
        

 

 پرورش بلدرچینراھنمای 

به راسته مرغان، خانواده قرقاول ، زيرخانواده مرغان مزرعه و گونه    از لحاظ جانورشناسي بلدرچین
ھستند که میان   در حالت کلي دوگونه بلدرچین ژاپنیو اروپائي بسیار مورد توجه. تعلق دارد   بلدرچین

 .اين دو گونه رابطه بسیار نزديکي وجوددارد

جزاير ژاپن پراکنده ھستند و نوع وحشیاين پرنده به صورت جفت در   بلدرچینھاي ژاپني بیشتر در
شمال و در زمستان در نواحي جنوبي جزيره زندگیمي کنند در حالیکه   تابستان در
. برخوردار ھستند   اروپائي از گسترش وسیعي در اروپا، سیبري، ايران،ترکیه، چین و مصر  بلدرچینھاي

وجود دارد و تنھا تفاوت آنھا در اندازه بدن    ين حال شباھتھاي بسیاري بین بلدرچین ژاپني واروپائيبا ا
سانتیمتر و بلدرچین ژاپني داراي  ١٨بلدرچین اروپائي داراي طول بدن   و جثه مي باشد به گونه ايکه

 .سانت مي باشد١۵   طول بدن

 ويژگیھاي عمومي بلدرچین

رندگاني پرطاقت، نیرومند و مقاوم مي باشند ومي توانند در گستره وسیعي پ   به طور کلي بلدرچینھا
از قدرت سازگاري    مناطق با آب و ھواھاي گوناگون رشد و تولید مثل نمايندکه اين توانائي ناشي  از

 .باالي آنھا با شرايط گوناگون محیطي میباشد

 

 

طي بوده و درمحیطھاي مختلف به نسبت به شرايط نامساعد محی  بلدرچین داراي مقاومت خوبي
پائین    اين پرندگان سريعٌا رشد مي کنند بطوريکھسن بلوغ در اين پرندگان. گردند   راحتي سازگار مي

- ١۵٠ھنگام وزن پرنده نر به    ماھگي به بلوغ کامل جنسي میرسند که در اين ۵/١ - ٢بوده و در سن 
زن پرنده بسته به نوع، نژاد و نوع سیستم پرورش و   . (گرم میرسد ١۵٠ – ١٨٠گرم و ماده ھا به  ١٢٠

 ).ارائه شده باشد  مي تواند متفاوت ازاعداد

ماه تخمگذاريخواھد کرد که متوسط  ۴ - ۶بلوغ به مدت حدود    اين پرنده پس از رسیدن به سن
درصد به  ٧٠ - ٧۵عدد تخم خواھد بود که از اينتعداد حدود  ١٠٠مدت حدود   تخمگذاري در اين

 روز به وزن ٣۵-  ۴۵آمده از گله مادر پس از گذشت    جوجه ھاي بدست.تبديل خواھند شد   جوجه
گرم  ١۴٠ھنگام وزن متوسط الشه در آنھا مي تواند بسته به نوع و نژاداز    کشتار مي رسند و در اين

 .باشدتغیرمگرم٢٢٠  الي
سن بلوغ پائین، سن کشتار : گرفتکه مجموع عواملي نظیر   در يک جمع بندي ساده مي توان نتیجه

ھاي ثابت و جاري مناسب در مقايسه با ديگر شاخه ھاي  گوشت، ھزينه   مناسب، کیفیت مطلوب
به    ھمچنین مقاومت بااليپرنده به شرايط نامساعد محیطي، پرورش بلدرچین را تبديل   دامپروري و

  .سراسر جھان قراردارد   صنعتي سودآور نموده کھامروزه مورد توجه بسیاري از پرورش دھندگان در
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بلدرچین ماده . عدد در ھر سال مي باشد ٢۵٠بلدرچینھا باال و در حدود    تخمگذاري در میزان
اينپرنده نژاد    متداولترين نژاد در پرورش صنعتي. روزگي به اوج تولید تخم مي رسند ۵٠-  ۶٠   درسن

روزگي نیز  ۴٠گذاشته و درسن تخم  ٢٠٠مي باشد که در سال حدود  (COTURNIX) کوترنیکس ژاپني
 .گرم مي رسند ٢۵٠به وزن کشتار 

