت پرورش بلدرچین در سال 

 و انتقال آن به سایر نقاط دنیا بسیار زیاد شد. 

 های مختلف  بهبلدرچین در محیطاز خانواده قرقاول است. گوشت و  حالل هایندهپر کوچکترین از نیبلدرچ

تا  081گرم به وزن  8تا  6از وزن  رسد وروز به بلوغ کامل می 53تا  93شود و پس از گذشت راحتی سازگار می

این پرنده پایین  سن بلوغ دردرصد وزن زنده پرنده است.  53وزن الشه آن حدود . درسمی (کشتار گرم )وزن 011

 یاپرنده نیبلدرچ عمر بلدرچین حدود ده سال است، اما طول عمر اقتصادی آن حدود یک سال است. طول و است

در  یگوشت نیبلدرچ. است این پرنده گونه نیبزرگتر یژاپن نیفاصله کوتاه نسل است. بلدرچ یو دارا عیبا رشد سر

. دهدمیرا ادامه  یتخمگذارهفتگی  05تا را شروع کرده و  یتخمگذار یهفتگ 6از  و قابل فروش است گیهفت 3

 .گیردیقرار ماستفاده مورد معموال به صورت کبابی، تنوری و ترش  بوده و خوشمزهبسیار لذیذ و  نیگوشت بلدرچ

چند طبقه  یهادر قفس یتجار یها، جوجهعمدتادارد.  اجیاحت کمتری فضایبا مرغ به  سهیدر مقا نیبلدرچ

 یژاپن نیگونه بلدرچ .ابدییم شیکار و استفاده بهتر از فضا افزا یرویناز  یوربهره جهیشوند، در نتیم ینگهدار

(coturnix japonicaدر سالها )ن گونه ، اینیاز مزارع بلدرچ یاریو بسدر بیشتر مناطق دنیا گسترش یافته  ریاخ ی

وع عواملی مثل سن بلوغ پایین، سن کشتار مناسب، طور کلی مجم به .دهندپرورش میتخم و گوشت  دیتول یبرا را

های دامپروری و همچنین های ثابت و جاری مناسب در مقایسه با دیگر شاخهکیفیت مطلوب گوشت، هزینه

 ینا مقاومت باالی پرنده به شرایط نامساعد محیطی، پرورش بلدرچین را تبدیل به صنعتی سودآور کرده است. از

 دهندگان در سراسر جهان قرار دارد.  زه مورد توجه بسیاری از پرورشرو پرورش بلدرچین امرو

ای نموده، ساال پیش آغاز شاد و در ساالیان اخیر پیشرفت قابل مالح ه    01پرورش بلدرچین در ایران از حدود 

ت عشوند و همگام با توسعه این صنبطوریکه هم اکنون نژادهای گوناگونی از این پرنده در کشور پرورش داده می

ای در کشور پیدا کرده بلدرچین، بازارهای مصرف گوشت و تخم آن نیز پیشرفت قابل مالح ه و عرضاه گوشات  

 است.

هدف از این نشریه ارائه اطالعات الزم درباره اصول اولیه و مقدماتی الزم در مورد جایگاه، تجهیزات و نحوه پرورش 

 پروری است.بلدرچین برای فراگیران و عالقمندان این شاخه از دام



 

 صفحه 2

 

 

 ترین نژاد در پرورش صنعتی بلدرچین لمتداو

در حالت کلی دو گونه بلدرچین ژاپنی و اروپایی بسیار مورد توجه هستند. شباهت های بسیاری بین بلدرچین 

اپنی ژژاپنی و اروپایی وجود دارد و تنها تفاوت آنها در اندازه بدن و جثه بزرگتر بلدرچین اروپایی در مقایسه با گونه 

متر سانتی 03 بدن طول دارای ژاپنی بلدرچین و سانتیمتر 08 بدن طول دارای اروپائی بلدرچین که ایگونه بهاست 

 در صورت جفت به پرنده این وحشی نوع و هستند پراکنده ژاپن جزایر در بیشتر ژاپنی هایباشد. بلدرچینمی

 اروپائی از هایبلدرچین حالیکه در کنندمی ندگیز جزیره جنوبی نواحی در زمستان در و شمال در تابستان

 .هستند برخوردار مصر و چین ترکیه، ایران، سیبری، اروپا، در وسیعی گسترش

عدد تخم  011متداولترین نژاد در پرورش صنعتی این پرنده نژاد کوترنیکس ژاپنی است که در سال، حدود 

یکی از مهمترین علل مقبولیت نژاد بلدرچین رسد. رم میگ 031روزگی نیز به وزن کشتار  51گذارد و در سن می

درچین هاست. بلژاپنی نسبت به مابقی نژادهای بلدرچین مقاومت زیاد در برابر شرایط محیطی گوناگون و بیماری

