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مقدمه
ش��روع پرورش بلدرچین در حدود ق��رن یازدهم میالدی در ژاپن صورت 
گرفت که به صورت اهلی از کشور چین وارد شد. در ابتدا هدف از پرورش و 
نگهداری بلدرچین، به عنوان یک پرنده آوازه خوان بود و از آن برای ش��رکت 
در مس��ابقات آوازخوانی استفاده می ش��د. بلدرچین تجارتی امروزی نیز در 
فاصله س��ال های 1910 تا 1941 از الین ه��ای بلدرچین آوازخوان به وجود 
آمد و از همان زمان انتخاب برای تولید گوش��ت و تخم بلدرچین آغاز ش��د 
)ش��کوهمند، 1388(.  پ��رورش انبوه و صنعتی بلدرچی��ن در ایران بیش از 
دو دهه پیش ش��روع ش��د. این پرنده به دلیل داشتن جثه کوچک و قابلیت 
نگهداری با تراکم نس��بتاً باال نسبت به س��ایر پرندگان، نیاز به فضای زیادی 
برای پرورش ندارد. همچنین رش��د س��ریعی داش��ته و در 6 هفتگی به بلوغ 
جنس��ی رسیده و در محدوده ی سن 50 روزگی تخم گذار محسوب می شود. 
صنع��ت پرورش بلدرچین به دلیل توانائی های بالقوه بلدرچین مثل رش��د و 
بلوغ س��ریع، تولید تخم مناسب )بیش از250 عدد در سال( و از سوی دیگر 
اقبال خوب عمومی به گوش��ت و تخم بلدرچین از رش��د خوبی در سال های 
اخی��ر برخوردار بوده اس��ت )لطفی پور و ش��اکری، 1393(. به نحوی که در 
س��ال 1397، 58 مزرعه پرورش بلدرچین توأم )گوشتی و مولد( به ظرفیت 
3/39 میلیون قطعه بلدرچین در کش��ور وجود داش��ته اس��ت )وزارت جهاد 
کش��اورزی، 1398(  که بعد از صنعت مرغ گوش��تی و مرغ تخم گذار، رتبه 
اول "س��ایر ماکی��ان" را به خود اختصاص می دهد. در این صنعت، قس��مت 
جوجه کش��ی مزارع مولد از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت و رعایت اصول و 
نکات جوجه کش��ی می تواند نقش تعیین کننده ای در موفقیت و یا شکس��ت 
یک مزرعه داشته باشد. بنابراین، در این نشریه سعی شده اصول جوجه کشی 
از زمان تولید تخم تا موقع خارج ش��دن جوجه از پوس��ته تخم در قس��مت 

جوجه کشی برای پرورش دهندگان بیان شود.  
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دستگاه جوجه کشی
دستگاه جوجه کشی با عملکرد مطلوب از عوامل مهم جوجه درآوری خوب 
تخم بوده و باید از ش��رکت و کارخانجات معتبر و با ضمانت و خدمات پس 
از فروش تهیه ش��ود. برای اینک��ه بتوان به طور مداوم و ب��ه فاصله کمتر از 
10 روز اقدام به جوجه کش��ی نمود، دس��تگاه س��تر و هچر بای��د از یکدیگر 
جدا باش��ند. ظرفیت دس��تگاه ستر می تواند مس��اوی و برابر با دستگاه هچر 
باش��د تا با جوجه کش��ی غیر همزمان از هچر استفاده بیش��تری بعمل آید. 
جوج��ه درآوری خ��وب تا حد زیادی بس��تگی به دس��تگاه و روش کار با آن 
دارد. در ابتدای نصب دس��تگاه باید دفترچه راهنمای کارخانه س��ازنده را به 
دقت مطالعه نمود. دو نوع دستگاه جوجه کشی که در جوجه کشی ها استفاده 
می ش��ود شامل دس��تگاه های دارای پنکه و تهویه1 )شکل 1( و فاقد پنکه و 
تهویه2 می باش��ند و البته دس��تگاه های دارای فن و سیس��تم تهویه عملکرد 

بهتری دارند )شکوهمند، 1388(.    
1- Fan ventilated incubator 
2- Still air machine

