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 راهنمای جامع پرورش بلدرچين
  
همانطور که همگي مي دانيم بدن ما به غذاهاي مختلفي نياز دارد و يكي از مواد مهمي که بايد در غذاي روزانه ما وجود داشته  

باشد، پروتئين است. اين ماده براي رشد و سالمت بدن بسيار ضروري است. پروتئين هم در غذاهاي گياهي و هم در غذاهاي 
 خورد، وجود دارد. اني كه انسان ميحيو

گوشت طيور به عنوان يك منبع پروتئين حيواني اهميت زيادي داشته و بسيار مورد توجه انسان است. به همين دليل در 
 گذاري زيادي برروي صنعت پرورش طيور انجام گرفته است. كشورهاي مختلف سرمايه

چشمگيری داشته و با توجه به استقبال مصرف کنندگان از گوشت لذیذ این اخيرا مصرف گوشت بلدرچين در استان تهران افزایش 
، گوشت بلدچين را در ليست غذاهای پرمصرف قرار داده اند، اما با این وجود هنوز  Fast Foodپرنده ، اغلب رستوران های 

زایش کشتار این پرنده باشد. هم کشتارگاهی مخصوص کشتار بلدرچين راه اندازی نشده است که بتواند پاسخگوی نياز رو به اف
اکنون تمام مراحل توليد تا کشتار بلدرچين در داخل یک مجموعه انجام می شود که البته در آینده ای نزدیک ضرورت احداث 

 کشتارگاه مخصوص بلدرچين احساس خواهد شد .
  

. پرورش بلدرچين با فاصله ی نسلی کوتاه یکی از فعاليت های پرورش در خصوص سایر ماکيان ، پرورش بلدرچين صنعتی است 
یکی از فعاليت های زیر شاخه ی طيور محسوب شده که شروع فعاليت آن بعد از انقالب در استان یزد شروع شده و سپس در 
ا اکثر نقاط ایران تسری یافت . پرورش بلدرچين از جمله فعاليت هایی محسوب می شود که کل فعاليت از توليد تخم نطفه دار ت
نهایت کشتار و بسته بندی در داخل یک مجموعه انجام می گيرد . بنابر این پرروش و مدیریت آن از حساسيت باالیی برخوردار 

است و چنانچه یکی از حلقه های زنجير که به ترتيب مادر ، جوجه کشی ، واحد گوشتی ، کشتار ، بسته بندی و انجماد است 
 روی قسمت های مختلف تاثير گذار خواهد بود . دچار لغزش و کندی شود خيلی سریع بر

 تن بالغ گردید . ٧٢٠به  ٨٣توليد گوشت بلدرچين در سال 
قطعه الشه است .  ٦ال  ٥گرمی و حاوی  ١٠٠٠الی  ٩٠٠عرضه ی گوشت بلدرچين در قالب بسته های فریز شده و تازه به اوزان 

بليت کبابی شدن بوده که به ذائقه ی ایرانيان نيز سازگار است و امکان گوشت این پرنده منبع پروتئينی بسيبار خوش پخت و با قا
 عرضه ی آن در بازار جهانی نيز در صورت رعایت کردن شاخص های عرضه محصوالت را دارا می باشد .

مورد توجه  هاي حالل گوشت مي باشد که به تازگي در كشور ما هاي مختلف طيور و از كوچكترين پرنده بلدرچين يك نوع از گونه
ها نيز اين حيوان را نام كرك  گويند. بعضي مي» بدبده«ها به بلدرچين به دليل نوع صدا و آوازش  قرارگرفته است. بعضي

كنند. هنگام زمستان  هاي ناهموار و ميان علفزارها زندگي مي ها در طبيعت، بيشتر در كشتزار غالت و زمين شناسند. بلدرچين مي
هاي  نيز مي گردد. بلدرچين ١٠٠٠الي  ٤٠٠كنند که گاه مسير طي شده بالغ بر  جمع شده و مهاجرت مي هاي بزرگ نيز در دسته

گذارندکه اين تخمها بعد از شانزده تا بيست و يك روز باز شده  كنند هفت تا دوازده عدد تخم مي وحشي كه در طبيعت زندگي مي
 شوند. ها از آنها خارج مي و جوجه

براي مردم ارزش غذايي و حتي دارويي دارد و بعضي عقيده دارند كه با خوردن گوشت و تخم بلدرچين گوشت و تخم بلدرچين 
 كنند.  احساس سالمت و جواني مي

 

از لحاظ تاريخي مي توان دو دوره را در شروع کار پرورش صنعتي اين پرنده در نظر گرفت که دوره اول شروع پرورش صنعتي در 
 پرورش در ايران مي باشد: سطح جهان و دوره دوم آغاز

 شروع پرورش در جهان
 تقريبا مي توان گفت، اهلي کردن بلدرچينها در حدود قرن يازدهم و احتماال در ژاپن صورت گرفته و در چين و کره نيز ادامه يافت.

خست هدف از نگهداري نگهداري و پرورش بلدرچين توسط دامپروران از اهميت خاصي برخوردار گشت. در مرحله ن ٢٠از اوائل قرن 
به گزيني اين پرنده جهت  ١٩١٠بلدرچين توليد تخم بود که بعدها به عنوان يک منبع توليد گوشت نيز مطرح شد. در ژاپن از سال 

 توليد تخم آغاز و پس از مدتي جايگاه ويژه اي يافت. در آن زمان تخم بلدرچينها در انکوباتورهاي نفتي و يا در زير مرغهاي کرچ قرار
 داده مي شد.

اتفاق افتاد و پس از اين تاريخ سرعت پيشرفت و انتقال آن به ساير نقاط دنيا  ١٩٣٠اولين پيشرفت صنعت پرورش بلدرچين در سال 
 بسيار زياد شد و در اندک زماني اين پرنده به آمريکاي شمالي، اروپا، خاورميانه و خاور نزديک راه يافت.

وچک داراي مصرف غذاي ناچيزي است و نياز به جاي زيادي جهت پرورش ندارد. همچنين رشد اين پرنده به دليل داشتن جثه ک
سريع و سن کم بلوغ جنسي و نتيجتٌا توليد نسل جديد در مدتي کوتاه (فاصله نسلي کوتاه) نه تنها در زمينه نگهداري ، عادات و 

 ي و توکسي کولوژي نيز مورد بررسي است.رفتار تغذيه اي و اصالح نژاد بلکه در زمينه فيزيولوژي ، پاتولوژ
 

 شروع پرورش در ايران
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سال پيش در ايران آغاز شد و با توجه به سرمايه گذاريهاي انجام گرفته در ساليان اخير  ١٢ - ١٥صنعت پرورش بلدرچين حدود 
 رورش داده مي شوند.پيشرفت قابل مالحظه اي نموده بطوريکه هم اکنون در ايران نژادهاي گوناگوني از اين پرنده پ

همگام با توسعه اين صنعت و عرضه گوشت بلدرچين، بازارهاي مصرف گوشت و تخم آن نيز پيشرفت قابل مالحظه اي پيدا کرده و 
با توجه به ارزش غذائي گوشت و تخم آن و باال رفتن آگاهي هاي عمومي در زمينه تغذيه انتظار آن مي رود که استقبال عمومي 

 درچين روز به روز افزايش يابد.از محصوالت بل
هم اکنون نيز تراکم مزارع پرورش بلدرچين بيشتر در نقاط مرکزي ايران بوده و اين نقاط از قطبهاي مهم پرورش بلدرچين در ايران به 

 شمار مي روند.
 