ژاپنی در چند سویه مختلف از ن ر رنگ پرها موجود است که تفاوت چشمگیری در پرورش و میزان بازدهی 

 .، میزان تخم گذاری و طول عمر مشاهده نمی شودغذایی ز ن ر ضریب تبدیلاقتصادی آنها ا

 

 بلدرچین ژاپنی



 

 صفحه 3

 

 

 بلدرچین کالیفرنیایی

 

 بلدرچین تخم و گوشت یغذای ارزش
 و گوشت تخم باشد.می مسن افراد و حامله زنان کودکان، برای خصوصا آلایده خوراکی بلدرچین تخم و گوشت

ها، ویتامین ضااروری، اساایدهای آمینو زیاد مقادیر بودن دارا و پائین کالری و ربیچ داشااتن دلیل به بلدرچین

 .روندشمار می به آل ایده غذائی مواد جزء ... و لیپیدها فسفو نشده، اشباع چرب اسیدهای

 دلیل به عمدتاً گوشت انواع مطبوع طعم .است کمتر مرغ تخم از آن کلسترول میزان بلدرچین باالو تخم کیفیت

 باعث حیوانات جوش و جنب و فعالیت .دارد وجود ایماهیچه هایسلول در که بنام گلیکوژن است ایماده وجود

 .گوشت می شود کیفیت بهبود نتیجه در و هاماهیچه گلیکوژن ذخیره میزان افزایش

 

 
 

 



 

 صفحه 4

 

 تشخیص جنسیت در بلدرچین ژاپنی

 اد می شود: های زیر پیشنهبرای تشخیص جنسیت بسته به سن، روش

  .در سه هفته اول زندگی، بسیار مشکل و توأم با خطای زیاد است 

 شود.در حدود سن سه هفتگی، از طریق رنگ پرهای ناحیه سینه انجام می 

  .در جنس نر، پرهای گردن قهوهای و پرهای سینه قرمز مایل به قهو های روشن )حنایی( است 

 ها یا نوارهایی ظاهر های سیاهرنگ به شکل نقطهلکه در جنس ماده پرهای گردن و سینه روشن و با

 شوند.می

  هایی در کلواک )منطقه مقعد( است که به های نر دارای غدهروزگی، بلدرچین 93تا  91در حدود سن

اندازه تقریبی یک فندق در قسمت باالی کلواک قرار دارد و در اثر فشار و تحریک کف سفیدی از آن 

 شود.ترشح می

 
است تصویر بلدرچین نر و سمت چپ تصویر بلدرچین مادهسمت ر  

 
 شناسایی جنس نر بلدرچین با ترشحات کف مانند غده کلوآکی



 

 صفحه 5

 

 تخم بلدرچین

ای رنگی داشته و اغلب با مواد گچ مانند به رنگ آبی روشن پوشیده شده های قهوههای بلدرچین ژاپنی خالتخم

های روی پوسته تولید ات منحصر به فرد خود همچون رنگ با طرحهایی با خصوصیاست. هر بلدرچین ماده تخم

گرم و در حدود  01-00ها کند. میانگین وزن تخمهای سفید رنگ تولید میها نیز تنها تخمکند. برخی سویهمی

 اهای تخم بسیار شکننده هستند و باید در جابجا کردن آنهباشد. پوستهدرصد از وزن بدن بلدرچین ماده می 6-3

 دقت فراوانی نمود.

 

 تخم بلدرچین

 تولید مثل بلدرچین

باشد. بلدرچین در های زرد رنگ میای با رگهگرم است و رنگ آنها قهوه 6-8های یک روزه بلدرچین وزن جوجه

شود و جنس ماده در روزگی شروع می 96رسد. تولید اسپرم در بلدرچین نر در مدت کوتاهی به بلوغ جنسی می

ماهگی  8درصد، در  31کند. در ماه اول پس از بلوغ درصد باروری به حدود گذاری میشاروع به تخم  روزگی 50

رسددرصد می 61-51ماه به  00-3درصد و پس از گذشت  81به 

روز تخم بارور تولید  3-6های ماده بدون حضااور بلدرچین نر قادرند به مدت گیری، بلدرچینپس از هر بار جفت

ای مناساااب و نوردهی های تغذیهرساااد و با اعمال برنامهگذاری به اوج خود میتخم، 36-61زهای نمایند. در رو

  رسد.قطعه در سال می 031شود و به گذاری بیشتر می، شدت تخممطلوب

های ها در پنهفته سن داشته باشند. هنگامی که بلدرچین 0-9های مادر خریداری شده نباید بیشتر از بلدرچین

تر ماده یک نر کافی است. به طور کلی میزان باروری در پرندگان مسن 9شوند، به ازای معی نگهداری میدسته ج

 شود. شود که باعث کاهش درصد هچ در جوجه کشی میکم می

 



 

 صفحه 6

 

 

 

 تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز پرورش بلدرچین

ر تلن پرورش جوجه و پرندگان مسنهای پرورش مرغ است. بین ساتأسیسات سالن پرورش بلدرچین مشابه سالن

های پرندگان ها به ساامت سااالنو بالغ باید تا حد امکان فاصااله باشااد. جهت جریان هوا از سااالن پرورش جوجه

جاد تر برای جوجه ها ایمسنتر در ن ر گرفته شود تا مشکالت بهداشتی ناشی از انتقال آلودگی از پرندگان مسن

 نشود. 