شکل 1- دستگاه جوجه کشی دارای 
پنکه و سیستم تهویه  
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تشخیص بلدرچین بالغ از غیربالغ
بلدرچین حدوداً در سن 6 هفتگی )42 روزگی( به بلوغ جنسی می رسد. در 
این سن، جنس نر همزمان با شروع جفت گیری شروع به آواز خوانی می کند و 
صدای��ی به صورت " بد بده" یا " پیت پیلیت"  از خود در می آورد و ماده  ها نیز 
در این سن شروع به تخم گذاری می کنند. به عبارت دیگر بلدرچین نر و ماده 

هر دو همزمان با هم و در سن 6 هفتگی به بلوغ جنسی می رسند. 

تشخیص بلدرچین نر و ماده 
در بلدرچین از ۳ طریق می توان جنس نر و ماده را از یکدیگر تشخیص داد:
1- تشخیص جنسیت از روی تفاوت رنگ و نقش سینه و صورت پرنده

قسمت سینه بلدرچین نر و ماده از نظر رنگ و نقش متفاوت است که این 
تفاوت از س��ن 3 هفتگی قابل تش��خیص اس��ت. همانطور که در شکل 2 و 3 
مشاهده می شود قسمت سینه بلدرچین ماده دارای پرهای ِکِرم رنگ با لکه یا 
خال های پُر رنگ و س��یاه است در حالی که خال های سینه بلدرچین نر، کم 
رنگ و حنایی رنگ است. عالوه بر این صورت و اطراف چشم بلدرچین نر پُر 
رنگ تر و تیره تر از بلدرچین ماده اس��ت در حالی که صورت و اطراف چشم 

بلدرچین ماده کم رنگ تر و روشن تر است. 

 2- بررسی مخرج پرنده و بررسی وجود یا عدم وجود غده کلوآکی
در جنس نر، غده کلوآکی در انتهای بدن پرنده متورم اس��ت. این غده به 
اندازه یک فندق در قس��مت باالی کلوآک بلدرچین نر قرار گرفته اس��ت، که 
با فش��ار دادن مالیم آن یک توده سفید ش��بیه به کف صابون خارج می شود 
)شکل 2(. خارج شدن این توده کف مانند نشانه این است که پرنده نر آماده 
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جفت گیری اس��ت. از غ��ده کلواکی می توان در حدود س��ن 35- 30 روزگی 
)چهار هفتگی به بعد( برای تشخیص جنس نر و ماده استفاده کرد.

3- بررسی تفاوت وزن و رفتار پرنده 
همچنین وزن پرنده ماده بیش��تر از پرنده نر است، البته این افزایش وزن 
بعد از سن 28 روزگی قابل مشاهده است. این نکته نیز حائز اهمیت است که 

در بلدرچین فقط پرنده نر آواز می خواند.

شکل 2- شکل ظاهری بلدرچین نر بالغ و مخرج آن

شکل 3- شکل ظاهری بلدرچین ماده بالغ و مخرج آن
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انتخاب بلدرچین های مولد و قرار دادن آن ها کنار یکدیگر                 
بع��د از رس��یدن بلدرچین ها به س��ن 8 هفتگی، یعنی 2 هفت��ه بعد از بالغ 
 ش��دن آن ها، می توان بلدرچین های مولد را در گروه های مناسب با نسبت 1 نر 
)شکل 4( به ازای 3 ماده در کنار همدیگر قرار داد تا شروع به تولید تخم نطفه دار 
کنند. با ش��روع تولید تخم نطفه دار این تخم ها ت��ا 3 الی 4 روز به دلیل پایین 
بودن نطفه داری و همچنین وزن پایین )کمتر از 10 گرم( مناسب جوجه کشی 
نیستند و از بعد از این 4 روز، می توان تخم های نطفه دار را جمع آوری کرد و برای 
جوجه کشی بکار برد. بهترین سن مناسب تولید تخم نطفه دار در بلدرچین های 
ماده، سنین 2 تا 6 ماهگی و به نظر برخی منابع تا 8 ماهگی است زیرا در سنین 
باالتر، تمایل بلدرچین ماده به جفت گیری کم می ش��ود و نطفه داری تخم ها به 

شدت کاهش پیدا می کند )لطفی پور و شاکری، 1393(. 

