در ﺑﺨﺶ اول از آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣﻮﻓﻖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎروری و ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻋﻤﻠ دﯾﺪ ﮐﻠ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﻣﺮاﺣﻞ و
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ.ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯿﺸﻮد آﻣﻮزش ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و ﭘﺮورش و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ را در ﺑﺨﺶ اول ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺮده اﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ اول ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶ دوم را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

 2از  : 4ﺣﻤﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ از آﻧﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﺎه ﺷﺎن ﺷﻮد .

_1اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾ ﻻﻣﭗ :
ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اﻣﺪه اﻧﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ 24
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪون دﺳﺖ زدن در داﺧﻞ دﺳﺘﺎه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺧﺸ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﯾ ﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮔﺎراژ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن ﺧﻮﺑ
اﺳﺖ.ﯾ ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺎ ﯾ ﻻﻣﭗ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮔﺮﻣﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ وﻟ ﻣ ﺗﻮان از ﻗﻔﺲ ﺧﺮﮔﻮش و ﺧﻮﮐﭽﻪ
ﻫﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.ﻓﻀﺎی ﯾ ﻗﻔﺲ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آزادی
ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻪ و ﻇﺮف آب و ﻏﺬای در آن ﺟﺎی ﺑﯿﺮد.

_2اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻗﻔﺲ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ :
زﯾﺮ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾ ﻻﯾﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد.اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﺎج و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣ ﺗﻮان از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد وﻟ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد ,زﯾﺮا ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ از
ﭘـﺮورش آﻧﻬـﺎ و ﺟـﻮﺟﻪ ﮐﺸـ اﺳـﺖ.ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺴـﺖ ﮐـﻒ ﻗﻔـﺲ ) ﻣﺤـﻞ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮی ﺟـﻮﺟﻪ ﻫـﺎ ( ﻣﺮﻃـﻮب
ﺷﻮد.زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و ﺣﺴﺎس را ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

_3دﻣﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ :
ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ ﻻﻣﭗ  100وات ﻋﻤﻞ ﮔﺮم ﻧﺎه داﺷﺘﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داد وﻟ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ

داﺷﺖ ﮐﻪ دﻣﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﺮﺧ از اﻓﺮاد از ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﺑﺎزﺗﺎﺑ ﮐﻪ در ر ﻓﺮوﺷﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯿﺸﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾ دﻣﺎ ﺳﻨﺞ در داﺧﻞ ﻗﻔﺲ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮرﺳ
ﺷﻮد.دﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ در داﺧـﻞ ﻗﻔـﺲ  90ﺗـﺎ  100درﺟـﻪ ﻓﺎرﻧﻬـﺎﯾﺖ ﯾـﺎ  32ﺗـﺎ  38درﺟـﻪ ﺳﻠﺴـﯿﻮس در ﻫﻔﺘـﻪ اول
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻌﺪ از آن ﻣ ﺗﻮان ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  5درﺟﻪ دﻣﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داد ﺗﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن آن ﺣﺪود  5ﺗﺎ  8ﻫﻔﺘ اﺳﺖ.
ﯾ راه ﺧﻮب دﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻔﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳ
ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ دور از ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮﻣﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺲ دﻣﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮده در زﯾﺮ ﻣﻨﺒﻊ
ﮔﺮﻣﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﻧﺪ ﯾﻌﻨ دﻣﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ.

 _4ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ آب و ﻏﺬا دارﻧﺪ :
ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﯾ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮاﻣﯿﻞ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾ ﺧﻮﺑ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻏﺬاﯾ ﺟﻮﺟﻪ را
ﺑﺮﻃﺮف ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺮاﻣﯿﻞ  :ﺣﺪ واﺳﻂ ﻏﺬای ﻣﺶ و ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﮐﺮاﻣﺒﻞ ﺧﻮراک ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد  .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﭘﻠﺖ ﻫﺎی
درﺷﺖ وارد دﺳﺘﺎه ﮐﺮاﻣﺒﻠﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﺮاﻣﺒﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد  .ذرات
ﮐﺮاﻣﺒﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪ واﺳﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺮاﻣﺒﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای ﻣﻘﺪاری ذرات رﯾﺰ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف دان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﮐﺎﻧ ﺑﺎﻟﯿﺴﻢ در

دوران ﭘﯿﺶ آﻏﺎزﯾﻦ و آﻏﺎزﯾﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

از ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ آب ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.آب ﺗﺎزه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد
ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻫﯿﺪراﺗﻪ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺴﺖ آب ﻋﻮض ﺷﻮد.

آب ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾ ﮐﺎﺳﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻇﺮف آب ﺑﺰرﮔ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا
اﻣﺎن ﺧﻔ وﺟﻮد دارد.ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺮﯾﺰی ﻏﺬای ﺧﻮد را ﭘﺨﺶ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣ ﺗﻮان از ﯾ
ﮐﺎﺳﻪ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﮐﻪ در ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﻇﺮف ﻏﺬای ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای
ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

 _5ﻣﻘﺪاری وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﺬارﯾﺪ :
ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ اﻫﻞ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎزی و ﮐﻨﺠﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪاری ﺑﺮای آﻧﻬﺎ وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ
را در دﺳﺖ ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎزی و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﻌﺪ از ﯾ ﯾﺎ ﻫﻔﺘ ﻣ

ﺗﻮان ﺟﻮﺟﻪ را ﺑﯿﺮون آورد ﺗﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻨﺠﺎوی ﮐﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺎرﭼ ﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻮد.

ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ زﯾﺎد زﯾﺮ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﺑﯿﺮﻧﺪ و از ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌ زﯾﺎد ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﺳﻬﺎل
آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.ﻣﺪﻓﻮع ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﭽﺴﺒﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ در آن ﻣﯿﺸﻮد
ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب وﻟﺮم و دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻤﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﭘﺎک ﮐﺮد.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اول ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