 در که تجاری واحدهای بیشتر در. است پذیر امکان دو هر از ترکیبی یا قفس، بستر تمسیس در بلدرچین پرورش

 همچون مزایایی دارای که شودمی اساتفاده  بلدرچین پرورش ای بر از قفس شاود،  می تولید بلدرچین تخم آن

 و یریپیشاگ  و درمان حذف، در سااهولت بهتر، بهداشات  کمتر، نیروی کار سااطح، واحد در بیشاتر  جوجه تعداد

 برای قفس ردیف هر زیر. باشندمی طبقه چند یا طبقه یک به صورت ها قفس. باشد می سطح از بهتر اساتفاده 

 از بعضی در گردد.می تمیز هاآن روی کود روز هر که شودمی پالست گذاشته کارتن یا ساینی  کود، آوری جمع

 شود. می آوری جمع اتوماتیک یا دستی صورت نوار به وسیله به کود قفس، هایسیستم

 9-3تابستان  فصل در بستر ارتفاع سیستم این در. است استفاده قابل بلدرچین پرورش برای نیز بستر سایساتم  

اره  خاک یا و برنج پوسته نجاری، تراشه کاه، با و شده گرفته ن ر در سانتیمتر 3-8زمستان  فصل در و سانتیمتر

 ندارد خوبی کارایی دار،نطفه یا خوراکی تخم تولید من ور به بلدرچین پرورش برای بستر پوشاانند. سایستم  می

 .ندارد جایگاهی بلدرچین پرورش در هم تخمگذاری هایالنه بحث و اساات ریز بساایار تخم بلدرچین که چرا

 بستر روی را پرواری بلدرچین فقط شود می توصیه و اسات  مشاکل  بسایار  بساتر  روی تخم کردن پیدا بنابراین

 .داد پرورش

 



 

 صفحه 7

 

ا دلیل وجود پنجره در یک ی به باشد. در سالن باز نواع ساالن پرورش بلدرچین شامل سالن باز و سالن بسته می ا

 هسالن بستدیوارهای جانبی، قسمتی از تهویه و نور به طور طبیعی از محیط اطراف تأمین می شود و در  دو طرف

 شود.ایی به طور مصنوعی تأمین میبه دلیل نداشتن پنجره در دیوارهای جانبی سالن، تهویه و روشن

 

 سیستم قفس در پرورش بلدرچین

 

 های پرورش طیورانواع سیستم های تهویه سالن

ها در دیوار طولی سالن نصب می شود. در سیستم تهویه عرضی: در این نوع از سالن ها، هواکش ها و پنجره -0

 :  این سیستم تهویه

                   .طول سالن محدودیتی ندارد •

 00متر باعث ایجاد کوران شده و بیشتر از  3عرض کمتر از   دارد. متر( 00تا  3عرض سالن محدودیت )  •

 .شود متر تهویه ناکافی در سالن را باعث می

 ها روبه روی هم نباشد تا ایجاد تونل هوا نکند.هواکش ها و پنجره •

عرضی یک طرف یا در  دریچه های ورودی هوا در دیوار ها،در این نوع از سالنسیستم تهویه طولی یا تونلی:  -0

 دیواره طولی قرار دارد و هواکش ها در طرف دیگر سالن نصب می شود.       

 شود.متر در ن ر گرفته می 53متر و به صورت ایده ال  61طول سالن حداکثر 

 00ه دارد. بهترین عرض سالن اما عرض زیاد افزایش هزینه ساخت وساز را به همرا .عرض سالن محدودیت ندارد

 .متر است 09تا 

 



 

 صفحه 8

 

 
 نمایی از سیستم تهویه طولی یا تونلی در سالن پرورش

 

 انواع آبخوری در سالن پرورش بلدرچین

جثه کوچک جوجه بلدرچین در روزهای اولیه پرورش و برای جلوگیری از تلفات ناشااای از افتادن در  به توجه با

 شود.بلدرچین استفاده می آب، از آبخوری کله قندی مخصوص

های بزرگتر مثل آبخوری کله قندی مرغی یا از ساایسااتم آبخوری توان از آبخوریروزگی به بعد می 01از ساان 

 قطره چکانی یا نیپل استفاده کرد. 