شکل 4- یک بلدرچین نر بالغ 
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از نظ��ر خصوصیات تخم بلدرچین، ان��دازه آن حدود یک پنجم تخم مرغ 
است و رنگ آمیزی پوس��ته  منحصربه فرد می باشد. تخم بلدرچین در حدود 
5 درصد وزن بدن پرنده ماده اس��ت، در حالیکه یک تخم مرغ در حدود 3/5 
درصد وزن بدن یک مرغ اس��ت. در جدول 1 خصوصیات تخم بلدرچین در 

مقایسه با تخم مرغ قابل مشاهده است )شکوه مند، 1388(. 

تخم مرغ تخم بلدرچینصفت

54 – 1052وزن )گرم(

 75 – 78/572/6شاخص شکل تخم1

59  –  55/757/5درصد سفیده

30  –  31/627/5درصد زرده

10/3 – 12/79/5درصد پوسته

0/095 – 0/130/073شاخص سفیده2

0/43 – 0/480/41شاخص زرده3

0/34 – 0/180/32ضخامت پوسته )میلی متر(

جدول 3- ترکیب مواد مغذی تفاله گوجه فرنگی، جو، ذرت و کنجاله سویا

 1 - معیار شکل تخم بوده و از تقسیم قطر کوچک به قطر بزرگ تخم ضربدر 100 تعیین می شود.
2- معیار کیفیت تخم بوده و از تقسیم ارتفاع سفیده غلیظ داخلی بر میانگین طول قطر بزرگ و کوچک آن 

بدست می آید.
3- معیار کیفیت و تازگی تخم بوده و از تقسیم ارتفاع زرده بر طول قطر آن بدست می آید.  
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 تخم های مناسب برای جوجه کشی 
تخم هایی که برای جوجه کش��ی انتخاب می ش��وند بای��د تمیز و عاری از 
آلودگی به فضوالت باش��ند و دارای ش��کل، ابع��اد و وزن طبیعی )نرمال( و 
مناس��ب باش��ند )ش��کل5(. از این رو تخم های خیلی کوچک )کمتر از 10 
گرم( یا خیلی درشت )بیشتر از 14 گرم(، ِگرد، دراز، بدشکل، کمردار، ترک 
خورده، کهنه، داری پوس��ته کلفت یا پوسته سفید رنگ )بدون لکه( مناسب 
جوجه کشی نیس��تند و این تخم ها را از تخم های جوجه کشی باید جدا کرد. 
وزن تخم بلدرچین از حدود 10 تا 16 گرم متغیر اس��ت ولی وزن مناس��ب 
تخم های جوجه کش��ی حدود12 تا 14 گرم اس��ت. تخم ها باید 3 تا 5 مرتبه 
در روز جمع آوری ش��وند تا از آلودگی آنها جلوگیری شود. قبل از جمع آوری 
تخم ها دس��ت ها را با آب و صابون باید شستشو داد و در هنگام جمع آوری و 
انتقال تخم های نطفه دار دقت نمود با احتیاط جابه جا ش��وند که به همدیگر 

برخورد نکنند و ترک برندارند.  

شکل 5- تخم های طبیعی و نرمال بلدرچین
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مدت و شرایط ذخیره تخم نطفه دار بلدرچین 
مدت زمان مناسب نگهداری و ذخیره تخم بلدرچین از زمان تولید تا قرار 
گرفتن در دستگاه جوجه کشی از حداقل 24 ساعت )زمان الزم برای تشکیل 
اطاقک هوا در تخم( تا یک هفته اس��ت. با افزایش مدت نگهداری تخم های 
نطفه دار به 2 هفته، میزان قابلیت جوجه درآوری از 70 به 53 درصد کاهش 

می یابد و در هفته چهارم نگهداری به 45 درصد می رسد. 
دمای مناس��ب نگه��داری تخم ها در انب��ار 12 تا 15 درجه س��انتیگراد 
و رطوب��ت نس��بی70 تا 80 درص��د اس��ت. تخم هایی که برای م��دت 5 تا 
6 روز ذخی��ره می ش��وند نیازی به چرخ��ش در این م��دت ندارند. در مدت 
 ذخیره، س��ر په��ن تخم ها بای��د رو به باال و س��ر باریک رو به پایین باش��د 

)لطفی پور و شاکری، 1393(. 

