آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ژاﭘﻨ
ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ژاﭘﻨ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮرﯾﺲ راﻧﺪال ،ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺒﻖ دام )ﻃﯿﻮر( و ﺟﺮی  ،Bollaﻣﺴﺌﻮل ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠ) ﻃﯿﻮر(
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ژاﭘﻨ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ رﺷﺪ و ارزان ﺑﺮای ﻧﻪ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده

ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻃﯿﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎوم
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ژاﭘﻨ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ رﺷﺪ و ارزان ﺑﺮای ﻧﻪ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻃﯿﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎوم
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎی ژاﭘﻨ در ﺣﺪود  6ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ دوره  50روزه
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺮغ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ  200ﺗﺨﻢ در ﺳﺎل اول ﺧﻮد ﺑﺬارﻧﺪ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ
آن ﺗﻨﻬﺎ  2ﺗﺎ  2.5ﺳﺎل اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع وزن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ژﻧﺘﯿ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎی ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ در ﺣﺪود  100-140ﮔﺮم ،
در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ ﮐﻤ ﺳﻨﯿﻦ ﺗﺮ ،و ﺣﺪود 120-160ﮔﺮم وزن دارﻧﺪ .ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﺎی ﻗﻬﻮه ای ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﻪ زرد ﺑﺎ رﮔﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ در ﮔﻠﻮ و ﺑﺎﻻ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﺎی ﻗﻬﻮه ای در ﮔﻠﻮ
و ﭘﺮﻫﺎﯾ در ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧ زده ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﻏﺪه ﮐﻠﻮﮐﺎل) (cloacalدر
ﮔﻠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺎزی ﺷﻞ در ﻟﺒﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧ دﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎده ﮐﻒ آﻟﻮد ﺳﻔﯿﺪ ﻣ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻏﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ آﻣﺎدﮔ ﺟﺴﻤ ﺑﺎروری ﻧﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.

ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎی ژاﭘﻨ ﺑﻪ رﻧ ﻗﻬﻮه ای ﺧﺎل دار و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ رﻧ آﺑ از ﻣﻮاد ﮔﭽ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺮ ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﯾ اﻟﻮ ﺑﺎ وﯾﮋﮔ رﻧ ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣ
ﮔﺬارد .ﺑﺮﺧ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻢ ﻓﻘﻂ ﺳﻔﯿﺪ اﻧﺪ .ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺗﺨﻢ در ﺣﺪود  10ﮔﺮم ،در ﺣﺪود  ٪8از وزن
ﺑﺪن ﻣﺮغ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .وزن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﺟﻮان در زﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ 6-7 ﮔﺮم اﺳﺖ و ﻗﻬﻮه ای
ﺑﺎ راه راه زرد ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺷﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﻧﺮ ﺑﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎده ﺑﺎروری را ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .وﻗﺘ
ﯾ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻧﺮ در ﻗﻠﻤﺮو ﮐﻠﻨ ﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺎده ﮐﺎﻓ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ درﮔﯿﺮی
ﻧﺮﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد .ﺟﻔﺘﯿﺮی ﺟﻔﺖ در ﻗﻔﺲ ﻓﺮدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎروری ﻣ ﺷﻮد.ﺑﺎروری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬ در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ اﺟﺘﻨﺎب از ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی اﻓﺮاد  ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ در ﻣﯿﺎن
ﻫﻢ ﻧﮋادﻫﺎ ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮغ روی ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ،آﻧﻬﺎ را در ﮔﺮوه ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﺮورش را ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺎﻟﺪار ﯾﺎ ﻧﻮار ﭘﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ و ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در
ﺗﻤﺎم ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻬﺪاری ﺷﻮد .ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ را ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤ رﻧ روﻏﻦ روی ﭘﺮ ،ﭘﺸﺖ ﭘﺮ )ﻧﻪ
ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ( و ﯾﺎ ﺟﻼی ﻧﺎﺧﻦ اﻧﺸﺘﺎن ﭘﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﺮد.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ از ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
ﺗﺜﯿﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در دوره ﻗﺒﻞ از ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد .ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در روز ﺟﻤﻊ آوری
و در دﻣﺎی  15درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻮن ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰر ﺧﺎﻧ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﺮد اﺳﺖ ﺑﺮای
ﻧﻬﺪاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺮک ﺧﻮردﮔ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  1ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺜﯿﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در دوره ﻗﺒﻞ از ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ آﻏﺎز ﻣ
ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎی

ﺗﺨــﻢ ﻫــﺎی رﻧــ ﺑﻠــﺪرﭼﯿﻦ را در ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻧــﻮر ﭼــﺮاغ )از ﻧﻈــﺮ ﺗــﺎزﮔ ﻳــﺎ ﺑــﺎرورى( ﺑــﺎزﺑﻴﻨ و اﻣﺘﺤــﺎن
ﻛﺮدن) (candlingدﺷﻮار اﺳﺖ.
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﮐﺜﯿﻒ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠ آﻟﻮدﮔ و ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ .ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﮐﺎﻣﻞ و

ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ واﺣﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﯾ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻬﺎرﺗﺎﯾ آﻣﻮﻧﯿﻮم و ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﺠﺎری .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﺗﻤﯿﺰ ،ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ ﯾ ﻣﻨﺒﻊ از ﺑﯿﻤﺎری و ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣ

ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﭼﺮک ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻨﺒﺎده ﺧﻮب و ﯾﺎ دﯾﺮ ﻣﻮاد ﺳﺎﯾﻨﺪه ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد
– ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﮔﻨﺪ زداﻳ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ روش دﯾﺮ ﮔﻨﺪ زداﻳ ﻛﺮدن ﻣ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در
ﻋﺮض  12ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن درﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ .، ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  2و  5روز ﺳﻦ دارد را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ
دود ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﮐﺮد.
روش ﺑﺨﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﺳـﺘﻔﺎده از  25ﮔـﺮم ﭘﺮﻣﻨﻨـﺎت ﭘﺘﺎﺳـﯿﻢ و  35ﻣﯿﻠـ ﻟﯿﺘـﺮ ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ ) (٪40ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﻣﺘـﺮ ﻣﻌـﺐ از ﻓﻀـﺎی
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ.
• ﻗﺮار دادن ﭘﺮﻣﻨﻨﺎت در ﺳﻔﺎل ﯾﺎ ﻇﺮف ﻟﻌﺎﺑ) ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ده ﺑﺮاﺑﺮ از ﻣﻮاد ﺗﺸﯿﻞ دﻫﻨﺪه( ،و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ،آﺧﺮ از ﻫﻤﻪ اﺟﺘﻨﺎب از اﺳﺘﻨﺸﺎق دود ،و ﯾﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
• ﻫﻮای ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﺎ روﺷﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﻦ و ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ در ﻃﻮل ﺑﺨﻮر و ﺑﺎز ﮐﺮدن
ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﺲ از  20دﻗﯿﻘﻪ.
• در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﺪون ﻓﻦ ،ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و درﯾﭽﻪ ی آن ﺑﻌﺪ از 20دﻗﯿﻘﻪ.
• در ﻃﻮل ﺑﺨﻮر ﺑﺎﯾﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ  20درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد و  30درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ
ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ.

اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﺨﺶ دوم آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ژاﭘﻨ