 بلدرچين ، حرکت از يک خوراک انحصاري به خوراکي عمومي 

 coturnixکه در آن زمان از معروفيت خاصي برخوردار نبود، به نام بلدرچين ژاپني (در چند دهه گذشته نژاد خاصي از بلدرچين 
coturnix japonica بعنوان يک راه چاره جهت تخفيف شدت کمبود پروتئين، بويژه در کشورهاي در حال توسعه، معرفي گرديد که (

د و چه در بحث مصرف به جايگاهي مهم دست يابد با توجه به ويژگيهاي منحصر به فرد خود توانست خيلي زود چه در بخش تولي
به گونه اي که هم اکنون پرورش بلدرچين بعنوان صنعتي سود آور و پر بازده در سراسر جهان شناخته شده است و ويژگيهائي 

ليدي نظير: رشد سريع، سن بلوغ جسمي و جنسي پائين، فاصله نسلي کوتاه، ميزان تخمگذاري باال، کيفيت عالي محصوالت تو
و ويژگيهاي غذائي گوشت و تخم، آنرا به يکي از پر طرفدارترين رشته ها نموده است به طوريکه در حال حاضر گوشت و تخم 

بلدرين تنها در رستورانهاي درجه يک و گرانقيمت بعنوان خوراکي لذيذ و گرانقيمت عرضه نمي شود بلکه گوشت و تخم اين پرنده 
نفر يک تن  ١٠يت مناسب، در ميان عام مردم نيز با استقبال خوبي مواجه شده و تقريبا از هر با توجه به قيمت ارزنده و کيف

 گوشت بلدرچين را در سبد غذائي خود قرار مي دهد.
 

 ويژگيهاي بلدرچين و محصوالت آن
ز کرده و صنعت پرورش همانطور که اشاره شد بلدرچينها داراي ويژگيهاي منحصر به فردي هستند که آنها را از ساير طيور متماي

 بلدرچين را يه يکي از سود آورترين صنايع بدل کرده است، در ذيل به برخي از اين ويژگيها اشاره کوتاهي خواهيم داشت:
 
 ٤٥-٣٥برابر ساير طيور است. بلدرچينها عموما در  ٥/٣ -٥/٢سرعت باالي رشد در اين پرنده بسيار قابل توجه و در حدود  -١

 هفتگي است. ٨-٧گرم رسيده و آماده کشتار مي شوند ضمن اينکه سن بلوغ نيز در حدود  ٢٢٠ ١٨٠روزگي به وزن 
هفتگي به بلوغ کامل جنسي رسيده و  ٧-٨هفتگي قادر به تخمگذاري شده و در  ٥-٦سن پائين بلوغ جنسي: اين پرندگان در  -٢

 آمادگي توليد مثل پيدا مي کنند.
 رنامه هاي اصالح نژادي را در آنها به خوبي امکان پذير مي سازد.فاصله نسلي کوتاه، که اعمال ب -٣
عدد تخم مي گذارند اما در اسارت و با اعمال برنامه  ٦٠ – ٨٠ميزان تخمگذري باال، بلدرچينها به طور وحشي ساالنه در حدود  -٤

ابل مالحظه اي افزايش داده و به عدد هاي مديريتي قوي در زمينه تغذيه و نوردهي مصنوعي مي توانيم اين رقم را به ميزان ق
 عدد تخم در سال دست پيدا کنيم. ١٥٠ -٢٥٠

 ويژگيهاي منحصر به فرد محصوالت. -٥
 

 محصوالت بدست آمده از اين پرنده داراي ويژگيهاي منحصر به فردي هستند که در زير به برخي از آنها اشاره مي کنيم:
يده آل خصوصا براي کودکان، زنان حامله و افراد مسن مي باشد. مي توان گفت گوشت و تخم بلدرچين خوراکي بسيار کامل و ا

که تقريبا در هيچ ائيني منع مذهبي براي مصرف گوشت و تخم اين پرنده ديده نمي شود و محصوالت آن در تمامي جهان 
 مشتريان خود را دارد.

دن مقادير زياد آمينو اسيدهاي ضروري، ويتامينها، اسيدهاي تخم و گوشت بلدرچين به دليل داشتن چربي و کالري پائين و دارا بو
چرب اشباع نشده، فسفو ليپيدها و ... ، که هر کدام عناصري واجب و حياتي براي رشد و سالمتي روحي و جسمي انسانها 

 هستند، جزء مواد غذائي ايدهَ آل به شمار مي روند.
ين پرنده از اهميت بيشتري برخوردار است و حتي به دليل داشتن در مقايسه با گوشت و تخم ساير پرندگان، محصوالت ا

 فاکتورهاي مهم غذائي بعنوان دارو جهت تامين نياز بيماران مصرف مي گردد.
% آلبومين و حدود  ٥/٤٨-٥/٥٩% مربوط به زرده، ٣٢-٣٣گرم است که از اين ميزان حدود  ٩-١٣معموال وزن يک تخم بلدرچين حدود 

%)، ١%)، کربوهيدرات ( ٨/٧٣-٣/٧٤به پوسته مي شود. مواد تشکيل دهنده تخم هم عبارت اند از: آب ( % مربوط ٣/٨ -٢٠
 ). ٨٤٤mg/dl) و کلسترول (١٦١cal/100g%)، انرژي (١/١%)، مواد معدني (١/١١ -٤/١٢%)، چربي (٦/١١-١/١٣پروتئين (

% ، مواد معدني ٢٦% ، پروتئين ٣/٣% ، چربي ٦٥/٦٢ همچنين گوشت اين پرنده محصولي بسيار ترد و خوشمزه و مرکب از: آب
 مي باشد. cal/100g ٨٠% و انرژي ٢/٣

 جالب است بدانيد درصد قسمتهاي گوناگون الشه يک بلدرچين به صورت زير است:
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% و ٦/١-٣/٢% ، جگر ٩/١-١/٣% ، امعا و احشا ١-٨/٠%، قلب  ٢-٦/٢%، گردن ٢٦-٢٨% ، گوشت ران ٣٩-٤٢گوشت سينه 
 % .١/٠-٤/١بطني  چربي

با توجه به کليه موارد ذکر شده و همچنين بازده اقتصادي مناسبي که پرورش اين پرنده در پي دارد، طي چند در ايران نيز شاهد 
تاسيس و رشد مزارع صنعتي پرورش بلدرچين بوده ايم و هم اکنون نظر به تبليغات صورت گرفته و افزايش سطح آگاهي مردم، 

ز افزون مصرف محصوالت آن درسطح جامعه مي باشيم و اميد است که در آينده نيز با افزايش حمايتهاي دولتي شاهد افزايش رو
از اين بخش و همچنين توسعه روشهاي علمي و صنعتي نگهداري و پرورش اين پرنده، بيش از پيش شاهد رشد و تکامل اين 

 صنعت در ايران باشيم.
  

 
  

 سودآوری صنعت بلدرچين
ار و بسته بندي الشه مي نمايند و همچنين بهره گيري از اصول نوين علمي جهت تهيه جيره هائي که در عين ارزان تر به کشت

 بودن بهترين بازدهي را در رشد و توليد داشته باشند، متضمن تداوم کار سودآوري بيشتر خواهند بود.
اث و راه اندازي يک واحد پرورش بلدرچين، سعي شده است جهت آشنائي بيشتر عالقه مندان با هزينه هاي مورد نياز جهت احد

تا در جداول زير هزينه هاي مربوط به احداث يک واحد پرورش و توليد بلدرچين با لحاظ فارم مولد، گوشتی، جوجه کشی، 
ه کشتاري در قطعه پرند ١٥٠٠٠٠قطعه مولد و  ١٨٠٠کشتارگاه، سردخانه و بسته بندی در کمترين ظرفيت اقتصادي و به ظرفيت 

سال محاسبه گردد تا بدينوسيله اطالعات بيشتري در زمينه هزينه ها و ميزان سودآوري پروژه پيش روي عالقه مندان به سرمايه 
 گذاري در اين بخش قرار گيرد.

بروز رساني  شايان ذکر است که ارقام ذکر شده در جداول زير تنها جنبه برآوردي داشته و بر مبناي قيمت هاي بازار در تاريخ
 جداول تهيه شده و بديهي است که ارائه ارقام دقيقتر مستلزم انجام برآوردهاي الزم در زمان اجراي پروژه خواهد بود.