ضدعفونی تخم بلدرچین
قب��ل از ذخی��ره ک��ردن تخم ها بهتر اس��ت تخم ه��ا را در ات��اق مخصوص 
گازده��ی )ات��اق گاز( وارد نموده و ضدعفونی اولیه تخم ها انجام ش��ود، اگرچه 
برخی تولیدکنندگان، تخم ها را در زمان وارد کردن در دس��تگاه جوجه کش��ی 
و همراه با خود دس��تگاه جوجه کشی ضد عفونی می کنند. همچنین ضدعفونی 
 تخم ه��ا را می ت��وان با اس��تفاده از اتاقک های مخصوص ضدعفون��ی انجام داد 

)شکل 6(. 
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قب��ل از ضدعفونی تخم ها با  بخار فرمالدئید، الزم اس��ت تخم هاي خیلی 
کثی��ف و آلوده را حذف کرده و آن هایی که مق��دار کمی آلودگی دارند را با 
پارچه خش��ک و با دق��ت تمیز نمود. همچنین نبای��د از پارچه مرطوب و یا 
کاغذ سمباده برای تمیز کردن تخم ها استفاده کرد. برای این نوع ضد عفونی 
از مخلوط کردن فرمالین مایع با پرمنگنات پتاس��یم به میزان35 میلي لیتر 
فرمالی��ن40 درص��د با 25 گرم پرمنگنات پتاس��یم ب��ه ازاي هر متر مکعب 
فضاي محیط به مدت 20 دقیقه اس��تفاده می ش��ود. ب��رای این منظور ابتدا 
پرمنگنات را در یک ظرف س��فالي و یا لعاب��ي ریخته )اندازه ظرف به میزان 
10 براب��ر بزرگتر از حجم مواد مورد اس��تفاده باش��د( و س��پس فرمالین به 
آن اضافه می ش��ود. با آزاد ش��دن گاز فرمالین باید درب اتاق گاز را بس��ت و 
 س��ریعاً از آن خارج گردید زیرا گاز فرمالدئید بسیار خطرناک و کشنده است 

)شکوه مند، 1388(. 

شکل 6- اتاقک مخصوص ضدعفونی با گاز 
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باید توجه داش��ت همیش��ه مایع فرمالین باید ب��ر روی پرمنگنات ریخته 
ش��ود و هیچ وقت نباید پرمنگنات را به فرمالین اضافه کرد که موجب آتش 
سوزی می شود. در طول ضدعفوني، برای اینکه گاز فرمالدئید بیشترین تأثیر 
میکروب کشی را داش��ته باشد میزان رطوبت باید در حدود 80 درصد و دما 
حداقل 24 درجه سانتیگراد باشد )لطفی پور و شاکری، 1393(. عالوه بر این 
الزم است هوای داخل اتاق گاز، توسط یک یا دو هواکش به گردش درآورده 
شود تا اطمینان حاصل شود گاز فرمالدئید به سطح تمام تخم ها تماس پیدا 
کرده است. برای تأمین گرما و رطوبت الزم در اتاق گاز می توان از یک هیتر 

برقی یا هیتر آب داغ و دستگاه بخور استفاده کرد. 

