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پیشگفتار

از مهم ترین عواملی که پیشرفت در هر فعالیت تولیدی 
و اقتصادی را تضمین می کند تلفیق دانس��ته های علمی با 
امکانات عملی است و این امر در برخی از رشته های تولیدی 
مانند فعالیت های دامپروری الزم و ضروری می باشد. چنانکه 
نگاهی اجمالی به وضعیت دامپروری کش��ورهای پیش��رفته 
داشته باش��یم مشاهده می نماییم که با به کارگیری فناوری و 
استفاده از علوم و فنون تخصصی راندمان تولید درکشورهای 
صنعتی به طور چشمگیری افزایش یافته تا آنجا که حدود70 
درصد تولیدات دامی مربوط به این کش��ورها می باش��د و30 
درصد دیگر تولید را کشورهای در حال  توسعه دارا می باشند. 
متأس��فانه هنوز نگهداری و پرورش بوقلمون، اردک و غاز در 
ایران در س��طح وس��یع و صنعتی جایگاه معتبری نیافته و 
اغلب در برخی از روس��تاها به صورت ابتدایی و پراکنده، در 

تعداد کم اقدام به نگهداری آنها می کنند. 
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با وجودی که آمار ارائه ش��ده در ای��ران در رابطه با تعداد 
بوقلم��ون، اردک و غازها و نح��وه پراکندگی و خصوصیات 
دیگر آنه��ا از درج��ه اطمین��ان قابل مالحظ��ه ای برخوردار 
نیس��ت، ولی آنچه هم که هس��ت از کم اهمیت ش��مردن 
این رش��ته از دامپروری در ایران حکایت می کند. از س��وی 
دیگ��ر مصرف کنن��دگان نیز اس��تقبال چندان��ی از مصرف 
گوش��ت بوقلمون، اردک و غاز ب��ه عمل نمی آورند. یکی از 
توجیهات در این مورد فرهنگ تغذیه ای می باش��د. برعکس 
در سال های اخیر تولید و مصرف گوشت بوقلمون، اردک و 
غاز در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا روندی افزایشی 
داش��ته اس��ت. در رابطه با پرورش قرقاول در سال های اخیر 
در بس��یاری از کش��ورهای جهان به دلیل استفاده از گوشت 
آن، رهاسازی در ش��کارگاه ها و بهره برداری به صورت شکار 
به یک ش��اخه مهم از پرورش پرندگان تبدیل ش��ده اس��ت. 
باآنک��ه پرورش این پرنده در عمل ب��ه دلیل ریزه کاری هایش 
مش��کالتی را در بردارد اما در مقیاس کوچک تر با توجه به 
قابلیت اس��تفاده از محیط زیس��ت و نادر بودن نوع وحشی 
آن ، یکی از س��ودآورترین پرندگان نسبت به دیگر پرندگان 

هم طراز خود است.
 بدیهی اس��ت که پرورش دهندگان کش��ور در این زمینه 
تخصص و تجربیات ش��ایانی دارند و کتاب های ارزش��مند 
زیادی نیز به زبان های التین و فارس��ی توس��ط متخصصان 
در این زمینه نوشته ش��ده است؛ اما اطالعات به دست آمده از 
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متقاضیان این حرفه و به ویژه اش��خاص کم سواد و بی تجربه 
حاکی از آن اس��ت که منابع مذکور می تواننمی توانند به طور 
کامل استفاده شوند؛ زیرا ازلحاظ موضوعی بسیار گسترده و 
پراکنده اند. لذا اکثر این افراد برای شروع و پرورش بوقلمون، 
اردک، قرقاول و غاز در جستجوی یک دستورالعمل مکتوب 

جامع و کامل علمی و کاربردی هستند.
ب��ا توجه ب��ه موضوع ف��وق، ض��رورت تدوی��ن چنین 
دس��تورالعملی به زبان س��اده و قابل فهم برای افراد تازه کار، 
کم تجرب��ه و کم س��واد ولی عالقه مند به پ��رورش بوقلمون، 
اردک، قرقاول و غاز، در قالب دس��تورالعمل، احس��اس شد. 
امیدواریم این اثر بتواند پاس��خگوی بخشی از نیاز این قشر 

از مردم عزیز کشورمان ایران باشد.
 



فصل اول
مدیریت پرورش و تغذیه بوقلمون
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تصویر 1-  قطعات الشه بوقلمون

مقدمه
 بوقلمون بزرگ ترین و سنگین ترین پرنده خانگی است. 
ممکن اس��ت برخی تص��ور کنند پرورش بوقلمون  ش��بیه 
به پرورش مرغ اس��ت، اما این عقیده اش��تباه است. پرورش 

بوقلمون بسیار سخت تر از پرورش مرغ است. 
گوشت بوقلمون بعد از گوشت قرقاول لذیذترین گوشت 
اس��ت. بوقلمون به میزان 65 درصد گوش��ت س��فید و 35 
درصد گوشت قرمز دارد. پروتئین و فسفر موجود در گوشت 

بوقلمون حتی از ماهی و میگو بیشتر است )تصویر 1(.
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گوش��ت بوقلم��ون از لحاظ چربی و کال��ری فقیر و از 
نظر تغذیه ای ارزش غذایی آن ش��بیه گوش��ت گوساله های 
بسیار جوان بدون چربی است. معموالً بوقلمون ها در سن 7 
ماهگی به بلوغ جنسی می رسند. بسیاری از پرورش دهندگان 
و فعاالن مجرب در این زمینه پیشنهاد می کنند که به محض 
رسیدن به بلوغ جنسی بوقلمون هاي نر و ماده را باهم جفت 
کنید تا از یک طرف میزان تولید تخم و از طرف دیگر میزان 

نطفه داری تخم ها به حداکثر برسد.
  ی��ک بوقلمون ن��ر می تواند به طور متوس��ط با10 ماده 
جفت ش��ود، اما اگر بوقلمون های نر و ماده با این نس��بت 
باهم جفت داده شوند ممکن است درصد تخم های نطفه دار 
کاه��ش یابد. بنابرای��ن بهترین حالت این اس��ت که از دو 
بوقلمون نر به صورت نوبت��ی در طول کل مرحله تولیدمثل 

استفاده شود تا تخم های نطفه دار بیشتری به دست آید.