ه که در باالی سر پرنده تعبی )قطره چکانی( های مولد که در قفس هستند نیز آبخوری نیپلدر پرورش بلدرچین

  شود.ست، استفاده میشده ا

هفتگی که زمان انتقال مولدها به قفس  3سانتی متر و تا پایان سن  0هفتگی،  9برای جوجه بلدرچین تا سان   

در هر قفس معموالً  ،شود. در قفس مولدهامتر آبخوری به ازاء هر قطعه در ن ر گرفته میسانتی 0تا  3/0هست، 

 .شود دو عدد نیپل نصب می

 



 

 صفحه 9

 

 

کاربرد آبخوری کله قندی روی بسترو  ندی کوچک مخصوص بلدرچینق هآبخوری کل  

 

روز 01سنین باالی  چکانی( برای)قطره نیپلآبخوری   

 

 انواع دان خوری در سالن پرورش بلدرچین

 گیرد. ها در روزهای اول تعداد زیادی دانخوری کوچک در اختیار آنها قرار میبرای آموزش جوجه

 سانتی متر باشد.  0ا نباید بیش از ارتفاع این دانخوریه

ها در روز اول دان را بر روی کاغذهای نواری که در چند ردیف در طول ساااالن می توان برای جلب توجه جوجه

 پهن شده است، توزیع کرد. 

شااوند و با افزایش مصاارف دان باید از دانخوریهای بزرت اسااتفاده شااود. ها بزرگتر میبعد از چند روز که جوجه

 س این دانخوری ها از پالستیک قابل شست وشو و ضدعفونی است. جن

  های سطلی مرغ گوشتی نیز استفاده کرد.از هفته سوم به بعد میتوان از دانخوری

ها از نوع ناودانی اساات و در طول قفس نصااب در مورد بلدرچین مولد که در قفس نگهداری می شااود، دانخوری

 شود.می

ر قفس د هفتگی و همچنین 3متر دانخوری و تا پایان ساان سااانتی 0 ،هفتگی 9ا ساان ها تبرای جوجه بلدرچین

 شود.می متر دانخوری در ن ر گرفتهسانتی 9 تا 0/ 3برای هر جوجه 

 



 

 صفحه 11

 

 

 
روز 01برای سنین باالی دانخوری   

 

 برای سیستم پرورش در قفس ناودانیدانخوری 

 

 کاربرد دانخوری ناودانی در قفس بلدرچین مولد

 تجهیزات سرمایشی سالن پرورش بلدرچین
 

گراد است. بنابراین پرورش بلدرچین در مناطق گرمسیر درجه ساانتی  03تا  09دمای مناساب در بلدرچین بالغ  

نیاز به وسااایل سااردکننده در فصاال تابسااتان دارد. انتخاب نوع وسااایل سااردکننده به عواملی مانند نوع سااالن، 

ستم پاش و سیهمتوان کولرهای آبی، سیستم ها میدارد. از جمله این سیستم تجهیزات و شرایط محیطی بستگی

 را نام برد. هواکش یا پدکولینگ پوشال و

 



 

 صفحه 11

 

 
 پاشسیستم مه

  

 سلولزی نصب شده در دریچه ورودی هوای سالن پد 

 

 تجهیزات گرمایشی سالن پرورش بلدرچین

های بلدرچین به کاهش درجه حرارت و نیاز آنها در چند روز اول دوره پرورش با توجه به حساسیت باالی جوجه

درجه ساااانتی گراد، در ساااالن های پرورش از شااایوه های مختلفی برای تأمین این درجه حرارت  96به دمای 

 شود.استفاده می

رارت سالن تا است که با نصب ترموستات روی آن میزان درجه ح« هیتر »های رایج گرمایشای  یکی از سایساتم  

 حدودی قابل تن یم است. 

با توجه به کوچکی جثه جوجه بلدرچین به خصاوص در هفته اول و حسااسیت زیاد به شوک حرارتی میتوان با   

های مادون قرمز حرارتی به عنوان مادر مصنوعی محصورکردن گروهی جوجه ها با کارتن پالست و قراردادن المپ

 هایی را که احساس سرما می کنند، تأمین کرد.در وسط آن دمای مورد نیاز جوجه

 



 

 صفحه 12

 

 

 سیستم گرمایشی مادر مصنوعی در سالن پرورش بلدرچین

 ها در زیر مادر مصنوعی تعیین کننده وضعیت گرمایی آنهاست.نحوه قرارگرفتن جوجه بلدرچین

 گیرند و به می افتد و از مادر مصنوعی فاصلههایشان میزنند، بالدر دمای زیاد: جوجه ها نفس نفس می

 روند.ها میکناره

 رود و بدین ترتیب شود و به سمت مادر مصنوعی میدر دمای کم: پرنده مضطرب و پر سر و صدا می

 شوند.ها بر روی هم انباشته میجوجه

 کنند و بر روی هم ها به سمت مخالف جهت وزش کوران حرکت میدر صورت وجود کوران هوا: جوجه

 شوند.انباشته می

 شوند و راحت و ها به طور یکنواخت در زیر مادر مصنوعی پراکنده میر دمای مناسب و مطلوب: جوجهد

 آرام هستند.