اقدامات قبل از قرار دادن تخم در ستر
پ��س از انتقال تخم های نطفه دار از س��الن مادر به کارخانه جوجه کش��ی 
اولی��ن اقدام الزم، درجه بن��دی کردن تخم ها )گرید بن��دی( و همچنین جدا 
کردن تخم های نامناس��ب از تخم های مناسب و قابل جوجه کشی است. برای 
درجه بندی، تخم های درشت تر، تخم های متوسط و کوچک تر از هم جدا شده 
و در ش��انه های جداگانه قرار داده می ش��وند. پس از آن، تخم های گرید شده 
و مناس��ب جوجه کش��ی در اتاقک ضدعفونی گازدهی شده و سپس تا شروع 
عملیات جوجه کشی در اتاق نگهداری تخم، در دما و رطوبت مناسب نگه داری 
می ش��وند. علت گریدبندی تخم ها این اس��ت که جوجه تخم های درشت تر، 
دیرتر از تخم های متوس��ط و کوچک تر و جوجه تخم های کوچک تر زودتر از 
بقیه تخم ها از پوس��ته تخم خارج می ش��وند. تخم های قابل جوجه کشی قبل 
از قرار گرفتن در دس��تگاه جوجه کشی یا همان س��تر، باید پیش گرم شوند. 
زیرا در صورتی که تخم ها مس��تقیماً و بدون پیش گرم کردن وارد ستر شوند 
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در ای��ن مرحل��ه نیز مانند نحوه ضدعفونی در ات��اق گاز، ضد عفونی مجدد 
تخم ها در داخل دستگاه ستر باید انجام  شود. در دستگاه هائي که با فشار هوا 
کار مي کنن��د، در طول عملیات ضدعفون��ي، هواکش ها را باید بکار انداخته و 

خروجي ها را بست و پس از 20 دقیقه خروجي هوا را باز نمود.

در برخورد با هوای گرم س��تر، عرق کرده و آب از دست می دهند که مطلوب 
نیس��ت. عالوه براین درصورت عرق کردن تخم ها، در اثر فش��ار منفی که در 
داخل آن ها ایجاد می ش��ود میکروب ها از طریق منافذ پوس��ته به داخل تخم 
کشیده شده و باعث آلودگی میکروبی تخم ها می شود. برای پیش گرم کردن 
تخم های ذخیره ش��ده، تخم ها را به مدت 6 تا 12 س��اعت در یک اتاق دارای 
دمای 25 تا 28 درجه سانتیگراد قرار می دهند تا به آرامی گرم شود و دمای 
آن ها به دمای اتاق برس��د )لطفی پور و ش��اکری، 1393(. ب��رای وارد کردن 
تخم ها در ستر ابتدا تخم ها در شانه های مخصوص جوجه کشی)شکل7( چیده 

می شوند به نحوی که سر پهن تخم ها رو به باال باشد. 

شکل 7- تخم های چیده شده در شانه مخصوص ستر
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دما و رطوبت مناسب دستگاه ستر   
دمای مناسب ستر )شکل 8( در دستگاه های مجهز به سیستم گردش هوا 
37/2 تا 37/8 درجه س��انتی گراد )به طور متوسط 37/5 درجه سانتی گراد( 
و رطوبت نس��بی آن 60 تا 65 درصد اس��ت. تخم ها به مدت 14 روز در ستر 
نگهداری می شوند و در این مدت باید هر 2 تا 4 ساعت چرخانده شوند تا از 

چسبیدن جنین به پوسته تخم جلوگیری شود )شکوه مند، 1388(. 

 شکل 8- تخم های بلدرچین قرار داده شده در داخل ستر
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رطوبت س��تر باید در حدی باش��د که به اندازه کافی آب در تخم باشد تا 
غشاهای درونی تخم خشک نشوند و عبور اکسیژن و خروج دی اکسید کربن 
از خالل غش��اها به خوبی انجام ش��ود. اگر رطوبت نس��بی بیش از حد باشد، 
جنین اکس��یژن کافی دریافت نمی کند و می میرد. رطوبت نس��بی س��تر اثر 
خ��ودش را در اندازه اتاقک هوایی و وزن تخم می گذارد. هر چه رش��د جنین 
بیشتر شود، الزم است اندازه اتاقک هوایی بزرگتر شود تا فضای بیشتری برای 
تنفس جنین )دریافت اکس��یژن و دفع دی اکسیدکربن( فراهم شود و به این 
طریق اندازه اتاقک هوایی می تواند به عنوان معیاری برای میزان رطوبت ستر 
استفاده ش��ود. با روش نوربینی )شگل 13( می توان اتاقک هوایی را مشاهده 
ک��رد، اگرچه اندازه گی��ری آن در تخم بلدرچین به دلیل خالدار و رنگی بودن 
پوس��ته به راحتی امکان پذیر نیس��ت. اما در هر حال اگر اندازه اتاقک هوایی 
بیش از حد کوچک باش��د، رطوبت نسبی زیاد و اگر اندازه اتاقک هوایی بیش 
از اندازه بزرگ باش��د، رطوبت نس��بی کم و ناکافی اس��ت. در شکل 9، اندازه 
نسبی اتاقک هوایی در زمان های مختلف جوجه کشی تخم مرغ از روز هفتم تا 

هجدهم نشان داده شده است و در بلدرچین نیز روند مشابهی دارد.   