تصویر 2- جوجه بوقلمون ها در اوایل رشد
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مشکالت پرورش بوقلمون
نگهداری بوقلمون در س��نین پائین، یکی از مشکل ترین 
مراح��ل پرورش بوقلمون اس��ت. بوقلمون های جوان نیز در 
مقابل عوامل بیماری زا کاماًل حساس اند، ازاین رو باید توجه 

فراوانی به آن ها مبذول داشت. 
امروزه در اغلب کش��ورها، بوقلمون را به صورت تجارتی 
و ب��ه تعداد زیادی نگ��ه داری می کنند و تع��داد معدودی از 
ش��رکت های اصالح نژادی، سویه های تجارتی مخصوص به 
خ��ود را ارائه می دهند که از ضریب تبدیل خوراک و قدرت 

رشد بسیار بهتری نسبت به دیگر نژادها برخوردارند. 
در طریقه پرورش به صورت صنعتی، باید با در نظر گرفتن 
ش��رایط محیطی تمامی نیازهای بوقلمون را  تأمین نمود تا 
با تأمین جایگاه و غذای مناس��ب و تنظیم حرارت، تهویه و 

بهداشت حداکثر نتیجه مطلوب حاصل گردد )تصویر 3(.

تصویر3- پرورش بوقلمون های جوان در سالن
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فضای الزم برای هر بوقلمون
ب��رای بوقلمون ه��ا از 21 هفتگ��ی به بعد ب��ه ازای هر 
بوقلمون ۴/0 مترمربع فضا در نظر می گیرند. البته اگر تمام 
گله بوقلمون نر باش��ند برای هر بوقلم��ون 5/0 مترمربع و 
چنانچه ماده باش��ند به ازای هر بوقلمون 3/0 مترمربع فضا 

الزم اس��ت )جدول 1( )تصویر ۴(.

تصویر 4- فضای الزم برای هر بوقلمون در محیط باز

جدول 1- تعداد بوقلمون در هر مترمربع در سنین مختلف

تعداد بوقلمون در هر مترمربعسن )هفته(

30هفته اول

20هفته ۴-2

10هفته 6-5

8هفته 8-7

5هفته 12-9

2-3هفته 20-13
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تصویر 5- پرورش جوجه بوقلمون در روزهای ابتدای پرورش

وسایل نگهداری جوجه بوقلمون
وس��ایلی که برای پرورش و نگهداری جوجه بوقلمون 
به کار می رود تقریبًا شبیه به آن چیزی است که در پرورش 

جوجه های مرغ به کار می رود )تصویر 5(.

نور الزم برای پرورش بوقلمون 
در ۴8 س��اعت اول بای��د در تم��ام مدت ش��بانه روز از 
روشنایی در سالن نگهداری جوجه بوقلمون ها با شدت 100 

لوکس استفاده کرد.
 بعدازاینک��ه جوج��ه بوقلمون ها با محیط آش��نا ش��ده 
و ش��روع به خوردن و آش��امیدن کردند، بای��د به مرور مدت 
روشنایی را کم کرد به نحوی که در سن 2 هفتگی به حداقل 

مقدار روشنایی با شدت 50  لوکس رساند.
 معموالً مقدار 13- 1۴ س��اعت نور در ش��بانه روز برای 
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بوقلمون ها از س��ن 2 هفتگی به بعد کافی است. شدت نور 
نیز مهم است معموالً در ۴8 ساعت اول باید از نور شدید تر 
و س��پس از نور ضعیف تر اس��تفاده نم��ود. بوقلمون ها نیز 
مانند مرغ ها در نور آبی قادر به دیدن نیستند. ازاین رو هنگام 

گرفتن آن ها می توان از نور آبی استفاده کرد. )تصویر 6(. 

تصویر 6- نور الزم برای پرورش بوقلمون در سالن پرورش

طرز اس��تفاده از ن��ور در پرورش بوقلمون ها بس��تگی 
به نژاد و طرز نگهداری و باالخره س��ن فرس��تادن آن ها به 
کش��تارگاه دارد، براین اساس ش��دت نور  در دو روز اول 

100 لوکس و از آن بعد 50 لوکس استفاده شود. 
ازنظر راهنمایی از نور می توان به طریقه زیر استفاده کرد:

صفرتا 6 هفتگی: در ۴8 س��اعت اول به طور دائمی از نور 
استفاده می شود، سپس میزان روشنایی را به مرور به 1۴ الی 
18 ساعت می رس��انند )کم کردن نور باید به طور آهسته و 

تدریجی صورت گیرد(.
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6 تا 22 هفتگی: از 1۴ ساعت نور با شدت کم )50 لوکس( 
استفاده  شود.

22 تا 30 هفتگی: مدت روش��نایی را به 10-12 س��اعت 
رسانده شود.

پرورش جوجه بوقلمون ها
ب��رای نگهداری از جوجه بوقلمون باید عملیات زیر را 

انجام داد:
قبل از ورود جوجه ها باید تمام وسایل نگهداری النه را 
شستش��و و ضدعفونی کرد و سپس وسایل پرورش به دقت 
چیده ش��وند. م��ادر مصنوعي را گرم و ی��ا بخاری برقی را 

روشن کرد و تهویه را در وضع مناسبی قرارداد. 
از پرورش جوجه ها به تعداد بیش ازحد اس��تاندارد در 
هر مترمرب��ع باید خودداری کرد. به مس��ئله تغذیه جوجه 

بوقلمون ها نیز باید در روزهای اول توجه فراوانی نمود.
در روش پرورش روی بستر حتمًا باید از بستر مناسب 
اس��تفاده کرد. در روزهای اول باید بس��تر را با پارچه و یا 
کاغذ پوش��اند تا جوجه بوقلمون ها از مواد بس��تر نخورند 
)البته برخی ه��ا از جعبه هایی که برای حمل ونقل جوجه ها 
استفاده می ش��ود نیز اس��تفاده می کنند، ولی این امر ازنظر 

بهداشتی به هیچ وجه توصیه نمی شود( )تصویر 7(.
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 هنگامی ک��ه جوجه ها غذا خوردن از دانخوري ها را یاد 
گرفتند، می توان کاغذها را برداشت.