 
 

 مدیریت پرورش بلدرچین

بهترین روش پرورش بلدرچین داشاتن نوعی زنجیره تولید اسات. به این صورت که انجام تمامی مراحل از جمله   

دار، واحد جوجه کشی و تولید جوجه بلدرچین یکروزه، تولید گوشت و  نگهداری گله مولد برای تولید تخم نطفه

 نهایتاً کشتارگاه در یک مجتمع باشد. 

ا رسد؛ اما به هرحال ببدیهی است با چنین سرمایه گذاری، سود حاصل از تمامی مراحل تولید به تولیدکننده می

الیت در هر یک از زیرشااااخه های پرورش توجه به میزان سااارمایه گذاری و عالقه پرورش دهندگان، امکان فع

بلدرچین تولید گوشااات، تخم خوراکی یا مزرعه مولد و تولید تخم نطفه دار و جوجه یکروزه بلدرچین نیز وجود 

 دارد.

 



 

 صفحه 13

 

    روز 98- 50گوشااتی بلدرچین پرورش دوره وطول روز 081 مدت به مادر در گله تولید و پرورش دوره طول

 گردد.دوره لحاظ می 3الی  8/5در سال  رشپرو دوره تعداد و باشد می

 

 

 

 تشکیل گله مولد

  تواند به یکی از سه روش زیر انجام شود.تشکیل گله مولد شروع چرخه پرورش بلدرچین است که می

 
 یک قفس گله مولد با سه پرنده نر و نه پرنده ماده

 

 هفتگی.  6 خرید تخم نطفه دار و جوجه کشی در واحد، پرورش جوجه ها تا سن -0

 31تا  91ساااعت روشاانایی با شاادت  05روزگی،  01در این روش برای جلوگیری از بلوغ زودرس پرنده تا ساان 

 06گذاری( که پرنده ها وارد قفس تخم گذاری می شااوند، روزگی )شااروع تخم 51لوکس و پس از آن تا ساان 

های پرورشاای آنهایی انتخاب جوجهشااود. از بین لوکس در ن ر گرفته می 01تا  01ساااعت روشاانایی با شاادت 

 تر از بقیه باشند.شوند که از لحاظ داشتن خصوصیات تولیدی مناسبمی

 خرید جوجه مادر یک روزه از سایر واحدها -0

 خرید نیمچه آماده تخم گذاری از سایر واحدها -9

 

 

 



 

 صفحه 14

 

 باید پس از تشکیل گله مولد مدنظر قرار دادکه نکاتی 

  .های تولیدی گله خودتان با بهترین رشد و ماندگاری استفاده شوداست از جوجهدر جایگزینی بعدی بهتر 

 .، به دلیل کاهش تدریجی تولید تخمهماه 5تا  6گذاری نگهداری نکردن گله مولد بیش از یک دوره تخم

ری و ماندگاری و مقاومت به بیما بودهمسااان، ضاااعیف  مولدگله های تولیدی از باروری و جوجه درآوری جوجه

 کمتری در مقایسه با گله مولد جوان دارند.

در زمان ساااخت قفس برای گله مولد، شاایب مالیم به ساامت دان خوری برای خروج تخم و کاهش تخم های   

 شکسته در ن ر گرفته شود. 

 کند.داری را فراهم میماده بهترین نطفه 9نر  0ها قبل از شروع تخم گذاری مخلوط شوند. نرها و ماده

 

رگرفتن شیب مالیم برای کف قفس مولددرن   

 

 ش بلدرچین مولد در سالن هایی انجام شود که کنترل دما و نور امکانپذیر باشد. رپرو

درجه سانتیگراد نباشد، در غیر این صورت بروز  03و تابستان بیشتر از  06دمای سالن مولد در زمستان کمتر از 

 شود. ولدها میتنش سرمایی یا تنش گرمایی باعث کاهش تولید م

 ساعت باشد.  06ماهه تخمگذاری کمتر از  5تا  6در گله های مولد نباید طول مدت روشنایی در کل دوره 

ساعت از نور مصنوعی  06در صاورت اساتفاده از سایساتم روشنایی طبیعی و کاهش طول مدت روز به کمتر از     

 استفاده شود.