شکل 9- اندازه نسبی اتاقک هوایی در روز 7، 14 و  18 ام جوجه کشی )مربوط به تخم مرغ(
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محاسبه درصد کاهش وزن تخم   
ب��رای تح��ت کنترل داش��تن میزان مناس��ب رطوبت و دمای س��تر، در 
جوجه کش��ی بلدرچین که اندازه گیری  اتاقک هوایی ب��ه راحتی امکان پذیر 
نیست، محاسبه درصد کاهش وزن تخم از طریق وزن کردن مرتب تخم ها در 
فواصل زمانی مناسب می تواند بخوبی برای این امر استفاده شود. میزان کاهش 
وزن مناسب تخم )اتالف وزن از وزن ابتدایی تخم( در دوره جوجه کشی 11 

تا 13 درصد است. 
رابطه زیر می تواند برای محاس��به درصد کاهش وزن تخم در حین دوره 

انکوباسیون تا مرحله شکستن پوسته تخم بکار برود. 

مثال: 
اگ��ر متوس��ط وزن تخ��م بلدرچی��ن در روز صف��ر 12/7 و در روز هفتم 
جوجه کش��ی 12 گرم باش��د، براس��اس روابط زیر، میزان کاه��ش وزن این 
 تخم ها تا پایان دوره جوجه کش��ی در روز 14 ام، 11 درصد اس��ت که مقدار 

مناسبی است. 
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  قبل از ش��روع عملیات جوجه کشی، دستگاه 
جوجه کشی به ویژ دماسنج و رطوبت سنج آن باید 
کالیبره ش��وند. عالوه بر این بهتر اس��ت همیش��ه 
حداقل ی��ک دماس��نج جیوه ای و رطوبت س��نج 
دستی کالیبره ش��ده در دستگاه جوجه کشی قرار 
داده ش��ود تا در صورت خرابی دستگاه و یا اشتباه 
بودن اعداد دماسنج و رطوبت سنج انکوباتور، سریعاً 

بتوان به آن پی برد )شکل های 10، 11 و 12(.

شکل 10- دماسنج جیوه ای حداقل حداکثر

شکل 11- رطوبت سنج دستی

شکل12- دماسنج و رطوبت  سنج دیجیتالی
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نوربینی)کندلینگ( تخم بلدرچین 
تخم ه��ا را در روز هفت��م تا نهم جوجه کش��ی می ت��وان در محیط گرم و 
بهداش��تی سالن جوجه کشی در یک محل تاریک و با رعایت کامل بهداشت، 
نوربینی یا کندلینگ کرد و از نظر وضعیت نطفه داری مورد بررس��ی قرار داد 
)ش��کل 13(. تخم های نطفه دار در موقع نوربینی دارای س��ایه ای قرمز رنگ 
ب��وده ولی تخم های بی نطفه و نطفه مرده، ش��فاف ب��وده و تخم های جنین 
مرده دارای لکه زرد کمرنگ هس��تند. نوربینی تخم بلدرچین به دلیل وجود 
لکه های روی تخم مش��کل اس��ت و باید با دقت زیاد انجام ش��ود. همچنین 
نوربینی زودتر از روز هفتم مناس��ب نیس��ت زیرا جنین هنوز بخوبی رش��د 
نکرده اس��ت و خطای زیادی دارد. تخم های ش��فاف، جنین مرده یا ترک دار 
باید از ستر خارج شوند و بقیه تخم ها به آرامی به ستر برگردانده شوند. برای 
جلوگیری از اختالل در گردش هوای دستگاه، باید تخم ها به طور یکنواخت 
در س��تر توزیع شوند و یا بجای تخم های خارج شده تعدادی تخم سالم قرار 
داده ش��ود. در این مرحله میزان تخم های ش��فاف در گله های جوان از 2 تا 
3 درص��د و در گله های پیر از 7 تا 8 درصد کل تخم ها نباید بیش تر باش��د. 
تخم های ش��فاف در صورتی که بیش��تر از این مقادیر باش��ند باید در پایان 
جوجه کشی، در یک مکان مناسب شکسته شوند و درصد تخم های بی نطفه، 
نطفه مرده و جنین مرده مش��خص شوند تا با استفاده از این اطالعات بتوان 