 
 

 

اش نیز خالدار مي   از لحاظ ظاھري بلدرچین ماده درشت جثه تر از بلدرچین نر بوده وپرھاي سینه
 .قھوه اي مي باشد   باشند در حالیکه بلدرچین نر داراي پرھاي سینه اي بھرنگ

 

 ويژگیھاي عمومي بلدرچین

 واحد میانگین مشخصه

 - 71/42 دماي بدن
 درجه سانتیگراد 15/42

دماي محیطي مورد 
 درجه سانتیگراد 20 - 30 نیاز

رطوبت محیطي مورد 
 درصد 45 - 70 نیاز

 تعداد در دقیقه 500 - 600 تعداد ضربان قلب

 گرم در روز 25 - 30 متوسط مصرف خوراک

 2n 78 تعداد کروموزومھا

 روز 15 - 18 دوره جوجه کشي

سانتیمتر مربع به ازا ھر  400 میزان فضاي مورد نیاز
 پرنده
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 سیستمھاي رايج پرورشي

بسته و بدون چراگاه بوده و در اين حالتپرورش مادرھا در پن ھاي   بصورت پرورش بلدرچین عمومٌا
سودآورترين    پرندگان گوشتي ھا در قفس انجام مي گیرد و به طورکلي مناسبترين و   مخصوص و

 :زير مي باشد   قسمتھاي حالت جھت پرورش اين پرنده احداث مزرعه اي کامل و داراي

 قسمت پرورش گله مادر -١
 جوجه کشي   -٢
 پرورش گله گوشتي -٣
 کشتار و بسته بندي -۴

 

 

عوامل گوناگون موثر بر کیفیت  را مي دھد که بھترين کنترل را بر روي   سیستم فوق به شما اين امکان
  .گردد   تولید داشته باشید و در نتیجه سودآوري بیشتررا براي پرورش دھنده تضمین   و کمیت

که بنا به نوع آب و ھوا، نوع مديريت و مکان اجراي  وجوددارد  جھت پرورش بلدرچین روشھاي گوناگوني
  .به يکي ازاين روشھا عمل نمود   پروژه مي توان

مادرھا و پرندگان    متمرکزترين حالت جھت پرورش اين پرنده استفاده از قفسھاي ويژھپرورش براي
اقع بروز بلدرچینھاي حساس خصوصٌا در مو  کنترل حسن اين روش در اين است که. پرواري مي باشد

 .استرس و ترس راحت تر مي باشد
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حدود    سانتیمتر و ارتفاعي در۴٠*  ١٠٠پرندگان گوشتي مي توان از قفسھائي به ابعاد   جھت پرورش

يک تا دو ھفتگي مي    جوجه را در سنین قطعه ١۴٠ – ١٧٠سانت استفاده کرد که معموٌال  ١۵ – ١۶
 .توان در چنین قفسھائي نگھداري کرد

طبقه که بر روي ھم  ٧- ٨قفسھائي       ھفتگي در ٣-  ۴در سنین    مي توان بلدرچینھا رامعموٌال 
کاغذ    ھمچنین جھت بسترسازي مناسب،کف قفسھا را در ھفته اول با. اند انتقال داد   استقرار يافته

کنیم و سپس از طريق   يا مقواي نازک مي پوشانیم و در چند روز اول غذارا بر روي کاغذ پخش مي
  .تغذيه استفاده مي کنیم   شده اند جھت انخوريھاي ويژه که در جلوي قفسھا نصبد

دھانه    يا آبخوريھاي ناوداني با( نیاز مي توان ازآبخوريھاي نیپل استفاده نمود    جھت تامین آب مورد
 .به کشتارگاه انتقال داد  روز مي توان بلدرچینھاي پروار شده را ۴٠- ۴۵پس ازگذشت ). بسیار تنگ

 

 

جھت پرورش گله مادر مي توان بخشي از جوجه ھاي تولیدي راکه از لحاظ    ھمچنین
ويژه اي    شماره ھاي خصوصیات تولیدي مناسبتر از بقیه به نظر مي رسند جدا و بوسیله   داشتن