جوج��ه بوقلمون ها برعکس جوج��ه مرغ ها خوردن و 
آش��امیدن را به خودی خود یاد نمی گیرن��د. ازاین رو باید به 
آن ها آموخت. آموختن آشامیدن و خوردن یکی از مشکالت 
پرورش بوقلمون است. برای اینکه جوجه بوقلمون ها را به 
خ��وردن ترغیب کنند، عده ای از جو خردش��ده، عده ای از 
شیر و یا غذای سبز برخی از تخم مرغ پخته و خردشده  که 

روش بهتری است استفاده می کنند.

تصویر 7- جوجه بوقلمون از تخم بیرون زده

به طورکل��ی بوقلمون ها نس��بت به مرغ ها، بس��یار کودن 
هستند به نحوی که در نگهداری بوقلمون به طور طبیعی، این 
پرن��ده همانند مرغ مادر به خوبی از جوجه های خود مراقبت 
نمی کند، اغلب جوجه ها تلف می شوند و یا در مقابل پرندگان 

دیگر از جوجه های خود دفاع نمی کند )تصویر 8(.
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تصویر 8- جوجه بوقلمون در هفته اول زندگی

تصویر 9- پرورش  جوجه بوقلمون های جوان در سالن

در پ��رورش جوجه بوقلمون ها باید دقت نمود که قس��مت 
پرورش تا حد امکان دارای گوش��ه یا زاویه نباش��د چون ممکن 
اس��ت که با جمع ش��دن جوجه ها در یک گوش��ه روی هم شاهد 
تلفات ناش��ی از خفگی در آن ها باش��یم. پس بهتر است قسمت 
پرورش ما حالت بیضی مانند داشته باشد. بوقلمون ها معموالً در 
بین 20 تا 28 هفتگی به سن بلوغ  می رسند که البته این امر بستگی 
به نوع، س��ویه و باالخره جنس دارد. معموالً نژادهای سبک کمی 

زودتر از نژادهای سنگین به سن بلوغ می رسند )تصویر 9(.
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فصل جوجه کشی و همچنین طرز نگهداری نیز کم وبیش در 
تس��ریع یا تأخیر بلوغ اثر دارد. مسئله تشخیص رسیدن به سن 
بلوغ بسیار مهم اس��ت زیرا وقتی که پرنده به سن بلوغ می رسد 
گوش��ت از نظر کیفی��ت به حداکثر مرغوبیت خود می رس��د و 

بعداز آن با چربی گرفتن بدن از کیفیت آن کاسته می شود.
 امروزه سعی می شود که بوقلمون ها را ازنظر بلوغ زودرس 
کنند، به این معنی که زودتر به س��ن بلوغ برس��ند. به این ترتیب 

تاریخ فرستادن بوقلمون ها به کشتارگاه به جلو خواهد افتاد.
در ای��ران معموالً بوقلمون های م��اده را در 16 هفتگی 
به بازار می فرس��تند زیرا پس ازآن دیگر رشد نمی کند ولی 
بوقلم��ون ن��ر را تا 26 هفتگ��ی نگاه می دارن��د. وزن زنده 
بوقلمون های ماده بالغ  8- 7/5 کیلوگرم و وزن نرهای بالغ 

 .)NRC،199۴( در حدود 12- 13 کیلوگرم است

دمای موردنیاز
دمای النه در هفته های مختلف باید به قرار زیر باشد:

در شروع دوره پرورش و در سیستم آشیانه گرم )گرمایش 
در کل س��الن( دمای آش��یانه را در حدود 3۴ الی 36 درجه 
سانتی گراد تأمین کنید و این دما را در اواخر هفته اول به 32 
درجه سانتی گراد برسانید، سپس دمای آشیانه را در هفته دوم 
29، هفته س��وم 26، در هفت��ه چهارم 2۴ )در تمام این مدت 
حرارت س��الن نباید از 2۴ درجه س��انتی گراد کمتر گردد(، 
هفته پنجم 21 درجه سانتی گراد و از هفته ششم تا پایان دوره 
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دم��ای 18 درجه س��انتی گراد را حفظ نمایید. در مورد تأمین 
دمای موردنیاز نژادهای صنعتی، حتمًا از راهنمای پرورش آن 
نژاد اس��تفاده نمایید. در روزهای اول جوجه ها نباید از منبع 

حرارتی دور شوند چون ممکن است سرما بخورند. 
اگر از دس��تگاه مادر مصنوعی استفاده می شود باید دور 
دس��تگاه مادر حصاری کش��ید تا از آن دور نشوند و یا اگر 
از بخاری برقی استفاده می ش��ود باید تمامی سالن حرارت 

یکنواخت و مناسب داشته باشد.

تهویه و رطوبت
برای رش��د معمولی جوجه بوقلمون هوای تازه و تمیز 
ضرورت دارد. با استفاده از پنجره های تهویه ای و همچنین 
هواکش ه��ای برقی می ت��وان تهویه را کنترل ک��رد که البته 

تهویه نباید سبب سرد شدن سالن گردد. 
هنگام ورود به سالن می توان وضعیت تهویه را به خوبی 
تشخیص داد، زیرا وجود هرگونه بوی نامناسب دلیل عدم 
و یا نقص تهویه اس��ت. تهویه نامناس��ب همچنین س��بب  

تغییر رطوبت هواي سالن و بستر می شود.
 وجود رطوبت در داخل س��الن نیز یکی از نش��انه های 
نقص تهویه اس��ت. س��الن نگهداری جوجه ها همیشه باید 
خش��ک نگهداری شود و اگر خش��کی هوا بیش ازحد الزم 
باشد رشد پرها کم شده و وضعیت پرها نامناسب می گردد.
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جلوگی��ری و پیش گیری از بیماری ها مس��تلزم رعایت 
اصول به سازی و بهداشت است. ازاین رو باید النه و همچنین 
وسایل را قبل از ورود جوجه و نیز پایان هر دوره به خوبی 

شست و ضدعفونی نمود.