به منشاء اشکال جوجه کشی پی برد )لطفی پور و شاکری، 1393(. 
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انتقال تخم ها به هچری
پس از 14 روز نگهداری تخم ها در ستر، در پایان روز چهاردهم، چرخش 
تخم ه��ا متوقف ش��ده و روز پانزدهم تخم ه��ا به هچ��ر )جوجه گیر( منتقل 
می ش��وند. دمای مناسب هچر 36/5 تا 37 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 
آن 70 ت��ا 80 درصد )به طور متوس��ط 75 درصد( اس��ت. در هچر، تخم ها 
 باید در داخل س��ینی یا سبدهایی )ش��کل 14( در تماس با همدیگر باشند 
)ش��کل 15(. علت این اس��ت که تماس فیزیکی تخم ها ب��ا یکدیگر موجب 
می ش��ود ت��ا ضربات و صدای جی��ک جیک جوجه های تفریخ ش��ده موجب 

تحریک بقیه جوجه ها به خروج از تخم شود.  

شکل 13- نوربینی یا کندلینگ تخم نطفه دار بلدرچین

شکل 14-  سبد پالستیکی مخصوص قرار دادن تخم های آماده تفریخ 
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جوجه ه��ا از روز ش��انزده ام تا هجده ام از تخم خارج می ش��وند و بیش��تر 
آن ه��ا در روز هفده ام خارج می ش��وند. باید توجه داش��ت نباید به جوجه ها 
برای خارج ش��دن از تخم کمک کرد. جوجه هایی ک��ه نتوانند از تخم خارج 
ش��وند، جوجه های ضعیفی هس��تند که حتی اگر به آنها کمک ش��ود یک یا 
دو روز بع��د از تولد می میرند. جوجه های تازه متولد ش��ده تا زمان خش��ک 
ش��دن بدن و مخملی شدن کرک های آن ها باید در هچر باقی بمانند و البته 
نباید بیش از حد در هچر نگه داشته شوند که دچار از دست دادن آب بدن 
)دهیدراته ش��دن( نشوند. بهترین زمان برای خروج جوجه ها زمانی است که 
بدن جوجه ها خشک ش��ده، کرک ها مخملی شده باشد و هنوز پشت گردن 
آن ها کمی خیس باشد )شکل 15(. یک توصیه دیگر نیز این است که هر 6 
س��اعت یک بار درب هچر باز شود و جوجه هایی که کاماًل خشک شده اند از 

هچر خارج شده و به زیر مادر مصنوعی منتقل شوند. 

شکل 15-  تفریخ تخم های بلدرچین در هچری
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ضرورت  اشکال یابی جوجه کشی
در یک جوجه کشی موفق میزان جوجه درآوری حداقل 75 درصد و بیشتر 
اس��ت. اگر جوجه درآوری کمتر از این مقدار باش��د، توصیه می شود حداقل 
10 درص��د تخم هایی که به جوجه تبدیل نش��ده اند در یک مکان مناس��ب، 
یکی یکی شکس��ته ش��ده و از نظر درصد تخم های ب��دون نطفه، نطفه مرده، 
جنین مرده و جوجه مرده بررسی شوند )شکل 16(. از این اطالعات می توان 

برای اشکال یابی جوجه کشی استفاده کرد )لطفی پور و شاکری، 1393(. 