  

     صنعتی بلدرچين مشخصات سرمايه گذاري طرح
ردی
  واحد ميزان  شرح ف
  ميليون ریال 12831 سرمايه گذاري كل طرح 1
  ميليون ریال 11478 سرمايه گذاري ثابت 2
  ميليون ریال 1354 سرمايه در گردش 3
  ميليون ریال 9478 فروش ساليانه 4
  ميليون ریال 3387 سود ويژه 5
  سال 3.74 دوره بازگشت سرمايه 6
  درصد 27 نرخ بازدهي سرمايه 7
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  ميليون ریال به نفر 717 نسبت سرمایه گذاری به اشتغال 8
  درصد 31 سردرصد فروش در نقطه سربه  9
  ميليون ریال 2912 فروش در نقطه سر به سر 10

 

 امکان شروع کار با سرمایه گذاری کمتر نيز ميسر می باشد.  
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 نکات قابل توجه:

به دليل عدم وجود سازندگان تخصصي در زمينه تجهيزات ويژه ساير ماکيان از جمله بلدرچين در کشور، تجهيزات پيشنهاد شده  -١
ن پروژه اعم از دانخوري ها، آبخوري ها، قفس ها و ... همگي اروپائي بوده و ساخت معتبرترين کارخانه سازنده تجهيزات در اي

هاي اروپا ارائه مي گردند. مواد بکار رفته در بسياري از  ISOپرورش طيور خاص در جهان مي باشند و با تمامي استانداردها و 
 ٢٠و از بهترين آلياژها مي باشد که اين امر موجب افزايش عمر مفيد تجهيزات تا بيش از  بخشهاي اين تجهيزات آنتي باکتريال

% از مزارع صنعتي جهان بوسيله قفسهاي ٧٠% شده است. شايان ذکر است که هم اکنون بيش از ٩٠سال و بازدهي بيش از 
ر اين سطح مي تواند تاثيرات مثبت به سزائي را در کارخانه مذکور تجهيز و راه اندازي شده اند. و مطمئنا بکارگيري تجهيزاتي د

 بهبود سطح توليد و همچنين افزايش درآمد پروژه داشته باشد.
. 
ذكر اين نكته ضروري است كه نحوه عملكرد مديريت فارم رابطه مسقيم با ميزان سوددهي و اقتصادي بودن كار پرورش داشته,  -٢

 نقشي بسيار حياتي دارد.لذا در مورد توجيه اقتصادي طرح, مديريت 
باشد كه بايد با استفاده  هاي وابسته به آن مي همچنين يكي ديگر از مواردي كه در سوددهي موثر است, مسئله خوراك و هزينه

 از مواد غذايي با كيفيت و در عين حال ارزان قيمت متناسب با شرايط موجود در منطقه بهترين جيره را براي پرندگان تهيه نمود.
باشد و اين نكته  نين بايد يادآور شد كه رعايت مسائل بهداشتي مهمترين راه براي جلوگيري از صدمات اقتصادي در پروژه ميهمچ

 تر از درمان است تر و كم هزينه هميشه مد نظر باشد كه پيشگيري ساده
  

 برخی نکات مدیریتی
ن از قفسهاي کوچک استفاده کرد. اين پرندگان، جانوراني بلدرچين ژاپني پرنده اي مقاوم است که براي نگهداري آنها مي توا

مقاوم بوده اما همانند ساير پرندگان به بيماري هاي رايج طيور مبتال مي شوند ولي به طور قابل توجهي مقاوم تر از ساير انواع 
روزگي مي  ٥٠آنها در سن هفتگي بالغ مي شوند و معموال پيک توليد تخم در  ٦پرندگان هستند. بلدرچين هاي ژاپني در سن 

 ٥/٢تا  ٢تخم بگذارند. عمر مفيد اين پرندگان  ٢٠٠باشد. با مراقبت صحيح، ماده ها مي بايست در سال اول تخم گذاري حدود 
سال مي باشد. اگر پرنده ها بر اساس انتخاب ژنتيکي براي وزن بدن انتخاب نشده باشند، بلدرچين هاي نر بالغ مي بايست به 

 گرم برسند. ١٦٠تا  ١٢٠گرم و ماده ها که اندکي سنگينتر هستند به وزني بالغ بر  ١٤٠الي  ١٠٠ل وزني معاد
  

 نحوه تشخيص پرندگان نر و ماده
پرندگان ماده بوسيله پرهاي قهوه اي روشن با لکه هاي سياه در اطراف و باالي سينه مشخص مي گردند در حاليکه پرندگان نر بر 

گ قهوه اي تيره دارند. همچنين بر روي لبه باالئي مخرج نرها غده کلوآکي با ساختمان پيازي شکل قرار روي گلو و سينه خود رن
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گرفته و مواد کف آلود سفيد رنگي از آن ترشح مي شود. اين غده منحصر به فرد مي تواند در ارزيابي قابليت توليد مثلي در نرها 
 استفاده شود.

  

 
 تغذیه بلدرچين

 ها. دهنده جيره بلدرچين عبارتند از: آب، پروتئين، كربوهيدرات، چربي، مواد معدني و ويتامين يلمواد غذايي تشك
گردد. آب پاكيزه و تميز  غذايي محسوب مي  ترين ماده اما آب كافي، به عنوان مهم  اگرچه تمامي اين اقالم ضروري هستند،

برابر وزن خويش  ٢در اختيار پرندگان باشد. بلدرچين به حداقل  بايستي به طور منظم و دائم به خصوص تحت شرايط گرم و مرطوب
نياز به آب دارد. و برابر با وزن خويش نيازمند غذا بر حسب ماده خشك هستند. در صورت مصرف قدري نمك اضافي در جيره يا در 

 يابد. فصول خشك سال ميزان نياز به آب نيز افزايش مي
 ي بلدرچينهاي ژاپني بويژه در مواد ضروري جيره تشريح گردد.در اين مقاله سعي شده نيازهاي غذائ

 
 پروتئين

هاي بلدرچين در زمينه پروتئين جيره  آورد. نيازمندي پروتئين، اسيدهاي آمينه مورد نياز براي رشد و توليد تخم را فراهم مي
ن قرار دارد. تحقيقات پيشين نشان داد كه تأثير ميزان انرژي متابوليزه و ساير اجزاء مصرفي در ساخت جيره مصرفي بلدرچي تحت
اند. پرفسور  % پروتئين خام پرورش داده شده٢١ـ٢٨هاي استارتر بوقلمون حاوي حدود  هاي بلدرچين با موفقيت با مصرف جيره گله

 ٣ندازه آن را تا % مورد نياز است كه مي توان ا٢١لي و همكاران نشان دادند كه براي جيره استارتر ميزان پروتئين خام برابر با 
 % كاهش داد.٢٠هفتگي به 

ترين ماده غذايي است و بايستي از منابع باكيفيت باال تأمين شود. كيفيت پروتئين براساس اسيدهاي آمينه  قيمت پروتئين گران
شود.  تشكيل دهنده ماده غذايي و قابليت دسترسي اسيدهاي آمينه پس از هضم از دستگاه گوارش بلدرچين تعيين مي

اسيدآمينه،  ١٣اسيدآمينه مورد نياز بلدرچين،  ١٩شوند از ميان  ها محسوب مي اسيدهاي آمينه به عنوان اجزاء سازنده پروتئين
اسيدآمينه نيز غيرضروري است چرا كه در بدن ساخته  ٦انواع ضروري تلقي شده و بايستي از طريق جيره تأمين شوند و 

 خل جيره باشند.شوند و الزم نيست كه ضرورتًا در دا مي
  هيستيدين، ايزولوسين، لوسين، ليزين، متيونين، فنيل آالنين، اسيدآمينه ضروري عبارتند از: آرژنين، سيستين، گليسين، ١٣

ايتروزيي و روايس. مواد غذايي از لحاظ کيفي وکمي و از لحاظ اسيدهاي آمينه با يكديگر متفاوت اند. جيره   تريپتوفان،  ترسوانين،
سورگوم،  عمدتًا از اقالم گياهي تشكيل شده است. بهترين اقالم گياهي مصرفي در جيره عبارتند از: ذرت، كنجاله سويا، بلدرچين

 برنج و سبوس گندم.
شوند اما به هر حال متيونين و ليزين سنتيك معموًال براي متعادل  متيونين و ليزين اغلب به ميزان اندكي در منابع گياهي يافت مي

 شوند. ركيب اسيدهاي آمينه به جيره افزوده ميكردن به ت
مانند پودر ماهي، پودر گوشت و استخوان و غيره، منابع خوبي براي تامين اسيدهاي آمينه ضروري   در حاليکه اقالم حاوي پروتئين

ينکه ساير مواردي نظير تر از اقالم پروتئين گياهي بوده و ميزان مصرف کمتري دارند بعالوه ا قيمت شوند اما اغلب گران تلقي مي
 امکان انتقال برخي بيماريها از طريق منابع پروتئين حيواني موجب بروز محدوديتهائي در خصوص استفاده از اين مواد مي گردند.