تغذیه بوقلمون
جوجه بوقلمون ها مانند س��ایر طیور در 2۴ ساعت اول 
نیازی به غذا ندارند. مقدار غذایی که جوجه ها در ۴ هفته اول 
 مصرف می نمایند ۴50 تا 500 گرم است که به مرور بر مقدار آن 

افزوده می شود.
 میزان رشد در سنین مختلف یکنواخت نیست به  نحوی 
 که رشد تا سن 7 تا 8 هفتگی سریع و در 1۴ تا 15 هفتگی 
به حداکثر می رسد. جنس نر نسبت به ماده ها ضریب تبدیل 
غذائي بهتري دارد. چربی ه��ا و هیدروکربن ها منابع اصلی 

انرژی در آن ها محسوب می شود. 
غذای بوقلمون تا 8 هفتگی آردی و بعد به صورت پلت 
است. برای پرورش بوقلمون دو برنامه غذائی اساسی باید 
در نظر گرفته شود. یکی غذای تمام نرم یا آردی و دیگری 
دانه ای یا پلت. نیازهای تغذیه ای بوقلمون بر اس��اس س��ن 

متغیر است. 
همچنان که بر س��ن بوقلمون افزوده می شود، نیازهای 
پروتئین، ویتامین و مواد معدنی این پرنده کاهش می یابد و 

بر نیاز آن به انرژی افزوده می شود )جدول 2(.
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جدول 2- احتیاجات غذایی بوقلمون  صنعتی در سنین مختلف

)NRC ،1994( :منبع

سن 
)هفته(

احتیاجات 
غذایی

بعد از 0-45-89-1112-1415-1617

پروتئین خام 

)درصد(
282623211816

انرژی متابولیسم 

)کیلوکالری در هر کیلو(
285029003050320032503325

1/۴1/251/151/050/950/85کلسیم )درصد(

0/750/70/650/600/550/۴8فسفر )درصد(

0/170/170/170/170/170/17سدیم )درصد(

0/620/560/520/۴80/۴20/35متیونین )درصد(

1/050/930/8۴0/750/680/58متیون + سیستین )درصد(

1/71/61/۴51/301/121/00لیزین )درصد(

خوراک بوقلمون باید حتمًا حاوی یک ماده مقابله کننده با 
کوکسیدوز باشد و همچنین وجود یک ماده پیشگیری کننده 
بیماری سرسیاه نیز در غذای بوقلمون ضروری است. باید 

همیشه غذا و آب در اختیار پرنده باشد. 
غ��ذای غیر نرم یعنی با ذرات درش��ت )پلت( را می توان از 

هفته چهارم زندگی برای جوجه های بوقلمون در نظر گرفت.
ب��رای تغذیه بوقلمون می توان از یونجه تازه و ترد، ش��بدر 
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خوب، علوفه سبز تازه یا جوانه سبز غالت که به خوبی خردشده 
و فاقد رشته های بلند باشند، استفاده کرد.

 همه این گونه م��واد را می توان روزی یک یا دو بار به 
بوقلمون های جوان داد. هرگز نباید علوفه پژمرده و س��ایر 

مواد غذائی مشابه را در اختیار پرنده گذاشت. 
در فرم��ول غذائ��ی بوقلمون می توان از کنجاله س��ویا، 

ذرت آسیاب شده و مشابه آن ها استفاده و دان تهیه کرد. 
غذای بوقلمون های در حال رشد را از سن هشت هفتگی 
تا عرضه به بازار باید در اختیار بوقلمون های جوان قرارداد. 
پروتئی��ن موج��ود در آرد س��ویای پوس��ت کنده برای 
بوقلمون های بالغ بس��یار قابل هض��م ولی مواد هیدروکربن 

موجود در آن زیاد قابل جذب نیست.
س��نگ ریزه غیرقابل حل )گرانیتی( در حدود 1تا ۴ میلی متر 

باید در سنین 10-8 هفتگی به غذای بوقلمون اضافه شود.

تصویر 10- بوقلمون های پرورشی
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میزان غذای مصرفی بوقلمون 
اص��والً بوقلمون حیوانی اس��ت که مخصوص گوش��ت 
پرورش داده می شود، لذا ازاین رو بیشتر انتخاب در بوقلمون 
ازنظر تبدیل غذائی صورت می گیرد. بدین ترتیب که هر چه 
بوقلمون در ازای غذای کمتر گوشت بیشتری تولید کند، بهتر 
اس��ت. بوقلمون ازنظر ضریب تبدیل غذائي پرنده خوبی به 
شمار می رود؛ زیرا به طور متوسط میزان ضریب تبدیل غذائی 
در آن در اوایل زندگی حدود یک اس��ت. در برخی مزارع از 
غذای تم��ام آردی و در برخی دیگر از غذای آردی-دانه ای 
اس��تفاده می ش��ود. اما در گروهی از مزارع نی��ز تا 8 هفتگی 
غ��ذای تمام آردی و از 8 هفتگی به بعد غذای دانه ای-آردی 
در اختی��ار پرنده قرار می دهند. اضافه نمودن علف س��بز به 
جیره غذائی جوجه ها س��بب بهتر شدن رشد می شود. چهار 
هفته پیش از رسیدن بوقلمون ها به بازار باید مواد بودار مانند 
روغ��ن ماهی یا پ��ودر ماهی را حذف کرد تا گوش��ت بوی 
نامطبوع نگیرد. غذای بوقلمون های تخم گذار شبیه مرغ های 
تخم گذار اس��ت ولی باید توجه داش��ت ک��ه بوقلمون های 
تخم��ی را نباید بیش ازحد غذا داد زیرا س��بب چربی گرفتن 
آن ه��ا می گردد و تولی��د تخم را پائین م��ی آورد. برای چاق 
س��اختن بوقلمون باید همه روزه خ��وراک دانه به آن ها داد و 
هرچه هنگام بردن به بازار و کش��تار بوقلمون نزدیک تر شود 
باید ب��ر خوراک دانه ای آن ها اف��زود. ترکیبات کلی جیره را 
ذرت، گندم، جو، کنجاله ها و پروتئین های حیوانی تش��کیل 
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می دهد. ذرت را نباید تنها به بوقلمون های پرورشی داد زیرا 
پرنده را بیش ازحد فربه می کند. می توان در زمس��تان از برگ 
چغندر و یوالف نیز در ترکیبات جیره استفاده کرد. در اختیار 
گزاردن زغال چوب، شن و آهک هم مناسب است. همچنین 
در موق��ع جفت گیری باید خوراک قوی ت��ری هم مانند آرد 