مخصوص تخمگذاري    قفسھاي ھفتگي پرندگان مذکور را به ۶عالمت گذاري نمود، سپس در سن 
 ١٣ -١۵سانتیمتر و ارتفاع  ١۵*  ١۵   اين قفسھا معموٌال داراي ابعادي درحدودانتقال مي دھیم که 

 ١۵-  ٢۵بارور مدنظر باشد مي توان از قفسھائي به ابعاد    البته ھنگامیکه تولیدتخم. سانت مي باشند
 ٣به    ١پرنده استفاده نمود که در اين حالت پرندگان را با نسبت نر به ماده  قطعه   ٢٠سانت براي ھر 
 .پرورش میدھند
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 :تفکیک سن نشان داده شده است در جدول زير میزان فضاي مورد نیاز به ازا ھر قطعه بلدرچین به

 

 cm2 فضاي مورد نیاز سن به ھفته

1 25 -20 

2 30 - 25 

3 45 - 40 

4 60 - 55 

5 70 - 65 

6 80 - 75 

بايستي موارد زير را در  حداکثر بازدھينظر از نوع سیستم پرورش، جھت نیل به  به طور کلي و صرف
 :نظر داشت

 

 اجتناب از ھرگونه حمل و نقل بي مورد -

 فراھم نمودن محیطي آرام و دور از استرس -

 اعمال برنامه کاھش تدريجي دما -

 تامین نور کافي و استفاده از برنامه نوري مناسب -

 استفاده از جیره ھاي باالنس شده و با کیفیت -

 لیه اصول بھداشتيرعايت ک -
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 روش تعیین جنسیت

ھفته اول زندگي بسیار مشکل و توام باخطاي زياد است ولي بعد   ٣در  تشخیص جنسیت بلدرچینھا
شناسائي به طور واضح امکان پذير مي باشد، بدينصورت که در بلدرچینھاي   از سه ھفتگي

در حالیکه در    بوده) حنائي(پرھاي گردن قھوه اي و پرھاي سینه قرمز مايل به قھوه ايروشن    نر،
به شکل نقطه ھا يا نوارھائي ظاھر    و سینه روشن و با لکه ھايسیاه رنگبلدرچین ماده پرھاي گردن 

  .مي شوند

بلدرچینھاي نر داراي غده اي در کلواکاست که به اندازه تقريبي    روش ديگر تشخیص اين است که،
شود   قسمت باالي کلواک قرار دارد و در اثر فشار وتحريک کف سفیدي از آن ترشح مي   يک فندق در

تفکیک جنس نر و ماده با    روشھاي ديگري جھت البته. يد با ترشح اسپرم اشتباه گرفته شودکه نبا
 .تجربه خاصي مي باشد  نیازمند تبحر و درصد اطمینان وجود دارد که ٩٠باالي 

  انتخاب گله ھاي مادر

با درصد نطفه داري باال  گله ھاي مادري و بدست آوردن تخمھائي  جھت تشکیل مناسبترين پیشنھاد
احتمال جھت    ماده مي باشدکه در اين حالت بیشترين ٣ -۶نر به ازاي ھر  ١ترکیب گله   استفاده از

 .تولید تخمھائي با نطفه داري مناسب وجوددارد
 :عبارت اند از ه استفاده کرد کهدر ھنگام شروع کار مي توان از سه روش معمول جھت تشکیل گل

 خريد تخمھاي نطفه دار و جوجه کشي در سايت -١
 -3مادر يکروزه خريد جوجه ھاي -٢
 خريد نیمچه ھاي آماده تخمگذاري -٣

 

ھستند و انتخاب   ھرکدام از موارد باال داراي نقاط ضعف و قوت خاص خود بايستي توجه داشت که
 .گوناگوني است   رفتن عوامليکي از آنھابراي شروع کار منوط به در نظر گ

 
 

باشد اما   با اينکه میزان سرمايه اولیه موردنیاز کمتر از حالت سوم مي ٢و  ١موارد   به طور مثال در
تجربه کافي در جوجه کشي    پرورش دھنده داري تنھا ھنگامي پیشنھاد مي گردد که شما بعنوان يک
  .شکالت جدي در کار مواجه خواھید شدم  و پرورش جوجه يکروزه باشد که در غیراينصورت با