 
 انرژي
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در ) جيره، سن پرندگان، وضعيت توليد مثلي و دماي محيط بستگي دارد. MEميزان غذاي مصرفي به ميزان انرژي قابل متابوليزه (
كيلوكالري انرژي متابوليزه در هر  ٣٠٠٠تا  ٢٦٠٠مناطق با آب و هواي معتدل انرژي مورد نياز براي بلدرچينهاي در حال رشد 

 كيلوگرم گزارش شده است.
هاي در  در مورد بلدرچين ME/kgكيلوكالري  ٢٨٠٠اي نشان داد كه ميزان انرژي مورد نياز  در حالي كه تحقيقات ما در شرايط حاره

 گردد. بالغ مي ME/kgكيلوكالري  ٢٥٥٠گذار به  هاي تخم باشد. كه براي بلدرچيـن حال رشد مي
وري جيره  گيري اثري ندارد، ولي به طور قابل توجهي بر بهره بر وزن ME/kgكيلوكالري  ٢٨٠٠تا  ٢٦٠٠اگر چه افزايش انرژي از 

 يابد. مي گذارد چرا كه ميزان جيره مصرفي به شدت كاهش مصرفي تأثير مي
هاي حيواني و  ها چربي شوند. در بيشتر جيره هاي غالت هستند كه اجزاء اصلي جيره محسوب مي منبع اصلي تأمين انرژي دانه

 شوند. گياهي نيز براي تامين مقادير باالتر انرژي مصرف مي
 

 ها ويتامين
بندي نمود.  ) و محلول در آب (ب ـ كمپلكس) طبقهK ,F, D, Aهاي محلول در چربي ( توان تحت دسته ويتامين ها را مي ويتامين

هاي  شوند. بلدرچين ها كامًال پايداراند و گروهي نيز به سرعت در مواجه با گرما، نور خورشيد يا هوا فاسد مي بسياري از ويتامين
هاي صحيحي به  ر و نسبتاند كه بايستي با مقادي هاي موجود در جيره غذايي وابسته پرورشي در داخل سالن كامًال به ويتامين

 كار گرفته شوند. چرا كه آنها به منابع طبيعي اين مواد دسترسي ندارند.
 باشد: ها به شرح ذيل مي كاركردهاي اصلي ويتامين

 
 Aويتامين 

در اي براي كمك به پرنده در مقاومت  بخشي به رشد كافي و به عنوان وسيله كاركرد آن در اطمينان  Aويژگي اساسي ويتامين 
گذار دريافت كننده مقادير  هاي تخم مرغ و توليد مثل ضروري است. بلدرچين  براي بينايي، توليد تخم Aبرابر بيماري است. ويتامين 

شوند. براي جوجه درآوري  هاي گذاشته شده نيز اغلب به جوجه تبديل نمي گذارند و تخم هاي كمتري مي ، تخم Aناكافي ويتامين 
باشد همچنين قابليت جوجه  به ازاي هر كيلوگرم خوراک مورد نياز مي Aويتامين  IU 2500هاي ماده وجود  ينو باروري بهتر بلدرچ

در هر كيلوگرم جيره ارتقاء خواهد  Aالمللي ويتامين  واحد بين ٣٢٠٠هاي تازه از تخم خارج شده با مصرف  درآوردن و بقاء جوجه
 يافت.

شود. خرد  گيرد كه در سبزيجات و ذرت زرد يافت مي ي مولد خود يعني كاروتن شكل ميها اين ويتامين در بدن پرنده از مولكول
كند. به خصوص اگر محل  داري تسريع مي كردن اقالم غذايي احتمال از بين رفتن و بي اثر شدن اين ويتامين را در طول نگه

آورد. در نتيجه، صنعت توليد خوراك دام  را فراهم مي داري گرم و مرطوب باشد چرا كه تماس با هوا موجبات نابودي اين ويتامين نگه
سازي نيازهاي پرنده به  خشك يا پايدار شده براي برآورده Aكند. ويتامين  دريافتي از طريق اقالم غذايي كفايت نمي Aبه ويتامين 

زاي هر كيلوگرم جيره براي رشد و به ا Aالمللي ويتامين  واحد بين ٤٠٠٠گردد. طبق مطالعات انجام گرفته افزودن  جيره افزوده مي
 كند. ها كفايت مي توليد مثل مطلوب بلدرچين

 
 Dويتامين 
براي بلدرچين جنبه  D3شوند. ويتامين  ترين اشكال موجود محسوب مي  مهم D3و  D2اشكال مختلفي دارد. اّما  Dويتامين 

 كند. بلدرچين كمك مي  كلسيم بر پوسته تخم به جذب كلسيم و فسفر از دستگاه گوارش و تركيب Dضروري دارد. ويتامين 
رغم كاستن از ميزان جيره دريافتي، از وزن بدن پرندگان نر  كمكي، علي D3) نشان داد كه محدوديت غذايي ويتامين ١٩٧٩فوراتد (

ر بالغ با مصرف دهد. در آزمايش ديگري، بلدرچين ن % كاهش نشان مي٢٠% به ٧٤توليد تخم از  كاهد. با اين وجود،  و ماده نمي
% به ترتيب در ١٦و  ٩٠به مدت يك سال همچنان شرايط بدني خوب خود را حفظ نمودند. اما تلفات  D3جيره غذايي فاقد ويتامين 

 هاي نر و ماده ديده شد. در حالتي كه هر دو از تعادل منفي كلسيم به يك حدود رنج مي بردند. بلدرچين
كند.  در بدن پرنده را تحريک مي Dط است چرا كه تابش نور خورشيد ساخته شدن ويتامين با نور خورشيد مرتب Dوجود ويتامين 

در بدن آنها  Dگذار به ندرت در معرض نور مستقيم خورشيد قرار دارند و بنابراين ميزان ساخت ويتامين  هاي تخم متأسفانه بلدرچين
افزايند تا اهداف توليدي را  ا به مقادير موردنياز به جيره پرنده مير Dمحدود است. توليد كنندگان بلدرچين به طور معمولي ويتامين 

 موجود در اجزا جيره برآورده سازند. Dبا كمك آنها و نيز با استفاده از ويتامين 
 

 Eويتامين 
. همچنين گردد ها با نام بيماري جوجه ديوانه (آنسفالوماالسي) مي سبب بروز بيماري در دستگاه عصبي جوجه Eكمبود ويتامين 

ها ضروري است. آنسفالوماالسي با وجود  هاي مادر براي برخورداري از قابليت جوجه درآوري مناسب تخم وجود اين ويتامين در گله
دهد. در اين حالت بهتر است مقداري تركيبات  هاي غيراشباع حساس در برابر فساد و تندشدگي ُرخ مي مقاديري از چربي

 ها بدان افزوده شوند. از فساد چربي اكسيدان براي جلوگيري آنتي
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ميزان مصرف جيره يا توليد تخم بلدرچين ژاپني تأثيري   هاي حاوي پروتئين سويا و نشاسته، بر وزن بدن، در جيره Eكمبود ويتامين 
 ٢گرم جيره براي مدت به هر كيلو Eويتامين  IM 40گردد كه با افزودن  هاي نر مي ندارد. با اين حال، سبب ناباروري در ميان بلدرچين

گردد. باروري و قابليت جوجه درآوري تخم بلدرچينهائي که با جيره معمولي حاوي گلوكز و كنجاله سويا، اما داراي  هفته رفع مي
هفته  ٣٥يابد و ادامه مصرف اين جيره براي مدت  هفته به شدت كاهش مي ٢٠، تغذيه شده اند پس از Eمقادير ناکافي ويتامين 

 گردد. سبب آنسفالوماالسي يا ديستروفي عضالني مي
 آيند. به شمار مي Eترين منابع طبيعي ويتامين  ها و كنجاله يونجه مهم دانه

 
 Kويتامين 
آيد كه ماده شيميايي ضروري براي لخته شدن خون است و كمبود  بين به شمار مييك عنصر ضروري در ساخت پروتروم Kويتامين 
به طور طبيعي در تمام غذاها به خصوص كنجاله  Kتواند به پارگي عروق خوني و خونريزي گسترده منجر شود. ويتامين  آن مي

كند. در صورت بروز مشكل مي  يت ميدر شرايط معمولي كفا IU/kg2شود. ميزان نياز كم است و مصرف  شبدر مصري يافت مي
 استفاده کرد. K3توان از محصوالت سنتيتك محلول در آب ويتامين 

 
 ويتامين ب ـ كمپلكس

هاي  دهد. كاركردهاي اصلي ويتامين شوند و كمبود آنها به طور معمول رخ نمي ها يافت مي ها به خوبي در غالت و دانه اين ويتامين
 يابي به رشد مطلوب است. ستكمك به بلدرچين در د Bگروه 

 )B1تيامين (ويتامين 
 وجود اين ويتامين براي متابوليسم كربوهيدراتها ضروري است.