ماهی، پودر خون و غیره در اختیار پرنده قرارداد.

ضریب تبدیل غذایی بوقلمون
ضریب تبدیل غذایی بوقلمون ها نس��بت به سن پرورش 
متفاوت بوده و در نژادهای صنعتی مدرن معموالً 2/5 تا 3/5 
اس��ت یعنی با افزایش س��ن نگهداری این میزان افزایش یافته 
و ب��ه ازای ه��ر 2/5  کیلوگرم غذای مصرف��ی یک کیلوگرم 
وزن زنده به دس��ت می آید. امروزه مؤسسات اصالح نژادی 
توانسته اند این مقدار را با روش های اصالحی بهبود بخشند.

جدول 3- جیره های غذایی متداول برای مراحل مختلف رشد بوقلمون

مواد خوراکی
)درصد(

 1-4

هفتگی

 5-8

هفتگی

 9-11

هفتگی 

 12-14

هفتگی

 15-16

هفتگی

بعد از 17 

هفتگی
50/550/352/957/761/۴62/1ذرت

37/735/۴32/330/۴23/321/3کنجاله سویا

-8/97/66/53/82/1پودر گوشت

2/۴2/92/96/79/8-پودر یونجه

1/42/73/13/94/2-روغن گیاهی

0/20/20/20/20/20/2نمک

0/20/20/20/20/20/2جوش شیرین

1/51/51/31/31/21/2دی کلسیم فسفات 
مکمل معدنی و 

ویتامینی
111111



فصل دوم
مدیریت پرورش و تغذیه غاز
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تصویر 11- غازهای پرورشی به همراه جوجه غازها

مقدمه
غازها جزو خانواده غازها Geese family، و از تیره آنس��رینه 
Anserinae ، از تی��ره مرغابیان Anatidae ، از راس��ته غازس��انان 

Anseriformes ، از زی��ررده پرن��دگان حقیق��ی Neornithes، از 

رده پرن��دگان Aves می باش��ند از نژادهای مهم غ��از نژاد تولوز 
  Sevastopol نژاد سبواستوپول ،  Embden نژاد امبدن .،Tuolouse

و نژاد کانادایی Canada می باشد.
غازها پرندگانی خون گرم اند و توانایی پرواز دارند و شنوایی 

و بینایی شان تکامل یافته است. 
غازها توانایی زیادی در سازش با شرایط محیطی جدید برای 
زندگی دارند. توانایی تحمل س��رما تا 10- درجه ی سانتی گراد و 
گرمای زیاد را دارند؛ ولی جوجه غازها بس��یار به س��رما حساس 

هستند )تصویر 11(.
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تصویر 12- تخم غاز

غازها نسبت به بیماری ها بسیار مقاوم هستند و توانایی استفاده 
از علوفه ی خش��بی، پرورش و نگهداری از آن ها را بس��یار مقرون 
به صرفه تر از س��ایر ماکیان کرده اس��ت. غازها مثل سایر گونه های 
اهلی طیور برای اهداف چندمنظوره مورداس��تفاده قرار می گیرند. 
پ��رورش غاز امکان تولید گوش��ت ب��ا هزینه پایی��ن را در مناطق 
نامس��اعد فراهم می کند. در پرورش غاز ب��رای تولید جگر بزرگ 
)جگر چرب(، نیاز به مواد غذایی قابل توجهی است. در این روش 
ذخیره ی چرب��ی در جگر با جیره های پران��رژی مانند روغن های 
حیوانی و ذرت پخته شده، به مدت یک تا دو ماه تغذیه  می شوند.

تخم غاز
تخم غاز 1/8 برابر درشت تر از تخم مرغ است و پوسته ی آن 1/5 
برابر ضخیم تر از پوسته ی تخم مرغ است. تعداد روزنه های پوسته ی 
تخم غاز در واحد سطح نسبت به تخم مرغ کم تر است. زرده ی تخم 

غاز کم آب تر ولي چرب تر از تخم مرغ است )تصویر 12(. 
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تصویر 13-  جوجه غازها در هفته اول پرورش

پرورش غاز
 پرورش غاز؛ 1( در سالن بسته، 2( به صورت سالن و مرتع، 
3(  سیستم باز، ۴( در شالیزارهای مناسب ، 5( پرورش توأم غاز 
و ماهی در اس��تخرهای پرورش ماهی و حاشیه ی رودخانه های 

کشور قابل انجام  می باشد.
در ه��ر نوع پرورش، مرحل��ه ی ابتدایی که تا س��ه هفتگی 
طول می کشد دشوارترین مرحله است. در این مرحله جوجه ها 
به ش��دت به سرما حساس اند. برای سه روز اول دمای سالن 3۴ 
تا 36 درجه ی س��انتی گراد و در پایان هفت��ه دما باید 32 درجه 

سانتي گراد باشد )تصویر 13(. 

