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 ارزش غذایی بلدریچن

  

دهندگان است. تخم این های آن از پروتئین و ویتامین موردتوجه پرورشبودن فراوردهای است که به دلیل غنی بلدرچین پرنده
مرغ حجم دارد ، پنج برابر آن دارای انواع ویتامین و امالح معدنی پنجم تخمکه بسیار کوچک است و یکرغم اینپرنده علی

باالیی دارد و مصرف آن برای بیماران است و به بمب پروتئین معروف است. گوشت این پرنده ارزش دارویی و غذایی 
شودقبلی و عروقی و اعصاب و روان توصیه می . 
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های بلدرچینویژگی  

کند. این پرنده دارای نژادهای مختلف ها و جنبندگان کوچک تغذیه میای وحشی است که از در طبیعت از دانهبلدرچین پرنده
ول هستهای معمولی و ژاپنی متدااست اما در ایران پرورش بلدرچین . 

های وحشی قادر به پرواز دهند هرچند که برخی از گونهاین پرندگان با جثه کوچک زندگی بر روی زمین را ترجیح می
های طوالنی مهاجرت کنند. پرندگان نر و ماده این پرنده ازلحاظ جثه مقداری از هم توانند در طی مسافتکردن هستند و می

 .تفاوت دارند

متر. دوره بلوغ سانتی 35تا  32ها بین شود و طول بالمتر میسانتی 18تا  16چیزی حدود های طول بدن بلدرچین
ها را به کشتارگاه دادتوان آنرسند و میروزگی به بلوغ می 50تا  40ها بسیار کوتاه است و معموالً در بلدرچین . 

 نحوه تشخیص جنسیت جوجه
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وکار خانگیعنوان کسبپرورش بلدرچین به   

وکار پرورش بلدرچین نیاز به وکار خانگی نیز انجام داد. برای ایجاد کسبعنوان یک کسبتوان بهپرورش بلدرچین را می
ها لفی هستند و با استفاده از آنها معموالً دارای طبقات مختهای پرورش بلدرچین دارید. این قفسهفضایی کوچک و البته قفسه

مترمربع نگهداری کرد 12توان چندین هزار قطعه بلدرچین را در فضایی با مساحت می . 

شود. و برای انجام آن باید تخصص موردنیاز را داشته باشید. بنابراین بهتر ای محسوب میپرورش بلدرچین یک کار حرفه
های آموزش توانید در دورهص موردنیاز به آن را کسب کنید. برای این کار میاست قبل از اقدام به پرورش بلدرچین ، تخص

شود شرکت کنیدپرورش بلدرچین که توسط نهادهایی همچون اداره جهاد کشاورزی برگزار می . 

ها ای وحشی است به همین دلیل از مقاومت باالیی در مقابل بیماریطور که قبالً هم اشاره شد ، بلدرچین پرندههمان
برخوردار است. بنابراین در طول مدت نگهداری نیازی به واکسیناسیون ندارد. عالوه بر این به دلیل نیاز کمتر بلدرچین به 

های مواد غذایی هزینه نگهداری این پرنده پایین استجیره . 

رسد(. از طرف دیگر به روز که در این دوره به بلوغ می 40تا  35دوره پرورش بلدرچین بسیار کوتاه است )معموالً بین 
توان گفت که قطعی است ، سودآوری پرورش آن تضمین استدلیل تقاضای باالی گوشت و تخم این پرنده که تا حدودی می . 