سرمايه گذاري بیشتري جھت  سوم با وجود اينکه در ابتداي کار شما نیاز به   و اما در حالت
تولید صرف مي    سريعتري که براي رسیدن به پرندگان مادر داريد، اما ريسک کمتر و مدت زمان   خريد

 .شود امکان بھره برداري سريعتر را به شماخواھد داد

سازگار    از روشھاي سه گانه پیشنھاد شده و اينکه کدامیک ازآنھا بیشتر با شرايط شما   ال صرفنظرح
ھر حال سعي نمائید با انتخاب   ھستند بايد به اساسي ترين نکته نیز اشاره کرد و آناين است که در

ب تبديل پائین، دارا داشتن وزن کشتار باال، دارا بودن ضري  مناسبترين نژاد از لحاظ میزان تولیدتخم،
سازگاري با اقلیم طبیعي منطقه و مقاومت مناسب نسبت به عوامل   بودنبیشترين

 مناسب  تولید از معتبرترين مزارع، گله اي خوب با قابلیت ھاي ژنتیکي باال و توانائي  نامساعدمحیطي
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سودآوري بیشتر متضمن    را تشکیل دھید و مطمئن باشید که صرف ھرگونه ھزينه منطقي در اينگام
 .مجموعه شما خواھد بود

موارد گفته شده، انتخاب مناسبترين روش جھت راھاندازي يک مزرعه منوط   با وجود تمامي
از    خصوص بايستي در اين بررسي کامل شرايط محیطي، فني و اجرائي پروژه مي باشد که   به

 .کارشناسان خبره فن ياري گرفت

 تخمگذاري و تولید مثل

تخم مي  ٢۵٠ – ٢۶٠میزان تخمگذاري باال بوده و در ھرسال در حدود    چینھا پرندگاني بابه کلي بلدر
اتفاق    اين امر در شرايط طبیعي و بدون نوردھیمصنوعي در ماه ھاي فروردين تا شھريور   گذارند که

نامه عدد است که با اعمال بر   ۵٠- ١٠٠گذاشته شده برابر با  مي افتد و در اين شرايط تعداد تخمھاي
  .تخم در سال افزايش يابد ٢٧٠   ھاي تغذيه اي مناسب ونوردھي مطلوب مي تواندتا

بلدرچینھاي اھلي در حد وسیعي کاھش يافته به گونه اي که اين پديده به ندرت در  کرچ شدن در بین
 .آنھاديده مي شود

گرم افزايش وزن يافته  ١٢گرم وزن دارد در حالتصنعتي به  ١٠که در حالت طبیعي حدود  تخم بلدرچین
 .است

 .قطعه مادھیک پرنده نر در نظر مي گیرند ٣- ۴جھت تشکیل گروه ھاي تولید مثلي معموٌال به ازا ھر 

 ١نسبت  ماده بدست مي آيد ولیدر شرايط صنعتي عمٌال١نر به  ١البته بھترين نتیجه باروري از نسبت 
 .اجرا مي گردد ٣به 

به حدود    ھفته اول پساز بلوغ درصد باروري ۴ھفتگي آغاز و در زمان  ۶بلدرچین از سن    جفتگیري
% ۶٠-٧٠ماه به  ٩-١١   و پس از گذشت % ٨٠ماھگي به  ٨اين روند د ر. بالغ مي گردد%  ٩٠- ١٠٠

 .مي رسد

 

روز تخم بارور مي  ١٠-١٢روز و گاھیحتي تا  ۵- ۶پس از ھر بار جفتگیري، بلدرچینھاي ماده به مدت 
 .گذارند

و % ۵٠-۶٠   درجه سانتیگراد و رطوبتي در حدود ١٣-١۵حرارت  تخمھا در انبارھائي با درجه   نگھداري
طوالني مدت تخمھا تاثیر منفي   البته بايستي توجه داشت که نگھداري. روز انجام میگیرد ٨به مدت 
گاز  ھمچنین پیش از انبار کردن تخمھا بايد آنھا را بوسیله   .ا خواھد داشتجوجه درآوري آنھ بر قابلیت