در پای��ان هفته ی دوم دما به 2۴ درجه س��انتي گراد کاهش 
می یابد. در سالن بسته نیاز به تهویه وجود دارد ولی در روش های 

پرورش باز در هزینه تهویه صرفه جویی می شود.
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پرورش غاز در سالن بسته 
در هر سیستم نگهداری باید النه های تخم گذاری نیز منظور 
گردن��د. معم��والً برای 60 قطع��ه غاز باید 2۴ الن��ه ۴5 در ۴5 
س��انتی متری به عبارتی برای هر 2/5 قطعه غاز یک النه وجود 

داشته باشد.
در پرورش در س��الن بس��ته براي تأمین دم��اي موردنیاز از 
مادرهای مصنوعی برقی و یا گازی اس��تفاده می شود. مادرهای 
مصنوعی عینًا همان هایی هس��تند که در نگهداری جوجه مرغ ها 

مورداستفاده قرار می گیرند )تصویر 1۴(.  

تصویر 14- جوجه غازهای پرورشی در زیر مادر مصنوعی
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تصویر 15- غازهای پرورشی در سن 4 هفتگی

در هفت��ه اول حرارت زیر م��ادر مصنوعی باید بین 32-35 
درجه سانتی گراد باشد. حرارت مادر مصنوعی را می توان سریعًا 
کاه��ش داد به طوری ک��ه در عرض چهار هفت��ه دیگر نیازی به 

استفاده از آن ها نخواهد بود )تصویر 15(.
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تصویر 16- غاز در حال  تخم گذاری

جوجه کشی طبیعی غازها
 س��ن بل��وغ غازه��ا در نژاده��ا مختلف متغی��ر و بین

12-10 ماهگی در نرها و ۴-2 ماه زودتر در ماده ها اس��ت. 
نحوه تخم گذاری غاز  به صورت فصلی بوده و تخم گذاری 
در غازه��ا در اوایل پاییز ش��روع می ش��ود . در دوره اول 
تخم گ��ذاری که 20-18 هفته به طول می انجامد حدود 60 
تخ��م می گذارند. پس از س��پری ک��ردن 12- 9 هفته زمان 
تولک رفتن، مجدداً تخم گذاری آغاز و در دوره دوم نیز که 
18 هفته اس��ت حدود 50 تخم تولید می کنند.  طول مدت 

جوجه کشی در غاز 30 روز است )تصویر 16(.
)عنوان جوجه کشی طبیعی است(چنانچه در زمان بیرون 
آمدن جوجه غاز ها  از تخم هوا سرد باشد، باید آن ها را به 
محل گرم هدایت ک��رده و مدت چند هفته در محیط گرم 

نگهداری نمود.
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جوجه کشی مصنوعی غاز  
مدت جوجه کشی در ستر 27 روز با دمای 37/7 درجه ی سانتي 
گ��راد و رطوبت 60 تا 65 درصد و 3 روز آخر در هچر 37 درجه ی 
س��انتي گراد و رطوبت 80 درصد اس��ت. تخم ها در داخل دستگاه 
باید به حالت افقی ق��رار بگیرند و با زاویه ی 180 درجه بچرخند. 

جنین غاز  بس��یار به افزایش درجه ی حرارت حس��اس اس��ت.
 خنک س��ازی تخم ها هر 2 روز یک بار برای 15 دقیقه صورت 
می گیرد. از روز پانزدهم هم هر 2 روز یک بار تخم ها را با آب 37/5 

درجه ی سانتي گراد اسپری می کنند.
 هواي داخل دستگاه جوجه کشی باید 21 درصد اکسیژن داشته 
باش��د. تهویه ی ماشین جوجه کش��ی تخم غاز دو برابر بیش تر از 
تهویه ی تخم مرغ اس��ت. بهترین وزن تخم غاز برای جوجه کش��ی 
120 تا 160 گرم اس��ت. از یک تخم 150 گرمی، یک جوجه ی 100 
گرم��ی به وجود می آید. دوره ی جنینی تخم غاز 10 روز بیش تر از 

تخم مرغ است )تصویر 17(. 

تصویر 17- جوجه غاز از تخم بیرون زده
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نگهداری جوجه غازها 
جوج��ه غازها را می توان بر روی بس��تر و بر روی کف های 
ت��وری نگهداری نم��ود. در حالت اول کف النه را با بس��تری از 
خ��اک اره، برگ خش��ک، تراش��ه نجاری، کاه و ی��ا کلش و غیره 
می پوش��انند. جوجه ها در حصار محدودکنن��ده در زیر مادرهای 

مصنوعی بر روی بستر نگهداری می شوند. 
 جوجه غازها در روز اول احتیاجی به غذا ندارند ولی پس ازآن 
باید تغذیه ش��وند. توصیه می گردد حدوداً ۴-6 هفته جوجه ها را 
در ج��ای خش��ک نگهداری کرده و پس از روی��ش پرها به آن ها 
اجازه اس��تفاده از استخرها و آبگیرها را داد. معموالً از ۴ هفتگی 
به بعد جوجه غازها دیگر نیازی به مادر خود نداشته و می توانند 

مستقل شوند )تصویر 18(.

تصویر 18- جوجه غازها در هفته های اول پرورش
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تصویر 19- غازهای با تغذیه ی اجباری برای تولید جگر بزرگ 

روش های پرورش غاز 
 الف- پرورش نژاد گوش��تی که به چند روش انجام می ش��ود:

1-  نیمچه ی گوشتی: در سالن های بسته به مدت 60 تا 65 روز تا 
رسیدن به وزن حدود ۴ کیلوگرم نگهداري می شوند.