  

 جوجه کشی از بلدرچین

ید در کسب و کار خود می توانید تخم های نطفه دار بلدرچین را تولید کرده و از آن ها جوجه کشی کنید. برای این کار با
بلدرچین های نر و ماده را با ضریب نر مناسب در قفس ها قرار دهید و با جیره های غذایی مناسبی تغذیه کنید. ضریب نر 
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برای پرورش بلدرچین مناسب است. تفاوت ضریب نر به ماده از این مقدار می تواند تخم های نطفه  5به  1یا  4به  1به ماده 
 .ددار را با مشکل مواجه کن

وجه کشی از تخم های نطفه دار این پرنده نیاز به دستگاه جوجه کشی مناسب بلدرچین دارید. دستگاه های جوجه برای ج
کشی در انواع خانگی و صنعتی ساخته می شوند که دستگاه های جوجه کشی صنعتی از ظرفیت باالتری برخوردارند و 

درچین ها در فارم پرورش این پرنده نسبتا زیاد استبرای کسب و کار پرورش بلدرچین مناسب هستند. چرا که تعداد بل . 

روز است اما طول مدت جوجه  23مدت زمان جوجه کشی از تخم های نطفه دار این پرنده به صورت عمومی چیزی بین 
ید روز است. اگر از دستگاه های اتوماتیک استفاده کنید می توان 17-18کشی از تخم های نطفه دار بلدرچین های ژاپنی بین 

 .بدون وارد کردن اطالعات دما و رطوبت و تنها با انتخاب نوع پرنده از تخم های نطفه دار بلدرچین جوجه کشی کنید

اما اگر از دستگاه های جوجه کشی حرفه ای استفاده نمی کنید باید اطالعات دما و رطوبت را به صورت دستی وارد دستگاه 
درجه سانتی گراد و دمای مناسب برای  37.5شی از بلدرچین چیزی حدود کنید. دمای مناسب برای مرحله ستری جوجه ک

درصد است که به صورت  62تا  52درجه سانتی گراد است. رطوبت مناسب نیز چیزی حدود  37.2مرحله هچری 
 .اتوماتیک توسط دستگاه جوجه کشی تامین می شود

 پس از هچ جوجه های بلدرچین باید چه کار کرد؟

ساعت که جوجه ها در  24ساعت پس از هچ جوجه ها باید آن ها را از دستگاه جوجه کشی خارج کنید. در مدت این  24
داخل دستگاه قرار می گیرند ، نیازی به تامین مواد غذایی برای جوجه ها نیست. زیرا ذخیره زرده در داخل بدن جوجه ها 

غیر این صورت ذخیره زرده در داخل بدن جوجه ها فاسد شده و باعث  قرار دارد و جوجه ها باید از آن تغذیه کنند. در
 .کسالت و یا از بین رفتن جوجه ها خواهد شد

پس از خارج کردن جوجه ها از دستگاه جوجه کشی آن ها را باید در محیطی با دما و رطوبت مناسب قرار دهید. از آنجایی 
ه کشی را فراهم می کند باید پس از جوجه کشی مصنوعی از مادر که در شرایط طبیعی مرغ مادر دمای مناسب برای جوج

 .مصنوعی استفاده کنید
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حتما پس از جوجه کشی از بلدرچین دستگاه جوجه کشی را شسته و ضدعفونی کنید. برای ضد عفونی کردن دستگاه جوجه 
ین استفاده کنید. یکی از ایرادات اصلی دستگاه های کشی می توانید از گاز فرمالدئید حاصل از پتاسیم پرمنگنات و فرمال

جوجه کشی بدنه فلزی عدم امکان شستشوی آن ها با استفاده از آب است. زیرا در صورت شستشوی بدنه دستگاه با استفاده 
امل از آب امکان زنگ زدگی آن ها وجود دارد که نتیجه آن چیزی جز کاهش راندمان دستگاه جوجه کشی نیست زیرا این ع

 .می تواند باعث انتشار باکتری در داخل دستگاه شده و رشد جنین را در داخل تخم ها با مشکل مواجه کند

  

 : مطالب مفید دیگر در صنعت جوجه کشی

 جوجه کشی بلدرچین 
 بازاریابی بلدرچین و فروش بلدرچین اولین مهارت پرورش بلدرچین 

 پرورش و جوجه کشی قناری وحشی 
 ( آموزش کار با دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور ۶ ) ۱۲ تایی 

 آموزش تعیین جنسیت بلدرچین ژاپنی 
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