  .ماورا بنفش ضدعفوني نمود   فرمالدئید يا اشعه

شده    تخمھاي گذاشته% ۵٠-٧٠و يا به عبارتیمعادل % ٧٠- ٨٠تخمھاي بارور بین  درآوري   قدرت جوجه
پرنده ماده، شرايط فني و  اسن پرندگان خصوص خواھدبود که البته اين امر بستگي بسیار زيادي به
  .خواھد داشت  بھداشتي جوجه کشي، تغذيه و مواردي ازاين قبیل
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رشد    انجامد ولي اگر جنین روز به طول مي ١٧حدود کشي بلدرچین به طور متوسط در   دوره جوجه
 .روز تقلیل خواھديافت ١۵اولیه داشته باشد اين زمان به 

ھچر    و در%  ۶٠- ۶۵درجه سانتیگراد ورطوبت در حدود  ٨/٣٧انکوباتور بايد در حدود    حرارت داخلي در
ساعت  ١ - ٣نیز ھر    اينکه چرخش تخمھا تنظیم گردد ضمن% ٨٠- ٩٠و رطوبت حدود  ٣/٣٧-۵/٣٧دما 

 .يکبار انجام مي گیرد

 

 مشخصات مورد نیاز در جوجه کشي

 واحد میانگین مشخصه

 degrees, dry 4/37 دما
bulb 

 - 30 رطوبت
9/28 

degrees, dry 
bulb 

طول دوره جوجه 
 روز 15 - 18 کشي

دما در سه روز آخر 
 degrees, dry 2/37 جوجه کشي

bulb 

رطوبت در سه روز 
 جوجه کشيآخر 

4/34 - 
2/32 

degrees, dry 
bulb 

 

گونه اي که در تخمھاي لکه  تخمھاي لکه دار و سفید متفاوت است به   امکان تشخیص نطفه داري در
 .تشخیص رشد جنیني از روز ھشتم و در تخمھاي سفیددر روز دوم و سوم میسر است   دار امکان

اولیه تخم نیز در اين میان بسیار موثر  البته وزن گرم وزن دارند که ٧-٨جوجه ھاي بدست آمده در حدود 
 .خواھد بود
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پیش از    روز اول انکوباسیونو يا در مدت کوتاھي ٣در ھنگام جوجه کشي بیشتر در  جنیني  اتفتل
باالي والدين و نیز مدت   خويشاوندي، سن تفريخ پیش مي آيد که اين امر بستگي زيادي به تالقي

 .دارد  تخم طوالني انبارداري و ھمچنین صدمه ديدگي پوسته

 

 

 مشخصات تولیدي

 واحد میانگین مشخصه

 روز 40 - 60 بلوغسن 

 ماه 5- 6 دوره تخمگذاري

 قطعه 6 تعداد ماده ھا به يک نر

 ھفته 5 سن شروع تخمگذاري

حداکثر تخمھاي تولیدي در 
 يکسال

280 - 
 عدد 150

 % 65 - 80 قابلیت جوجه درآوري

 % 75 - 85 نطفه داري

 برنامه نوري

به طور . مناسب براي بلدچینھا امري بسیارضروري و مھم مي باشد   برنامه نوردھي دقیق و اعمال يک
در نظر گرفته شده و در ھفته سوم به  lux ۶٠-٧٠شدت نور در شروع رشد در حدود    کلي بھتر است

١٠ lux ساعت باشد 16-18 برسد و مدت روشنائي اعمال شده نیز حداقل. 