داده  پرورش بلدرچین 51-61حتی و 01-91ظرفیتهای  به توری یهاقفس در هابلدرچین تجاری حالت در

 شود.می گرفته ن ر در قفس در فضا مربع مترسانتی 031-011بلدرچین  هر ازاء به معموال . شوندمی

 



 

 صفحه 15

 

 نکات الزم برای پرورش جوجه بلدرچین های پرورشی

اما به هرحال باید در پرورش یکی از مزیت های پرورش بلدرچین نسبت به مرغ، نیاز به فضای کم پرورشی است. 

 شود، توجه شود. بلدرچین نیز به همه نکاتی که برای پرورش مرغ رعایت می

های بلدرچین پس از خروج از تخم در هچر و خشااک شاادن بدن به سااالن پرورش که از قبل آماده شااده جوجه

 ه استفاده شود. قطع 011های حمل مخصوص جوجه یکروزه با ظرفیت شوند. از کارتناست، منتقل می

 

بلدرچین از تخم در دستگاه هچر هایخروج جوجه  

 
بلدرچین از دستگاه هچر به سالن پرورش هایهای مخصوص حمل جوجهکارتن  

 

وزن  .رسااندمی بلوغ به روزگی51-31در ساان  باشااد کهگرم می 6-8حدود  در شااده هچ تازه هایجوجه وزن

 طبقه چند هایدسااتگاه در یا هاجوجه باشااد. می گرم 001-081ها ماده و گرم 31-031بالغ  نر هایبلدرچین

 درجه 93-96پرورش  اوایل در باید محل دمای شااوند.می داده پرورش سااالن کف در یا و مادر مصاانوعی

 نباید وجه هیچ به اما یابد کاهش گراد سانتی درجه 9 هفته هر به ازاء ساالن  حرارت ساپس  گراد باشاد. ساانتی 

 . یابد کاهش گراد سانتی درجه 00از  کمتر به سالن دمای

 



 

 صفحه 16

 

 تمامی قسمت های سالن قبل از ورود جوجه کامالً تمیز، شسته و ضدعفونی شود.

 پس از شستن و ضدعفونی کردن، همه وسایل را در فضای آزاد در معرض نور خورشید قرار دهید. 

و محیط پرورش مثل پوشال چوب و  برای کف جایگاه از پوشال مناسب با قابلیت جذب باالی رطوبت مدفوع

 پوسته برنج استفاده کنید. 

 بعد از قرارگرفتن همه وسایل و ریختن پوشال عملیات گاز دادن انجام شود. 

سی سی فرمالین را در  51برای این کار بعد از مسدودکردن همه منافذ سالن، به ازاء هر متر مکعب فضای سالن، 

گرم پرمنگنات پتاسیم بریزید و سریعاً سالن را ترک کنید. برای گرفتن  01ظرف های سفالی یا آهنی بر روی 

ساعت قبل از ورود جوجه  50درصد و در حدود  51درجه و با رطوبت  91تا  03نتیجه بهتر، این کار در دمای 

 ها انجام شود.

 رمالدئید از سالن کنید. ها اقدام به خروج گاز فساعت قبل از ورود جوجه ها نیز با بازکردن و روشن کردن فن 05

 ساعت قبل از ورود جوجه ها گرم کنید.  05گراد از درجه سانتی 95الی  96سالن را تا دمای 

های سالن ها در گوشههای کروی بدون زاویه تنُد از جنس کارتن پالست برای جلوگیری از تجمع جوجهاز حفاظ

 د.را دارند، استفاده کنیجوجه  611و مدیریت بهتر گله، که هر کدام ظرفیت حدود 

 ها را بعد از یک هفته تا ده روز جمع کنید.های اطراف جوجهحفاظ

 ای استفاده کنید.از المپ رشته ای یا مادر مصنوعی در وسط هر یک از حفاظ های دایره

 

 

های جداشده با کارتن پالستقسمت  
 



 

 صفحه 17

 

سالن قرار دهید. این کار مانع بروز شوک سرمایی ها را پر کنید و در ها، آبخوریچند ساعت قبل از ورود جوجه

 ها می شود. به جوجه

 .دارند و چابک و سرزنده هستند ها در سرتاسر سالن چرخشدر شرایط مطلوب درجه حرارت، جوجه

، پایان هفته درجه 95، پایان هفته دوم درجه 96پایان هفته اول درجه سانی گراد،  3/95 درجه حرارت روز اول

درجه  05تا  09هفته ششم به بعد  ،درجه 03، پایان هفته پنجم درجه 03، پایان هفته چهارم رجهد 90سوم 

 سانتی گراد در ن ر گرفته شود. 