ميلي گرم  ٢/٣هاي بلدرچين تازه از تخم خارج شده اي که با جيره بوقلمون مادر حاوي  عالئم كالسيك پلمي نوريت در جوجه
 ست.تيامين در كيلوگرم تغذيه مي شدند، گزارش شده ا

هاي ژاپني مادر نياز بيشتري به تيامين دارند  ها پاسخ مناسبي را در برابر تزريق ويتامين از خود نشان دادند. بلدرچين اين بلدرچين
 جيره گزارش گرديده است. mg/kg 8/0كه 

 )B2ريبوفالوين (ويتامين 
هر كيلوگرم جيره پيشنهاد شده است كه در حضور اين  ريبوفالوين به ازاي mg 8، مقدار Cو ،ويتامين  B12در صورت فقدان ويتامين 

يابد. عالئم نشان دهنده كمبود ريبوفالوين عبارتند از: كاهش رشد، تلفات باال، اختالل در  گرم كاهش مي ميلي ٤ها به  ويتامين
اي كمبود ريبوفالوين پرها  شود. در صورت تداوم دو هفته ها فلج پنجه خميده ناميده مي ايستادن و وضعيت بدني، كه در بلدرچين

 نيز در نخواهند آمد.
هاي ژاپني، تلفات بااليي را در گروه مبتال  مطالعات در مورد تأثير كمبود ريبوفالوين بر تكامل دستگاه توليد مثل و جنين در بلدرچين

هاي  جنين تخم الزم است. داده گرم/كيلوگرم براي حفظ و تداوم توليد ميلي ٨و  ٤به كمبود ريبوفالوين نشان داده است. مقادير 
تواند بر افزايش موارد فلج پنجه  هاي هفتگي نشان داد كه افزودن مقادير اندكي از ريبوفالوين به جيره پايه مي حاصله از تعداد هچ

 خميده بيانجامد در حالي كه مصرف مقادير باالتر كاهش آن را به همراه دارد.
 

 اسيد نيكوتينيك
هاي تازه از تخم  روزه كاهش رشد مالحظه مي گردد. همچنين جوجه ٤عاري از اسيدنيكوتينيك به بلدرچين  با خورانيدن يك جيره

روز پس از مصرف اين جيره تلف شدند. سن پرندگان تعيين كننده شدت عالئم كمبود اسيدنيكوتينيك بود.  ٩خارج شده بلدرچين، 
هاي مصرف كننده جيره  تروفي شديد عضله سينه در بلدرچينها، كاهش فعاليت و آ كاهش مشخص در رشد، بسته شدن چشم

ها مناسب  براي رشد طبيعي بلدرچين mg/kg 40دچار كمبود اسيدنيكوتينيك مشاهده شد. مطالعات بيشتر نشان داد كه وجود 
 است.

 اسيدپانتوتنيك
هاي خالص  كلسيم پانتوتنات در جيره mg/kg 5/7هاي بلدرچين مصرف مقادير  به منظور پيشگيري از تلفات و رشد طبيعي جوجه

گرم از اين ماده مورد نياز است. مطالعات تکميلي نشان  ميلي ١٠ـ٣٠شده ضروري است اگر چه براي درآوردن پرها به طور طبيعي 
 باشد. مي mg/kg 40هفتگي  ٥ها به اين ماده تا  دادند كه ميزان نياز بلدرچين

كلسيم پانتوتنات نياز است.  mg/kg 10باروري مطلوب و قابليت جوجه درآوري باال  هاي مادر براي برخورداري از در بلدرچين
شدند  هاي ماده اي که دچار كمبود اسيد پانتوتنيك در جيره بوده اند، در اواخر دوره انكوباسيون تلف مي هاي حاصله از بلدرچين تخم

 بل مشاهده بود.هاي جنيني، خيز و جنين داراي پاهاي خميده در آنها قا و خونريزي
 كولين

گيري  بلدرچين ژاپني در حال رشد، در مقايسه با طيور معمولي نيازمند مقادير باالتري از كولين براي حمايت از حداكثر رشد و پيش
ر از وقوع نرمي استخوان، حفظ حداكثر وزن تخم، توليد تخم و قابليت جوجه درآوري است. بلدرچين بالغ به مقادير باالتري كولين د
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 باشد. جيره مي mg/kg3100گذار نيازمندند كه حدود  مقايسه با طيور تخم
 اسيدفوليك

شود اين عاليم  كمبود اسيدفوليك در بلدرچين در حال رشد سبب رشد نامناسب پرها، تلفات باال، ضعف پاها و فلج گردن مي
برند. ميزان  ني و سندروم پنجه خميده رنج ميخو هاي بلدرچين نيز از كم مشابه عاليم قابل مشاهده در بوقلمون است. جوجه
 براي جيره است. ٣/٠ـ  mg/kg 36/0اسيدفوليك مورد نياز در بلدرچين در حال رشد معادل 

 
 بيوتين

 مرغ بيشتر مورد نياز است. مطالعات نشان داده اند كه بيوتين زيادتري نسبت به ساير طيور براي كسب وزن و توليد تخم
 كوباآلسين)(بيانو B12ويتامين 
براي رشد پرهاي قرمز معمولي ضروري است. براي دستيابي به قابليت جوجه درآوردن بهتر، وجود مقادير كافي  B12ويتامين 

توان در تمامي اقالم غذايي يافت.  ضروري است. مقادير مشابهي از ويتامين ب كمپلكس را مي B12اسيد پانتوتنيك و ويتامين 
 شوند.  فقط در غذاهاي با منشأ دامي يافت مي B12امين بايستي تأكيد نمود كه ويت

  

 
  

 
 مواد معدني 

ها، بسياري از ديگر عناصر بخشي از نيازهاي غذايي بلدرچين را تشكيل  ها و ويتامين ها، چربي عالوه بر پروتئين، كربوهيدرات
ها در مقادير باال مورد نياز هستند و  مغذي درشت ها تقسيم نمود. ها و درشت مغذي توان به ريزمغذي دهند. مواد معدني را مي مي

ها  دهند كه عبارتند از: كلسيم، فسفر، پتاسيم، منيزيوم، گوگرد و نمك. ريزمغذي اغلب عناصر اسيد، باز يا ساختاري را تشكيل مي
% ٥تا  ٣و روي. مواد معدني ها نقش دارند و عبارت اند از: كبالت، مس، يد، آهن، منگنز، سلنيوم  در فعال سازي يا تكميل آنزيم

 دهند و چون قابل سنتز نيستند بايستي حتمًا از جيره تأمين شوند.  وزن بدن بلدرچين را تشكيل مي
 

 كلسيم و فسفر
هاي بدن است. كلسيم براي ترکيب روي پوست تخم ضروري است. در  اعمال اصلي اين دو نوع ماده معدني ساخت استخوان

هاي در حال رشد جوان اين  باشد. براي بلدرچين قدار مهم نيست بلكه نسبت نيز داراي اهميت ميمورد كلسيم و فسفر فقط م
% فسفر قابل دسترس است در ٤٥/٠% جيره كلسيم و ٨/٠خواهد بود. بلدرچين جوان نيازمند حداقل  ١به  ٢يا  ١به  ١نسبت 

رسد كه اين عضو بخش اصلي پوسته را تشكيل  % مي٣ تا ٥/٢گذار اين مقدار در مورد كلسيم به  حالي كه براي بلدرچين تخم
 دهد.  مي

هفتگي تفاوتي را  ٦% كلسيم بود، تا ٣/٢تا  ٤٤/٠% فسفر خام و ١٨/١تا  ٥٨/٠مطالعات انجام شده اوليه، زمانيکه جيره حاوي 
 در وزن بدن يا خاكستر استخوان نشان ندادند. 