نوردھي را    ٢٣است که طبق برخي مطالعات انجام يافته گروھي از پرورشدھندگان زمان    ذکر شايان
 .نوردھي استفاده مي گردد   ٢۴اعمال مي نمايند و حتي در برخي مزارع صنعتي ايتالیا ازبرنامه 
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 ساعت   ١۶- ١٨تخم، اعمال  نظر داشت که در ھر حالت جھت دستیابي به حداکثر میزان   بايستي در
ساعت  ٢۴اعمال    برخي گزارشھا ھمچنین جالب است بدانید بر اساس. روشنائي ضروري مي باشد

نوردھي سبب تاخیر در بلوغ   ساعت١۶- ١٨نوردھي سبب تسريع بلوغ جنسي مي گردد در حالیکه 
 .جنسي خواھد شد

ساعت    ٨ال پرورش بلدرچینھائي که تنھا به خاطر تولید گوشت پرورشداده مي شوند اعم  البته جھت
 .نوردھي با شدت کم نیز کافي خواھد بود

 

 دار ھاي نطفه آوري تخم جمع

. شود روز بعد انجام مي بار حدود ساعت نه شب و بار ديگر صبح   دار يك ھاي نطفه آوري تخم جمع
است    ھا بسیار نازك زيرا پوسته تخم .دار بايد بسیار دقت كرد ھاي نطفه حمل تخم   آوري و ھنگام جمع

  .شكند به آساني مي و

باشد تا نطفه    انتھاي پھن تخم به طرف باال اي مناسب و تمیز قرارداد كه بايد طوري در شانه   ھا را تخم
 .شوند بايد تمیز باشند مي   كشي در نظر گرفته جوجه ھايي كه براي تخم. به پوسته نچسبد

 .ھمچنین داراي شكل طبیعي، اندازه متوسط و پوسته خوب باشند

  دار نطفه  ھاي ري تخمنگھدا

بیشترين زمان ممكن براي  .به مدت طوالني نگھداري كرد   كشي را نبايد ھاي مخصوص جوجه تخم
در اين مدت ھم بايد در دماو رطوبت مناسب در سردخانه . روز است   ٧تا  ۵ھا  نگھداري تخم

توانايي    اري شوند،كشي نگھد ھا بیشتر از يك ھفته خارج ازدستگاه جوجه اگر تخم. شوند   نگھداري
 .شود كشي به سرعت كم مي جوجه

دماي . باال باشد  انتھاي پھن آن به سمت ھا، بايد آنھا را طوري قرارداد كه مدت نگھداري تخم  در تمام
 .پانزده و نیم درجه سانتیگراد است  دوازده و نیم تا ھا در سردخانه مناسب براي نگھداري تخم

اگررطوبت كمتر از اين مقدار باشد، . پنج تا ھشتاد درصد باشد   رطوبت مناسب بايد ھفتاد و ھمچنین
بیشتر از اين مقدار باشد، احتمال  اگر ھم رطوبت. شود در تخم بخار مي   رطوبت موجود

 .شود ھا به وسیله قارچ زيادمي تخم   آلودگي

 دار ھاي نطفه آماده سازي تخم

كشي ابتدابايد آنھا را به مدت شش  سردخانه به درون دستگاه جوجه  ھا از انتقال دادن تخم براي
. كشي قرار داد دستگاه جوجه سپس تخمھا را درون. دماي معمولي نگھداري كرد   ساعت در

بدھیم، روي پوسته    كشي قرار ھا را پس از بیرون آوردن از سردخانه فورًا دردستگاه جوجه تخم   اگر
ھا  براي جلوگیري از عرق كردن تخم  .كنند ھا عرق مي تخم يعني. شود ھاي آب جمع مي ھا قطره تخم

 .شود  كم دردماي معمولي گرم بايد پوسته تخم كم
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اندازه مناسب    ھايي كه داراي شكل و كشي بايدتخم ھا به دستگاه جوجه قبل از انتقال تخم   به عالوه،
كار . يك پارچه پشمي زبر تمیز كرد   ا بايدبا كاغذ سمباده ياھاي كثیف ر تخم. نیستند، كنار گذاشت

اين گاز از واكنش بین پرمنگنات پتاسیم و . شود انجام مي   ھا به وسیله گازفرمالدئید ضدعفوني تخم
 .آيد مي   وجود فرمالین به

 كشي انتقال به دستگاه جوجه

ھا ازروز اول تا روز چھاردھم در  تخم. باشد روز مي ١٨تا  ١٧   كشي براي بلدرچین طول دوره جوجه
. شوند مي  نیز در دستگاه ھچر قرار داده از روز پانزدھم تا روز ھجدھم. گیرند قرار مي   دستگاه ستر