شکل 16-  شکستن و بررسی تخم های تفریخ نشده به منظور اشکال یابی جوجه کشی 
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نکات  
• تخم هایی که برای جوجه کش��ی انتخاب می ش��وند بای��د تمیز و عاری 
از آلودگ��ی ب��ه فضوالت بوده  و دارای ش��کل، ابع��اد و وزن طبیعی )نرمال( 

و مناسب باشند.
• قبل از ش��روع عملیات جوجه کشی، دستگاه جوجه کشی به ویژ دماسنج 
و رطوبت س��نج آن باید کالیبره ش��وند. عالوه بر این بهتر است همیشه یک 
دماس��نج جیوه ای و رطوبت سنج دستی کالیبره شده در دستگاه جوجه کشی 
قرار داده شود تا دما و رطوبت دستگاه به طور دقیق تری تحت کنترل باشد. 
بدین ترتیب در صورت خراب ش��دن دس��تگاه های دماسنج و رطوبت سنج 
دیجیتال انکوباتور در طول دوره جوجه کش��ی، سریعاً می توان به مشکل پی 

برد و نسبت به تعمیر و یا تعویض آن افدام نمود. 
• دو نکته بس��یار مهم رعایت ایمنی کار با فرمالین و پرمنگنات پتاس��یم  

این اس��ت که : 1( همیش��ه مای��ع فرمالین باید بر روی پرمنگنات پتاس��یم 
ریخته شود و عکس آن نباید عمل نمود که موجب آتش سوزی خواهد شد 
و 2( دیگری اینکه به محض ریختن مایع فرمالین بر روی پرمنگنات پتاسیم 
باید از محیط خارج شده و درب اتاق گاز را محکم بست، زیرا گاز فرمالدئید 

سمی و کشنده است. 
• در ی��ک جوجه کش��ی موفق میزان جوج��ه درآوری حداقل 75 درصد و 

بیش��تر اس��ت. اگر جوجه درآوری کمتر از این مقدار باش��د، توصیه می شود 
حدود 10 درصد تخم هایی که به جوجه تبدیل نش��ده اند، شکس��ته ش��ده و 

وضعیت دستگاه جوجه کشی و نطفه داری تخم ها اشکال یابی شود. 
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خالصه مطالب 
بلدرچین نر و ماده هر دو همزمان با هم به بلوغ جنس��ی می رسند. نشانه 
بل��وغ بلدرچین نر، خواندن و جفت گیری آن و نش��انه بل��وغ بلدرچین ماده 
تخم گ��ذاری آن اس��ت. در بلدرچین از 3 طریق می ت��وان جنس نر و ماده را 
از یکدیگر تش��خیص داد: 1( تش��خیص جنسیت از روی تفاوت رنگ و نقش 
س��ینه و صورت پرنده، 2( بررسی مخرج پرنده و بررسی وجود یا عدم وجود 
غده کلوآکی و 3( بررس��ی تفاوت وزن و رفتار پرنده. در جدول )2( خالصه 

موارد مربوط به مشخصات بلدرچین و جوجه کشی آن آمده است.

6 هفتگیزمان بلوغ جنسی بلدرچین )نر و ماده(

سنین 2 تا 6 ماهگیسن مناسب تولید تخم نطفه دار

حدود 12 تا 14 گرموزن مناسب تخم های جوجه کشی

12 تا 15 درجه سانتی گراددمای مناسب نگهداری تخم های نطفه دار در انبار

70 تا 80 درصدرطوبت نسبی تخم های نطفه دار در انبار

به طور متوسط 37/5 درجه سانتی گراددمای مناسب ستر در دستگاه های مجهز به سیستم گردش هوا

60 تا 65 درصدرطوبت نسبی ستر

36/5 تا 37 درجه سانتی گراددمای مناسب هچر

به طور متوسط 75 درصدرطوبت نسبی هچر

جدول2- مشخصات مختلف بلدرچین و جوجه کشی آن
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خودآزمایی 
1- بلدرچین نر و ماده هر کدام در چه سنی به بلوغ جنسی می رسند؟

2- چگونه می توان جنسیت بلدرچین نر و ماده را تشخیص داد؟ 
3- بهترین سن مناسب تولید تخم نطفه دار در بلدرچین های ماده، چه سنی 

است؟ چرا؟ 
4- در زمان ضدعفونی تخم ها با گاز فرمالدئید میزان دما و رطوبت اتاق گاز 

چه مقدار باید باشد؟ 
 5- نوربین��ی تخم ه��ای جوجه کش��ی در چ��ه روزهای��ی و به چ��ه منظور 

انجام می شود؟ 
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