% رشد را به تأخير ٩/٤كند و ميزان  راي بلدرچين در حال رشد كفايت مي% كلسيم ب٧/٠البته مطالعات بعدي نشان دادند كه 
% كلسيم باشد، از نظر ٥/٣% يا ٦/٢% ، ٥/١% ، ٨/٠گذار تا زماني كه حاوي  اندازد. همچنين بلدرچين در حال رشد و تخم مي

 كاهد.  جه درآوري مي% از قابليت جو٥/٣تعادل كلسيمي در حالت مثبتي قرار دارد ولي ميزان كلسيم باالتر از 
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شوند. پودرهاي استخوان و گوشت و لبنيات منابع مناسبي از كلسيم و فسفر به  مواد معدني در بسياري از اجزاء جيره يافت مي
آيند. همچنين مي توان از پوسته صدف، آهك، دي کلسيم فسفات و كربنات كلسيم معمولي براي تأمين اين عناصر در  شمار مي

 فاده کرد. جيره غذايي است
 

 منيزيوم 
هاي مهم دخيل در  هاي اين عنصر به عنوان فعال كننده آنزيم منيزيوم يكي از اجزاء ضروري بافت و مايعات بدن است و يون 
شوند و سرانجام تلف  كنند ، دچار تشنج مي ها رشد بطني پيدا مي متابوليسم مطرح هستند. در صورت فقدان در جيره، بلدرچين

گذار كاهش سريع تخم توليدي را به همراه دارد. نياز به منيزيوم  هاي تخم هاي بلدرچين مچنين كمبود آن در جيرهخواهند شد. ه
mg/kg 300 شود.  تعيين مي 

به آب آشاميدني تأمين  mg/kg 50منيزيوم يا  mg/kg 150در مطالعات انجام شده ميزان نياز به منيزيوم براي بقا و رشد با افزودن 
گرم منيزيوم در هر كيلوگرم جيره خالص  ) دريافتند كه اثرات زيانباري با مصرف يك هزار ميلي١٩٩٢ت. سندرا و همكاران (گرديده اس

 گردد.  شده حاصل مي
ها) حاوي درصد بااليي از منيزيوم هستند و  اجزاء طبيعي جيره حاوي مقادير كافي منيزيوم هستند. برخي از انواع آهك (دولوميت

 كنند.  نها پرهيز نمود چرا كه خاصيت مسهلي دارند و در مصرف كلسيم اختالل ايجاد ميبايستي از آ
 

 منگنز 
گيري از وقوع پوكي استخوان است، وضعيتي كه در آن تاندون آشيل از شكاف پشت مفصل زانو حركت  كاركرد اصلي منگنز پيش

مرغ، توليد تخم و قابليت  د طبيعي، تريب در پوسته تخمكند وجود اين عنصر براي رش كند و به طرف پشت و طرفين حركت مي مي
 گردد.  درآوردن ضروري است. اين ماده به شكل سولفات و منگنز به جيره افزوده مي  جوجه

 
 آهن، مس، كبالت 

كم و دهد كه ميزان اين عناصر  اي ، زماني رخ مي خوني تغذيه گيري هموگلوبين ضروري هستند. كم اين عناصر كمياب براي شكل
گيري هموگلوبين، وجود مس براي استفاده از آهن ضروري  هاي قرمز خون حاوي آهن نيز هستند. پس از شكل اندك باشد. گلبول

گرم/كيلوگرم براساس پروتئين  ميلي ٥و  ١٢٠است. مطالعات گزارش دادند كه نيازمندي بلدرچين ژاپني به آهن و مس به ترتيب 
 شد. با مي BDTAسوياي جدا شده توسط 

باشد. مقدار اين عناصر در جيره حالت  گيري هموگلوبين دخيل مي باشد كه در شكل مي B12كبالت بخش الينفكي از ويتامين 
شوند.  تواند حالت سمي داشته باشد. معموًال فقط مقدار اندكي به جيره افزوده مي بسيار حساسي دارد. مقادير اضافي مي

گرم سولفات كبالت به ازاء هر كيلوگرم جيره بر  ميلي ٥٠٠و  ٢٥٠، ١٠٠،  ٥٠اثرات افزودن  ) به مطالعه١٩٩١ماكووا و همكاران (
سولفات كبالت در هر كيلوگرم جيره در باالترين  mg1200در موارد مصرف  B12در كبد و روده كور پرداختند. غلظت  B12روي ميزان 

 سطح ممكن بود. 
 

 سلنيوم 
هاي حاوي اسيدهاي آمينه و  است. جيره Eد بلدرچين حّتي در موارد وجود ويتامين سلنيوم يكي از عناصر ضروري براي رش

mg100  گرم سلنيوم را به صورت سلنيت دريافت دارند تا بلدرچين بتواند  ميلي ١/٠دي ـ آلفا ـ توكوفرول استات در كيلوگرم بايستي
 به زندگي خود ادامه دهد. 

از زمان خروج از تخم تا بلوغ  Eكننده جيوه حاوي مقادير پايين سلينوم و ويتامين  اختالل توليد مثل در بلدرچين ژاپني مصرف
دار، زنده  هاي نطفه شود اما قابليت جوجه درآوري تخم گذاري و باروري تحت تأثير واقع نمي مشاهده شده است. سرعت تخم
در هر  Eويتامين  IU30سلنيوم يا  mg1ادند. افزودن هاي تازه از تخم خارج شده كاهش نشان د ماندن انواع نر و ماده بالغ و جوجه

گيري  از آتروني لوزالمعده پيش mg/kg2/0نمايد. افزودن سلنيوم به جيره به ميزان  كيلوگرم، از اختالل در توليد مثل جلوگيري مي
 مي نمايد. 

 
 روي 

در جوجه بلدرچين با كاهش رشد، پر درآوردن بلدرچينهاي ژاپني در برابر كمبود روي در جيره بسيار حساس هستند. كمبود روي 
 غيرطبيعي، اشكال در تنفس و عدم هماهنگي در حركات و كاهش خاكستر استخوان همراه است. 

گرم روي  ميلي ٧٥باشد. پرندگاني که مقادير اوليه  جيره مي mg/kg 25نياز به روي جهت رشد طبيعي، پر درآوري مناسب و ... به 
تواند  روي مصرف كرده بودند رشد پيدا كردند. روي مي mg/kg25را دريافت داشتند، بسيار بهتر از پرندگاني كه به ازاي هر كيلوگرم 

در استخوان ذخيره شود و در طول محروميت از روي مورد استفاده قرار گيرد. كاهش در جذب روي در بلدرچين بالغ به دنبال مصرف 
 ان گزارش گرديده است. مقادير باالي كلسيم توسط كيندهولز و همكار
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 نمك (كلريد سديم) 

وجود اين ماده براي هضم پروتئين الزم است و عالوه بر اين در تعادل اسيد ـ باز هم دخالت دارد. بلدرچين هاي ژاپني در حال رشد 
ش هماتوكريت و % سديم، رشد نامناسب، تلفات باال، تورم غده فوتلكيه، افزاي٠٥١/٠تا  ٠٤٢/٠با مصرف يك جيره خالص حاوي 

كاهش سديم پالسما را نشان دادند كه اين موارد نشانگر اختالل در هموستاز مايعات و الكتروليت بدن است. مصرف سديم به 
 % اين مشكالت را رفع نمود. ١/٠ميران 