2- غ��از مزرعه: پرورش غاز گوش��تی به مدت دو هفت��ه در مزرعه با 
جیره ی آغازین انجام ش��ده و سپس برای چرا کردن در شرایط طبیعی  
به مزرعه و مرتع واردشده تا در سن  18 هفتگی به بازار ارسال شوند.

 ب- پرورش نژادهای تخم گذار برای تولید تخم خوراکی
 ج- پ��رورش دومنظوره برای تولید گوش��ت و تخم که بیش تر به 

صورت سنتی انجام می شود.
 و- پرورش غاز مادر برای تهیه تخم نطفه دار.

 ی- تغذیه ی اجباری غاز برای تولید جگر بزرگ )جگر چرب(.
غازها را بعد از 12 هفتگی برای افزایش ذخیره ی چربی در جگر 
ب��ا جیره های پرانرژی مانند روغن های حیوانی و ذرت پخته ش��ده، به 
مدت یک تا دو ماه تغذیه ی اجباری می کنند. با این روش جگر غازها 

از وزن طبیعی 150 گرم به 800 تا 1000 گرم می رسد )تصویر 19(. 
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تصویر 20- تغذیه ی غازها از علوفه های سبز

تصویر 21- چرای غازها در مزارع 

تغذیه غاز
س��رعت رش��د غازها زیاد و درصد چربی در گوشت و تخم 
آن ها بیش تر از س��ایر ماکیان اس��ت. غازها توانایی اس��تفاده از 
علوفه ی مختلف مانند شبدر، یونجه، سیلوی ذرت، علوفه غالت 
و تفاله چغندر را دارند. به همین دلیل غاز را حدفاصل بین تک 

معده ای ها و نشخوارکنندگان می دانند )تصویر 20(. 

در مزارعی که علوفه ف��راوان دارند ضرورتی بر دادن غذای 
دس��تی نیس��ت ولی در مراتعی که فقیر هستند، تغذیه دستی باید 

انجام گیرد )تصویر 21(.
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در پرورش غاز برای اینک��ه آغاز تخم گذاری را کنترل کرده 
و نی��ز تع��داد تخم ها را افزای��ش دهند از برنامه نوری اس��تفاده 
می نمایند. مدت روش��نایی را با 7 ساعت در روز آغاز و تا هفته 
هفتم ادامه می دهند. س��پس به مدت یک هفته هرروز نیم ساعت 
به زمان روشنایی می افزایند. پس از این یک هفته هرروز 5 دقیقه 
به مدت نور افزوده تا به 1۴ ساعت در روز برسد. می بایستی 1۴ 
ساعت نور تا آخر دوره پرورش ثابت نگاه داشته می شود. مصرف 
سنگ ریزه برای غاز الزم است. غازها نسبت به مایکوتوکسین ها 
و م��واد ضد تغذیه ای حس��اس اند. روش تغذی��ه ی این پرندگان 

بستگی به هدف از پرورش آن ها دارد.
غالبًا جوجه، نیمچه و حتی غازهای بالغ را به صورت تلفیقی 
در س��الن و چراگاه نگهداری کرده و برای هر سن در هر روش 
جیره خاص��ی را پیش بینی می کنند. در این جیره ها نس��بت مواد 
تش��کیل دهنده آن ها مانند پروتئین، چرب��ی و غیره ازلحاظ کمی 
و کیفی متفاوت اس��ت. در جدول یک جیره های غذایی متداول 

برای مراحل مختلف رشد غاز آورده شده است.
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جدول 3- جیره های غذایی متداول برای مراحل مختلف رشد غاز

منبع: جیره های تهیه شده توسط نویسندگان

مواد خوراکی
)درصد(

4-8 هفتگی
بعد از 8 هفتگی 

تا قبل از تخم گذاری

دوره 

تخم گذاری

51/552/7۴8/8ذرت

18/919/919/5گندم

3/83/63/5کنجاله سویا

12/311/211/9پودر یونجه

9/39/48/9تفاله خشک چغندر

0/50/50/5نمک

1/71/73/7صدف

111/2مونو کلسیم فسفات 

مکمل معدنی و 
ویتامینی

111

در هفته ه��ای اول زندگی می ش��ود از جیره های غذایی 
مخص��وص جوجه ماکی��ان نیز برای غازها اس��تفاده نمود. 
چون جوجه غازها رش��د س��ریعی داش��ته و حدوداً ۴50 
-220 گرم در هفته اضافه وزن پیدا می کنند، لذا متناس��ب با 

این رشد کمیت غذایی آن ها نیز افزایش می یابد.
  در زمس��تان های بسیار س��رد که غازها باید اجباراً در سالن 
نگهداری شوند، می شود از علوفه خشک و دانه های مختلف مانند 
ذرت و گندم و جو استفاده نمود. غازها معموالً میل و رغبتی به 

خوردن علوفه سیلو شده از خود نشان نمی دهند )تصویر 22(.
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تصویر 22- چرای غازها در فصل سرد 

تع��داد 60 قطعه غاز در هر هفته تقریبًا یک بس��ته 50 
کیلوگرم��ی علوفه یونجه مصرف می کنند. عالوه بر این هر 
غاز در روز مقدار 250 گرم غذای کنسانتره نیز الزم دارد. 
ب��رای نگهداری غازها به محلی نیز برای آبتنی آن ها  نیاز 
است. این محل بایستی 30-20 سانتی متر عمق داشته و برای 
هر غاز 0/5 مترمربع فضای آبتنی الزم است. درصد کل تلفات 

غازها نسبت به سایر طیور کم و بین ۴-3 درصد است.
پودر صدف از انواع س��خت را بای��د در ظروفی دیگر 
ریخته و برای تأمین کلس��یم موردنیاز در اختیار غازها قرار 

داده شود
در غازهای گوشتی از جیره های پرواری و چاق کننده استفاده 
می ش��ود ولي در غازه��ای تخمی برعکس بای��د جیره ها طوری 
تنظیم شوند که از چاقی آن ها جلوگیری نمایند. چون در غیر این 
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صورت باعث  کاهش تولید تخم و یا قطع تخم گذاری می شود. 
در غازه��ای پرورش��ی بی��ن س��نین  ۴-1 هفتگی غذا 
بدون محدودیت خاصی در اختیار جوجه ها قرار می گیرد. 
جیره های غذایی برای  این س��ن بای��د 20 درصد پروتئین 
داش��ته باشند. جوجه غاز در 60 روز به وزن زنده ی ۴/3 تا 
۴/6 کیلوگرم می رسد. ضریب تبدیل غذایی در غازها 2/9 
تا 3 اس��ت. در جدول چهار احتیاج��ات غذایی غازها در 

دوره های پرورشی مختلف آورده شده است.

