راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ | ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ ﮐﻮﭼ ﺟﺜﻪ و وﺣﺸ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮورش آن ﻫﺎ از دﯾﺮﺑﺎز
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻧﺎم ﻣﺘﺪاول اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐ اﺳﺖ .در زﺑﺎن ﻫﺎی
ﻓﺎرﺳ از ﮐﺮک  ،ﻟﺮی از ﮐﻮگ ﭘﻮر و در ﮔﻮﯾﺶ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ از ﺑﺪﺑﺪه ﺑﺮای ﻧﺎﻣﯿﺪن اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در اﺷﻌﺎر و اﺳﻄﻮره ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳ ﺑﺴﯿﺎر اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ و ﺳﻮدآوری ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮورش
ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ دام و ﻃﯿﻮر اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮورش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻓﻀﺎی ﮐﻮﭼ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾ اﺗﺎق ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ روی ﻣ آورﻧﺪ.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺟﺰء ﻣﺎﮐﯿﺎن اﺳﺖ و ﺟﺜﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ دارد .ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮋادی
ﮐﻪ دارﻧﺪ  ،در ﻃﺒﯿﻌﺖ در رﻧ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه ای ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه اﻧﺪازه ای
ﺑﻪ ﻃﻮل  17ﺗﺎ  20ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ دارد .اﯾﻦ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ وزﻧ ﮐﻢ ﺗﺮ از  300ﮔﺮم دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ وزن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮋادی ﮐﻪ دارد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ  120ﺗﺎ

 250ﮔـﺮم  ،و وزن ﻣـﺎده ﺑﯿـﻦ  140ﺗـﺎ  270ﮔـﺮم ﺑﺎﺷـﺪ .ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑﻠـﺪرﭼﯿﻦ ﻫـﺎی ﻧـﺮ از ﺑﻠـﺪرﭼﯿﻦ ﻫـﺎی ﻣـﺎده
ﮐﻮﭼ ﺟﺜﻪ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ

ﺧﻮاص ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ
اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﮐﻪ از راﺳﺘﻪ ﻣﺎﮐﯿﺎن ﺳﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﻢ و ﮔﻮﺷﺖ ارزﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ دارد ﺑﺮای ﻣﺼﺮف
ﺑﯿﻤﺎران  ،ﮐﻬﻨﺴﻼن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﺗﺨﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﻧﺪازه و وزن
دارد  ،ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ آن دارای ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧ اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﻤﺐ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﺮ ﮔﻮﺷﺖ آن ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺷﺎر از اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ  ،آﻣﯿﻨﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎ و اﻣﺎ  3اﺳﺖ و
از ﭼﺮﺑ ﮐﻤﺘﺮی دارد.
ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮای درﻣﺎن و ﭘﯿﺸﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒ و ﻋﺮوﻗ ، اﻋﺼﺎب و روان و
رﻓﻊ ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﺑ ﺣﺎﻟ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﭼﺮﺑ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ رﻧﺞ ﻣ
ﺑﺮﻧﺪ  ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﮔﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاورده ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه
ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﺳﻦ رﺷﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ  ،ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده و اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﮐﯿﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮغ اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ دوره رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ذات
وﺣﺸ ﮐﻪ دارد  ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ اﺳﺖ  ،در ﭘﺮورش آن از ﻣﻮاد داروﯾ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣ

ﺷﻮد و ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺳﻤ و ﻣﻀﺮ ﺑﺮای ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﯿﻦ  8ﺗﺎ  16ﮔﺮم وزن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮاص ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ

ﻧﮋادﻫﺎی ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺮ ﻗﺪﯾﻢ و ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮋادﻫﺎی ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟ ، ژاﭘﻨ ، ﮐﺎﻫﻠ ، ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ  ،ﺑﺎراﻧ ، ﻫﺎرﻟﯿﻦ ،

ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری و … ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﺣـﺎﻟ ﮐـﻪ ﺑﻠـﺪرﭼﯿﻦ ﻫـﺎی ﺑـﺮ ﺟﺪﯾـﺪ ﺷﺎﻣـﻞ ﻧﮋادﻫـﺎﯾ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﻠـﺪرﭼﯿﻦ ﮐـﻮﻫ ، ﭘـﻮﻟ دار  ،آراﺳـﺘﻪ ،

ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ  ،ﮔﻤﺒﻞ و … ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﻣﯿﺎن ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎی ژاﭘﻨ و ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧ را ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ را راه اﻧﺪازی ﮐﺮد؟
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﺣﺘ ﭘﺮورش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه و ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻻی

آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﻗﺮار دارد.

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻓ ، اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻧﺪﮐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮورش

ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ را راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ
را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ:
داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ از ﻋﻮاﻣﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ  ،در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻗﺒﻼ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﭘﺮورش ﻧﺪاده اﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از
ﯾ ﻓﺎرم ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺮورش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮد  30درﺻﺪی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﺎﻻﯾ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
/https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2018/07ﮐﺴﺐ‐در‐آﻣﺪ‐از‐ﭘﺮورش‐
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦmp4.

داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ | ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ در آﭘﺎرات
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗ ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ؟
ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎﯾ اﻧﺠﺎم ﻣ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺑﺮای ﭘﺮورش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻣ ﺗﻮان ﻫﻢ در ﻗﻔﺲ و ﻫﻢ ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺠﺎم داد اﻣﺎ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ از
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﻮن در اﯾﻦ روش رﮐﻮردﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان

در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮورش داد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﺳﺎﯾﺮ ﻃﯿﻮر وﻣﺎﮐﯿﺎن  ،راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺎﻣﻞ ﻃﯿﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔ از وﺳﺎﺋﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺰن آب را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ آن ﻫﺎ ﻣ ﭘﺮدازﯾﻢ.

دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺸ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸ
دﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ در ﭘﺮورش ﻫﻤﻪ ﻃﯿﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ اﺳﺖ .دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ
ﻫﺎ ﻫﺎی ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در اﺑﺘﺪا ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  38درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در
ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ  21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﻣ رﺳﺪ .دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ در
ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  20ﺗﺎ  24درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺮﻣﺎﯾﺸ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎی ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﺳﺎﻟﻦ
ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺮس دﻣﺎﯾ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻪ ﺳﺎز و ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﯿﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘ دﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮورش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﺎ
ﻣﺸﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﯿﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮا
ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا و اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮای رﺷﺪ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ و اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧ ﻣﻨﺎﺳﺒ را ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫـﻮای داﺧـﻞ ﺳـﺎﻟﻦ ﭘـﺮورش ﺑﻠـﺪرﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﻋـﺎری از ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ آﻟـﻮدﮔ ﺑﺎﺷـﺪ زﯾـﺮا ﻫـﻮای آﻟـﻮده ﺗﻠـﻒ ﺷـﺪن

ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه وری ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔ ﻫﻮا ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ وﺟﻮد رﯾﺰﮔﺮد درﻫﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ وارد ﺷﺪن ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ

ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ در ﻫﻨﺎم ﭘﺮورش و ﻧﻬﺪاری ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﯾﻪ  ،آﻟﻮدﮔ و
رﯾﺰﮔﺮد ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻗﻔﺲ ﻫﺎی ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ  ،آﺑﺨﻮری و داﻧﺨﻮری ﻫﺎ
ﻧﻬﺪاری ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣ ﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ در و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﻔﺲ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ از ﺗﻮری ﻫﺎی ﺳﻘﻒ  ،ﮐﻨﺎری و ﮐﻒ ﺗﺸﯿﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﻔﺲ ﻫﺎﯾ را ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮری ﻫﺎی آن ﻫﺎ از ﻣﻔﺘﻮل ﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﮔﺮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮری ﮐﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻟﺖ ارﺗﺠﺎﻋ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﺎم ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری  ،ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن دﭼﺎر ﺷﺴﺘ
ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺘﻮل ﻫﺎی ﺗﻮری را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒ از ﻫﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻫﺎی
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ از آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺘﻮل ﻫﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ  ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﮔﺮدن
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻗﻔﺲ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒ از ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﺎت  40ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  4ﻃﺒﻘﻪ ﻗﻔﺲ
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﺮ روی ﻫﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﻔﺲ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻇﺮﻓﯿﺘ ﺑﯿﻦ  20ﺗﺎ  100ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﭘﺮورش ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  20ﺗﺎ  30ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﻣ ﺗﻮان  5ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ را ﻧﻬﺪاری ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﺸﻞ ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف
دﻣﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ.
آﺑﺨـﻮری ﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای ﭘـﺮورش ﺑﻠـﺪرﭼﯿﻦ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎی ﺑﻠـﺪرﭼﯿﻦ ﻧﺼـﺐ و ﺗﺠﻬﯿـﺰ ﺷﻮﻧـﺪ ،

آﺑﺨﻮری ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ رﻧ ﻧﯿﭙﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ از ﻧﯿﭙﻞ ﻫﺎی ﻓﺸﺎری و ﺗ ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از داﻧﺨﻮری ﻫﺎﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻖ و ﻋﺮض زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وارد داﻧﺨﻮری ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از داﻧﺨﻮری ﻫﺎﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دان ﺑﻪ
راﺣﺘ از درون آن ﻫﺎ ﺑﻪ درون ﻗﻔﺲ رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ دﻣﺎی ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺑﺮاﯾﺠﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﺎرش ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮون از ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎی ﺑﺎ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

روﺷﻨﺎﯾ
در ﻃﺮاﺣ و راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻨﺎﯾ ﺳﺎﻟﻦ را ﻫﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .روﺷﻨﺎﯾ
ﺳﺎﻟﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ دارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﺮﺧ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
اروﭘﺎﯾ ﺑﻪ ﺻﻮرت  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ روﺷﻨﺎﯾ داده ﻣ ﺷﻮد.
روﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﻠﻮغ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد .روﺷﻨﺎﯾ ﺑﯿﻦ  16ﺗﺎ 18
ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﻣﺨﺰن آب
در راه اﻧﺪازی و ﻃﺮاﺣ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺣﺘﻤﺎ از ﻣﺨﺰن آب ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ در زﻣﺎن ﻗﻄﻌ آب ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮل داروﯾ و ﻏﺬاﯾ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﭘﺮورش اﯾﻦ
ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺨﺰن آب ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ را ﺗﺸﯿﻞ داد؟
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم در ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﺧﺎﻧ ﺗﺸﯿﻞ ﮔﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ اﺳﺖ .ﮔﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه
را ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ روش ﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﺸ داد.
اداﻣﻪ دارد