 درصد کاهش داده شود. 31تا 53درصد و پس از آن به  53تا  63رطوبت هفته اول پرورش 

فید است. در هفته اول مصرف مولتی درصد م 3تا  9ساعت اول برای جذب بهتر زرده تغذیه با آب شکر  05در 

 شود.میدنی توصیه میدر آب آشاویتامین 

 

 

 تغذیه بلدرچین

گرم و به  051و  011،  031،  001،  011،  61خوراک مصرفی یک بلدرچین در هفته اول تا ششم به ترتیب 

 شود.رفته میروزگی در ن ر گ 50تا  1برای کل دوره پرورش  گرم در روز 00تا  08طور میانگین بین 

به  بایسااتی خوراک دو در هر اما باشااد.می متفاوت یکدیگر از پرواری و مولد هایبلدرچین در ایتغذیه نیازهای

بسیار  رشد دوره اوائل در خصوصاٌ مسائله  این که شاود  داده قرار پرندگان اختیار در قطر حداکثر با آردی شاکل 

 روز در پرنده هر ازای به گرم 03-93حدود  بالغ ندگانپر در خوراک مصاارف یزانم  .باشااد می اهمیت حائز

 از آن در و باشد شده باالنس اصطالح به و ویژه فرموالسیون دارای بایساتی  شاده  تهیه دان همچنین .باشاد می

 تا گردد اسااتفاده ... و نیاز مورد افزودنی مواد فساافر، کلساایم، ویتامینه، و معدنی مواد ن یر نیاز ترکیبات مورد

 .آید بدست تخمگذاری و رشد بازدهی در رحداکث

 حساس بسیار روی و فسفر مانند کلسیم، مواد برخی کمبود به هاجوجه خصوصاٌ بلدرچینها، که داشت توجه باید

 مشااکالت و پرها رشااد عدم کمبود وزن، رشاد،  در ماندگی عقب بصاورت  جیره در مواد این کمبود و باشاند می

 .شوند می نمایان تنفسی

 شتن پرندگانی سالم با رشد مطلوب، باید آنها را با مواد خوراکی سالم تغذیه کرد. برای دا

 



 

 صفحه 18

 

 
های قارچی هایی از جمله تازه بودن، داشتن رنگ، بو و طعم مناسب و عاری از آلودگیغذای ساالم دارای ویژگی 

ف داشته و بدون هرگونه گیرد، باید ظاهری صاف و شفااست. همچنین آب آشامیدنی که در اختیار پرنده قرار می

 طعم و بو باشد. 

میلی گرم در لیتر تجاوز کند. مصاارف آبهای با امالح بیش از حد،  0111مواد محلول در آب آشااامیدنی نباید از 

آب ساخت یا سانگین باعث بروز ساوء هاضامه، کاهش اشاتها و درنتیجه کاهش وزن و تولید در واحد پرورشی      

  شود.می

ت نهای ها و درده جیره بلدرچین را پروتئین، کربوهیدرات، چربی، مواد معدنی، ویتامینمواد غذایی تشااکیل دهن 

 دهد. آب تشکیل می

کامل متعادل شده استفاده می شود. به این ترتیب که کارشناسان  جیرهدر تغذیه بلدرچین هم مثل بقیه طیور از 

یاز شامل پروتئین و انرژی باشد و هرگونه کمبود کنند که دارای همه اجزای مواد مغذی پر نای را تن یم میجیره

ها، اسیدهای آمینه و مواد معدنی را تعیین و به صورت مکمل به یا عدم تعادل مواد غذایی کم نیاز شامل ویتامین

 کنند. جیره اضافه می

 روتئیندرصد پ 03-08باید  پرورشی اولیه مراحل جیره در من ور همین به کندمی رشد سریع بلدرچین جوجه

 کیلو 0531 جیره این دوره باید دارای. شودمی استفاده دانهپیش یا استارتر جیره از اول هفته سه داشاته باشد، 

 05نیاز  مورد پروتئین شود،می شاروع  دانپیش مرحله از بعد که رشاد  جیره در باشاد.  کیلوگرم انرژی بر کالری

 آهک سنگ یا شده آسیاب تخم پوسته طرفی از و باشد رمکیلوگ بر کالری کیلو 0631مورد نیاز  درصد و انرژی

 .نمود اضافه هفتگی 3 سن از بعد غذائی جیره به میتوان را شده آسیاب

     گذاریتخم درصد بهترین کساب  درصاد اسات. جهت   05گذار تخم بلدرچین جیره در پروتئین درصاد  میانگین

 .افزود جیره به توان می را درصد کلسیم 9
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 اتی کلیدی در تهیه جیره غذایی بلدرچیننک

 طیور تا زمانی که مقدار انرژی مورد نیاز خود را به دست نیاورند، به مصرف خوراک ادامه می دهند. 

 بنابراین رعایت نسبت انرژی با سایر مواد مغذی دیگر ن یر پروتئین و مواد معدنی ضروری است.