ه طور معمول به مقادير مواد غذايي طبيعي معموًال نيازمند نمك هستند تا نيازهاي بلدرچين به سديم و كلر رفع شود و اين ماده ب
% به جيره افزوده مي شود. مصرف مقادير باالي نمك اثرات مسهلي به دنبال دارد و سبب شل شدن مدفوع و ايجاد ٣٥/٠تا  ٢٥/٠

 گردد. بستر خيس مي
 
  

  
INGREDIENT COMPOSITION OF GAME BIRD DIETS 

  
(Expressed in table as percentages)*  

Meat-type    
BWQ  

BWQ  Coturnix 

Ingredient  Starter  Finisher  Layer  Starter  Finisher  Breeder  

              

Yellow Corn  58.00  67.93  60.89  49.75  65.59  63.47  

Soybean Meal, 48%  37.23  27.30  28.50  42.95  29.13  25.93  

Wheat Middlings  ---  ---  ---  ---  1.44  ---  

              

Limestone  1.84  1.87  7.17  1.13  .80  6.59  

Dicalcium Phosphate  1.77  1.82  1.84  2.01  2.07  2.67  

Salt  .56  .57  .44  .44  .42  .44  

              

Feed Fat  ---  ---  .70  3.16  ---  .39  

dl-Methionine  .15  .06  .06  .11  .15  .11  

Bacitracin  .05  .05  .05  .05  .05  .05  

              

Coccidiostat  .05  .05  ---  .05  ---  ---  

Vitamin Premix  .25  .25  .25  .25  .25  .25  

Mineral Premix  .10  .10  .10  .10  .10  .10  

* Multiply each number by 20 to determine the amount of each ingredient necessary in each 
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ton of diet  
  

n 
Energy base kcal  ME/kg 

dieto 
  

Starting  &
Growing 
٣,٠٠٠ 

Breeding 
٣,٠٠٠ 

١ Protein % ٢٠.٠ ٢٤.٠ 
٢ Argenine % ١.٢٦ ١.٢٥ 
٣ Glicine+serine % ٠.٤٢ ٠.٣٦ 
٤ Histidine % ٠.٩٠ ٠.٨٨ 
٥ Louoine % ١.٤٢ ١.٦٩ 
٦ Lysine % ١.١٥ ١.٣٠ 
٧ Methionine+eysune % ٠.٧٦ ٠.٧٥ 
٨ Methionine % ٠.٤٥ ٠.٥٠ 
٩ Phenylanine+tyrosine % ١.٤٠ ١.٨٠ 
١٠ Phenylanine % ٠.٧٨ ٠.٩٦ 
١١ Threonine % ٠.٧٤ ١.٠٢ 
١٢ Tryptophan % ٠.١٩ ٠.٢٢ 
١٣ Valine % ٠.٩٢ ٠.٩٥ 
١٤ Linoleic acid % ١.٠ ١.٠ 
١٥ Calcium % ٢.٥ ٠.٨ 
١٦ Phosphorus.available % ٠.٥٥ ٠.٤٥ 
١٧ Potassium % ٠.٤ ٠.٤ 
١٨ Magnesium Mg ٥٠٠ ٣٠٠ 
١٩ Sodium % ٠.١٥ ٠.١٥ 
٢٠ Chlorine % ٠.١٥ ٠.٢٠ 
٢١ Manganese Mg ٧٠ ٩٠ 
٢٢ Zine Mg ٥٠ ٢٥ 
٢٣ Iron Mg ٦٠ ١٠٠ 
٢٤ Copper Mg ٦ ٦ 
٢٥ Iodine Mg ٠.٣ ٠.٣ 
٢٦ Selenium Mg ٠.٢ ٠.٢ 
٢٧ Vitamin A IU ٥.٠٠٠ ٥.٠٠٠ 
٢٨ Vitamin D ICU ١.٢٠٠ ١.٢٠٠ 
٢٩ Vitamin E IU ٢٥ ١٢ 
٣٠ Vitamin K Mg ١ ١ 
٣١ Biboflavin Mg ٤ ٤ 
٣٢ Pantothenic acid Mg ١٥ ١٠ 
٣٢ Niacin Mg ٢٠ ٤٠ 
٣٣ Vitamin B١٢ Mg ٠.٠٠٣ ٠.٠٠٣ 
٣٤ Choline Mg ١.٥٠٠ ٢.٠٠٠ 
٣٥ Biotin Mg ٠.١٥ ٠.٣ 
٣٦ Folacin Mg ١ ١ 
٣٧ thiamin Mg ٢ ٢ 
٣٨ Pyridoxine Mg ٣ ٣ 

  
  

منبع: شرکت مهندسی مشاور پارس رابين



 
 تخم بلدرچين

تخم هاي بلدرچين ژاپني خال هاي قهوه اي رنگي داشته و اغلب با مواد گچ مانند به رنگ آبي روشن پوشيده شده است. هر 
د همچون رنگ يا طرح هاي روي پوسته توليد مي کند. برخي سويه ها بلدرچين ماده تخم هائي با خصوصيات منحصر به فرد خو

% از وزن بدن بلدرچين ماده مي باشد. ٨گرم و در حدود  ١٠نيز تنها تخم هاي سفيد رنگ توليد مي کنند. ميانگين وزن تخم ها 
 .گرم است و رنگ آنها قهوه اي با رگه هاي زرد رنگ مي باشد ٦ – ٧وزن جوجه هاي يک روزه آن 

 پوسته هاي تخم بسيار شکننده هستند پس بايد در جابجا نمودن آنها دقت فراواني نمود.
  

 
  

 
 

 باروري و اصالح نژاد
ماده هستند باالترين ميزان باروري را داشته اند. هنگامي که  ٣يا  ٢تحقيقات نشان داده اند گروه هائي که حاوي يک نر با 

ماده کافي است و جنگ مابين نرها را کاهش مي دهد. جفت  ٣ري مي شوند، يک نر به بلدرچين در پن هاي دسته جمعي نگهدا
 تائي در قفس هاي انفرادي نيز باروري خوبي را به همراه خواهد داشت. ٢گيري 

ميزان باروري به طور برجسته اي در پرندگان پيرتر کاهش مي يابد. توجه داشته باشيد که پرورش خويشاوندي (خويش جفتي) 
زان بروز ناهنجاري ها را زياد مي کند و اين امر به طور چشمگيري عملکرد توليد مثلي را کاهش مي دهد. به اين دليل، مطلوب مي

اين است که تعداد ماده ها را نسبت به نرها حفظ کنيم و تخم هاي آنهاي را که قرار است جوجه کشي نمائيم نشاندار کرده و 
 گذاري شوند تا با مشکالت خويش جفتي روبرو نشويم. پس از هچ شدن نيز جوجه ها عالمت

سوابق شجره نامه را مي توان با استفاده از باندهاي بالي که به صورت تجاري در بازار موجود مي باشند (و يا حلقه هاي پائي) 
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ا مي توان به طور موقت نيز حفظ نمود. از اين باندها مي توان براي شناسائي بلدرچين در تمام سنين استفاده نمود. بلدرچين ها ر
نشان دار نمود، در اين روش با استفاده از رنگ روغن پرهاي پشت پرنده را نشانه گذاري مي کنند. دقت شود که اين رنگه ها 

 نبايد با صورت پرنده و پوست آن تماس حاصل نمايند و همچنين ناخن هاي پنجه هايشان را نيز مي توان نشان دار کرد.
 

 پيش از جوجه کشيمراقبت هاي 
 

پرورش موفقيت آميز بلدرچين از دوره پيش از جوجه کشي آغاز مي شود. تخم ها بايد در زمان هاي گوناگون در روز جمع آوري و در 
درجه سانتيگراد ذخيره شوند. يخچال هاي خانگي رضايت بخش نيستند چون ميزان توليد سرماي آنها باال است. تخم  ١٥دماي 

 ال هچ نشده و يا به ميزان ناچيزي هچ مي شوند.هاي ترک دار اص
بهترين نتيجه در جوجه کشي هنگامي حاصل مي شود که تخم ها کمتر از يک هفته تا پيش از قرار دادن در درون دستگاه جوجه 

بل آسيب کشي نگهداري شوند. حمل و نقل تخم هاي بلدرچين مي بايست کامال با دقت انجام گيرد زيرا که پوسته آنها در مقا
ديدگي بسيار شکننده مي باشند. رنگي بودن تخم هاي بلدرچين عمل کندلينگ (مشاهده تخم ها زير نور براي مشخص نمودن 
باروري آنها) را مشکل مي نمايد. کثيف بودن دستگاه جوجه کشي و محوطه اطراف آن منبعي از آلودگي و بيماري ها مي باشد. 