رطوبت دستگاه . شود تنظیم مي  درجه سانتیگراد ٧/٣٧ تا ٢/٣٧كشي بین  درجه حرارت دستگاه جوجه
 .درصدباشد ۶٠تا  ۵٨نیز بايد 

اين كار، از    با. ھاي ھر دستگاه ستر بايد روزي سه تا ھشتبار چرخانده شوند ، تخمروز اول   در چھارده
شود تا  چرخاندن انجام نمي   اما دردستگاه ھچر عمل. شود چسبیدن جنین به پوسته جلوگیري مي

 .بگیرد   جنین در محل مناسب براي خارج شدن ازپوسته قرار

ھا  ھاي درون تخم سالمت جنین كشي براي تگاه جوجهبايد توجه داشت كه واردكردن ھواي تازه در دس
 .بسیار مھم است

 درجه حرارت مورد نیاز

سانتیگراد نیاز دارند که اين دما بايد  درجه ٣۶ -٣٨به دماي حدود   بلدرچینھا در روزھاي نخستین عمر
مي نیاز    درجه دما مورد ٢٢ - ٢۴ھفتگي  ۶ -٧درسن . منابع حرارتي مناسب تامین گردد   به کمک
 .باشد

درجه سانتیگراد نگھداري و  ٣۵ - ٣۶پرندگان را در حرارت    پرورش مي توان البته بسته به شرايط محیط
 .درجه سانتیگراد پائین آورد ٢۴ھفته به دماي   ٣به تدريج درعرض 

 پرورش بلدرچین گوشتي

ده تا ھشت مورد استفا ھاي قفس. در قفس ممكن است انجام شود  پرورش بلدرچین برروي بستر و يا
تا  ۵/٠بلندي ھر طبقه حدود بیست سانتیمتر ومساحت آن حدود . شوند مي  طبقه ساخته

 .مترمربع است   ٨/٠

ھايي سي تا چھل  بنابرايندر چنین قفس. سانتیمتر مربع جا نیاز دارد ١۵٠   ھر جوجه بلدرچین به حدود
ھا قرار داده  خوري  رف ديگر دانھاآبخوري و در ط در يك طرف اين قفس. گیرند بلدرچین جا مي   جوجه
 .شوند مي

 پرورش بلدرچین در قفس

توان تعداد بیشتري جوجه  مي بستر است، زيرا در يك فضاي كم  پرورش بلدرچین در قفس بھتر از
 .اما در صورت استفاده از قفس بايددقت كرد. كرد  بلدرچین نگھداري

د، بايد به طورمرتب، ھواي تازه در محیط در يك جاي كوچك قرار دارن   چون تعداد زيادي بلدرچین
 .اين كار براي كم كردن حرارت اضافي، رطوبت وگازھاي زيان آور است. شود   وارد

سپس ھر چھار روز يك . درجه سانتیگرادباشد ٣۵در روز اول بايد    دماي سالن پرورش جوجه بلدرچین
نور . برسد   یست و دو درجه سانتیگرادتا ب شود تا به بیست و يك سانتیگراد دما كم مي   بار، سه درجه

 ١٢پس از آن مدت . ساعته باشد  ٢۴در سالن پرورش در دو ھفته اولبايد به صورتتمام وقت يعني 
 .ساعت در روز سالن روشن خواھدبود

ھا به  وقتي بلدرچین. شوند ماده به صورت جدا از ھم نگھداري   ھاي نر و بھتر است جوجه بلدرچین
سینه    در اين سن پرھاي. تشخیص داد توان نر و ماده را از ھم رسند، مي گي ميھفت   سن دو تا سه

 .اي است نرھا به رنگ قرمز مايل به قھوه
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 .ھستند ھاي سیاه اي به رنگ خاكستري با خال ھا نیز داراي پرھاي سینه ماده

 

  

  

  

  تھیه و تنظیم                     

  مرکز اطالع رسانی طیور ایران                          

  

 :مرکز ای تماس باشماره ھ

  ٠٩١١١٧١٨٨۶٢: ھمراه  ٠١٧١٢٢۶٨١۴٢: تلفکس  ٠١٧١٢٢۴٩١٢٩: تلفن
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