و تولید تخم را فراهم می کند و گران قیمت ترین ماده غذایی  پروتئین، اسااایدهای آمینه مورد نیاز برای رشاااد

اسات و باید از منابع با کیفیت باال تأمین شاود. کیفیت پروتئین بر اسااس اسایدهای آمینه تشکیل دهنده ماده     

  شود.غذایی و قابلیت دسترسی اسیدهای آمینه پس از هضم در دستگاه گوارش بلدرچین تعیین می

اظ کیفی و کمّی و از لحاظ اساایدهای آمینه با یکدیگر متفاوتند. مهمترین اقالم مصاارفی جیره مواد غذایی از لح

 بلدرچین شامل ذرت، کنجاله سویا، کنجاله کلزا، گلوتن ذرت و گندم، آرد برنج و سبوس گندم هستند. 

موالً برای و لیزین مع متیونین و لیزین اغلب به میزان اندکی در منابع گیاهی یافت می شاااوند. بنابراین متیونین

 شوند.متعادل کردن ترکیب اسیدهای آمینه، به جیره افزوده می
 

 
 ذرت و کنجاله سویای مورد استفاده در جیره بلدرچین

 

 کنجاله کلزا و گلوتن ذرت مورد استفاده در جیره بلدرچین

 



 

 صفحه 21

 

ع خوبی برای تأمین اساایدهای آمینه منابع پروتئین حیوانی مانند پودر ماهی، پودر گوشاات و اسااتخوان و...، مناب

ضاروری تلقی می شوند؛ اما اغلب گرانقیمت تر از اقالم پروتئین گیاهی هستند و میزان مصرف کمتری دارند. به  

 هاییهاا از طریق مناابع پروتئین حیوانی باعث بروز محدودیت  عالوه مواردی ن یر امکاان انتقاال برخی بیمااری   

 شود.میدرخصوص استفاده از این مواد 

 

و  های ویتامینیدر مواقع تنش مانند بیماری، حمل و نقل یا تغییر ناگهانی شاارایط محیطی بهتر اساات از مکمل

 الکترولیت در آب آشامیدنی پرندگان تا زمان برگشت به حالت عادی استفاده شود. 

هفتگی یعنی  3از آن تا سن  شود. پسهفتگی استفاده می 0دان )استارتر( تا پایان در تغذیه بلدرچین جیره پیش

 شود.یک هفته قبل از زمان مورد انت ار برای تولید تخم از جیره رشد استفاده می

تا  001میانگین وزن  یعنی در صورتی که هدف از پرورش بلدرچین تولید گوشت باشد، جیره رشد تا زمان کشتار

 کند. گرم ادامه پیدا می 081

 93گذاری در سن  ولید تخم و ایجاد گله مولد باشاد، باید قبل از شاروع تخم  اما اگر هدف از پرورش بلدرچین ت

گذاری اسااتفاده های تخم گذاری منتقل کرد و از جیره دوره تخمروزگی پرندگان را به سااالن گله مولد و قفس

 تأمین دان و رشااد مقدار کلساایم باالتری را برای پرنده گذاری در مقایسااه با جیره پیششااود. جیره دوران تخم

  کند.می
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 یژاپن بلدرچین رایج های بیماری
 آلوده و محیط و معمول غیر دمایی شاارایط با محیطی در اگر ای زنده جاندار هر بلکه ژاپنی بلدرچین تنها نه

 که بدنی پایین مقاومت دلیل به ها بلدرچین جوجه بود. خواهد باال بساایار آن بیماری احتمال گیرد، قرار کثیف

 شااود.می کاسااته آنها محیط دمای تدریج به و بگیرند قرار درجه 95 دمای در باید اول هفته یک تا دارند

 تر همه مهم از و کنند زندگی گرادسااانتی درجه 05الی  01 بین در دمایی باید نیز بالغ ژاپنی هایبلدرچین

 آنها باشااد. فضااوالت کننده دهآلو حشاارات و موذی موجودات گونه هر از عاری و تمیز باید آنها زندگی محیط

 .گردد تعویض باید بار دو روزانه حداقل نیز آنها غذای و آب و شود تمیز باید روزانه

 :از عبارتند شوندمی دچار ژاپنی هایبلدرچین به خصوص و هابلدرچین که هاییبیماری ترینرایج

 … و هرود خمز برونشیت، کوریزا، کوکسیدیوز، پا، کف تاول نیوکاسل، آنفوالنزا،

 .نمود مهار را هابیماری درصد 33 تا توان می واکسیناسیون اقدامات انجام و محیط بهداشت رعایت با

 



 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

تمامی برای پرورش اقتصادی بلدرچین بهتر است که انجام 

 ،دار نطفه تخم تولید برای مولد گله نگهداری جمله از راحلم

 وشتگ تولید یکروزه، بلدرچین جوجه تولید و کشی جوجه واحد

 .باشد مجتمع یک در کشتارگاه نهایتاً و