ه کشي بعد از هربار مصرف توسط ترکيبات چهارتائي آمونيوم و يا ضدعفوني کننده هاي شستشوي کامل و ضد عفوني واحد جوج
 تجاري ديگر توصيه مي شود.

  
 نکات مهم

تنها تخم هاي تميز را در دستگاه قرار دهيد زيرا که تخم هاي کثيف منبعي از بيماري و يا آلودگي مي باشند. تخم هاي کثيف بهتر 
ا ديگر ساينده ها تميز شوند. تخم هائي را که قرار است درون دستگاه جوجه کشي قرار دهيم را است توسط دستمال کاغذي و ي

 هرگز نبايد شکست.
ساعت بعد از قرار دادن  ١٢تخم ها مي بايست بعد از چيده شدن در دستگاه جوجه کشي ضدعفوني شوند اما مي توان آنها را 

 روزه اي که در آنها جنين تشکيل شده است را نبايد ضدعفوني نمود. ٥ا ت ٢در درون دستگاه نيز ضدعفوني نمود. تخم هاي 
 نحوه ضد عفوني به شرح زير مي باشد:

 %) به ازاي هر متر مکعب فضاي درون دستگاه استفاده نمائيد.٤٣ميلي ليتر فرمالين ( ٣٥گرم پرمنگنات پتاسيم و  ٢٥از  -١
برابر بزرگتر از حجم مواد مورد استفاده باشد)  ١٠ي ريخته (اندازه ظرف به ميزان ابتدا پرمنگنات را در يک ظرف سفالي و يا لعاب -٢

 و سپس فرمالين را اضافه نمائيد.
در دستگاه هائي که با فشار هوا کار مي کنند، در طول عمليات ضدعفوني هواکش ها را بکار انداخته و خروجي ها را ببنديد و  -٣

 د.دقيقه خروجي را باز نمائي ٢٠پس از 
 در دستگاه هاي جوجه کشي با هواي راکد، خروجي ها و درب دستگاه را باز نمائيد. -٤
 درجه سانتي گراد باشد.  ٣٠تا  ٢٠در طول ضدعفوني، ميزان رطوبت بايد باال بوده و دما بايد مابين  -٥

 جوجه کشي و جوجه درآوري
ت در آن به نوع سويه وشيوه جوجه کشي بستگي دارد. يک روز مي باشد و تفاو ١٧ – ١٨طول دوره جوجه کشي براي بلدرچين، 

 جوجه درآوري موفق بستگي به عوامل گوناگوني دارد که از آن جمله مي توان به نکات زير اشاره داشت:
 . 
 چگونگي تغذيه پرندگان مولد. -١
 مهيا بودن شرايط پرورش و جفت گيري. -٢
 چگونگي جمع آوري و انبار داري تخم. -٣
 گي کنترل نمودن دستگاه جوجه کشي.چگون -٤
.. 

در خصوص چگونگي تنظيم و کنترل دستگاه جوجه کشي بهتر است که به توصيه هاي کارخانه توليد کننده دستگاه توجه کرد. به 
طور معمول دو نوع دستگاه در جوجه کشي مورد استفاده قرار مي گيرد. يک نوع دستگاه هاي جوجه کشي با هواي تحت فشار 

ع ديگر دستگاه هاي با هواي راکد هستند. به طور کلي دستگاه هاي جوجه کشي با هواي تحت فشار برتر از نوع ديگر و نو
 هستند اما ماشين هاي با هواي راکد نيز اگر به خوبي سرويس شوند کارکرد مناسبي خواهند داشت.

رچين مي نمايند با اينحال تخم هاي بلدرچين برخي از کارخانه ها اقدام به ساخت مدل هاي اختصاصي براي جوجه کشي بلد
ژاپني را مي توان در درون دستگاه هاي جوجه کشي ويژه انواع پرندگان نيز قرار داد اگر چه براي اين منظور سيني برخي از 

 ماشين ها بايد اصالح شوند و همچنين تخم ها براي دستگاه ستر بايد بر روي سيني هاي بزرگ تر قرار گيرند.
 

 دامه سعي شده است تا جهت آشنائي توضيحات بيشتري در خصوص دو نوع دستگاه فوق ارائه شود:در ا
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 دستگاه هاي جوجه کشي با هواي تحت فشار
% ٦٠درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي را در  ٥/٣٧ -+ ٣/٠اين دستگاه ها مي بايست تا چهاردهمين روز جوجه کشي دما را در 

ساعت چرخانده شوند تا از چسبيدن جنين به پوسته جلوگيري بعمل آمده و همچنين جنين  ٣تا  ٢ر هر حفظ نمايند. تخم ها بايد د
هوا و غذاي کافي را دريافت دارد. در روز چهاردهم عمل کندلينگ انجام شده و تخم هاي ترک دار و بدون نطفه دور ريخته مي 

ر به سيني هاي مخصوص دستگاه هچر انتقال داده شده و شوند. همچنين در اين روز تخم هاي داراي جنين از دستگاه ست
 گردش تخم ها در اين مرحله متوقف مي شود.

% را تامين نمايد. اگر دستگاه جوجه کشي ترکيبي از ٧٠درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي  ٢/٣٧دستگاه ستر بايد دمائي معادل 
% افزايش پيدا کند. ٧٠سبي در طول عمل جوجه کشي بايد تا شروع نمود اما رطوبت ن ٥/٣٧هچر و ستر باشد مي توان با دماي 

 همچنين دستگاه هچر را نبايد در طول عمليات جوجه کشي باز نمود.
 از تخم خارج خواهند شد. ١٨يا  ١٧چنانچه تمامي توصيه هاي جوجه کشي به دقت انجام شود جوجه ها در روز 

  
 دستگاه هاي جوجه کشي با هواي راکد

درجه سانتيگراد است استفاده مي کنيم. اين دما  ٣/٣٨ه ها، براي هفته اول از دماي معمولي جوجه کشي که در اين دستگا
درجه سانتيگراد مي باشد. براي اندازه گيري  ٥/٣٩درجه سانتيگراد و تا هنگام هچ شدن کامل تخم حداکثر  ٨/٣٨براي هفته دوم 

% ٧٠گيري شود. همچنين تا روز چهاردهم جوجه کشي رطوبت نيز بايد کمتر از دما مي بايست ميزان دما در باالي تخم ها اندازه 
% برسد. نگه داشتن ميزان رطوبت صحيح در اين دستگاه ٧٠روزگي به باالي  ١٧ – ١٨بوده و در پايان جوجه کشي يعني در 

 ممکن است مشکل باشد.
بار بهتر است). با نشان دار کردن کناره هاي تخم ها  ٥ان بار در روز چرخانده شوند (در صورت امک ٣تخم ها مي بايست دست کم 

و يا سيني يا راکها توسط مداد مي توان از صحيح بودن چرخش تخم ها مطمئن شد. در صورتيکه دما تمام قسمتهاي تخم را 
دستگاه را براي پوشش نمي دهد بهتر است جاي تخم ها را در درون دستگاه تغيير داد. درهر صورت توجه داشته باشيد که در 

 چرخاندن تخم ها زياد باز و بسته نکنيد و آنرا براي مدت طوالني باز نگذاريد.
 

 جوجه کشي طبيعي
از آنجا که بلدرچين هاي ژاپني به ندرت کرچ مي شوند، مي توان تخم هاي بلدرچين را با قرار دادن در زير مرغ هاي کرچ نيز تبديل 

نژاد کوچک ايده آل مي باشند. گروهي از تخم ها بايد ذخيره شده و سپس در زير مرغ گذارده به جوجه کرد. براي اينکار مرغ هاي 
 شوند تا همگي آنها با هم به جوجه يکروزه تبديل شوند ...
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