جدول 4-  احتیاجات غذایی غازها در دوره های پرورشی مختلف

مواد مغذی
صفرتا 4 

هفتگی

بعد از 4 

هفتگی

از 8 هفتگی 

به بعد

انرژی قابل متابولیسم 
)کیلوکالری بر کیلوگرم(

290030002900

201515پروتئین خام )درصد(

0/650/50/5کلسیم )درصد(

0/30/30/3فسفر )درصد(

)NRC ،1994( :منبع

معم��والً پس از  تهی��ه جیره غذای��ی آردی آن ها را به 
ص��ورت پل��ت درآورده و در اختی��ار جوجه ها می گذارند 
چ��ون جوجه ها می��ل و رغبتی به خوردن غ��ذای آردی از 

خود نشان نمی دهند )تصویر 23(.
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تصویر 23- جیره غذایی مناسب تغذیه غاز به شکل پلت

تصویر 24- پرورش غاز و جوجه غاز در محیط باز

در افزودن داروهای ضد کوکس��یدیوز به جیره غذایی 
غازها باید دقت خاصی مب��ذول گردد. چون غازها تحمل 
تمام انواع داروهای ضد کوکس��یدیوز را نداشته و برخی از 

آن ها ایجاد مسمومیت کرده و تلفاتی به بار می آورند.
معموالً در 8 هفتگی جوجه غازها را از سالن به چراگاه 
منتقل می کنند. در چراگاه روزانه 100- 50 گرم نیز مخلوط 

دانه ها را  در اختیار غازها قرار می دهند )تصویر 2۴(.
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تغذیه  غاز تخم گذار
در زمان تخم گذاری غازها،  جیره غذائي باید حاوی 19 درصد 
پروتئین و میزان کلس��یم آن 2/۴ تا 3 درصد و فسفر )کل یا در 
دس��ترس؟( آن 0/6 تا 1 درصد باشد. جیره دوره تخم گذاری باید 

حداقل از ۴ هفته قبل از شروع تخم گذاری به غازها داده شود.
معم��والً در دوره اول تخم گ��ذاری که 20-18 هفته به طول 
می انجامد غازها حدود 60 تخم می گذارند. پس از سپری کردن 
12- 9 هفته زمان تولک، مجدداً تخم گذاری آغاز و در دوره دوم 

نیز که 18 هفته است حدود 50 تخم تولید می کنند. 
در ش��روع دوره دوم تخم گ��ذاری باید روزان��ه 225 گرم غذاي 
پلت به غازها داده ش��ود. در دوره تولک که 12- 9 هفته به طول 
می انجام��د باید به طور آزاد علوفه نیز در اختیار غازها گذاش��ته 
ش��ود. چریدن در مراتع مرغ��وب برای گله های مادر تا س��ن 6 
هفتگ��ی قبل از تولید ضروری اس��ت. در فصل تولید با جیره ی 
ح��اوي 16 درصد پروتئین خام تغذیه می ش��وند و در اوج تولید 

می توان روزانه 200 گرم کنسانتره به غاز داد )تصویر 25(.

تصویر 25- پرورش غاز به منظور تولید گوشت و تخم
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بهداشت و بیماری های غازها
به طورکلی غاز نس��بت به س��ایر ماکیان مقاومت بهتری 
نسبت به بیماری ها دارد. ولی برای جوجه ریزی باید اقدامات 

بهداش��تی به صورت کامل انجام ش��ود.
علل اصلی بیماری ها در غازها شامل : 1( رطوبت بستر 
و محی��ط و درنتیجه آلودگی بیش ت��ر، 2( بروز بیماری های 
انگل��ی در پرورش توأم ب��ا ماهی و اس��تفاده از خوراک در 
محی��ط آزاد هس��تند. بیماری های غاز ش��امل بیماری های 
عفونی ناش��ی از ویروس ها، باکتری ها، پروتوزوآها، قارچ ها و 

بیماری های انگلی هستند.
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فصل سوم
پرورش و تغذیه اردک
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مقدمه 
اردک ه��ا )Duck( از نظ��ر علم��ی جزو ش��اخه طناب 
داران )Chordata(، رده پرندگان )Aves(، راس��ته غازس��انان 
  )Anatidae( و خان��واده مرغابی س��انان )Anseriformes(
هستند. بدن این پرندگان  کشیده و کوتاه بوده و دارای نوک 
پهنی می باش��ند. در زیرپوس��ت بدن اردک ها یک الیه چربی 
وجود دارد که به عنوان عایق حرارتی عمل می کند سرتاس��ر 
بدن اردک پوش��یده از پر می باشد. از ویژگی مهم این پرها، 
حالت روغنی آن اس��ت که سبب می شود آب و رطوبت به 

پوست بدن نرسد.
پ��رورش اردک در ایران بیش��تر در روس��تاها و به ویژه در 
ش��مال ایران آن هم به جهت موقعیت خاص جغرافیایی آن 
توسط روستاییان  به صورت محدود و سنتی انجام  می شود. 
ازای��ن رو نژادهای اردک زینتی در ایران چندان موردتوجه قرار 
نگرفته است، این در حالی است که در برخی از کشورهای 
اروپایی و امریکا نژاد اردک  گوشتی را با انتخاب صفت های 
برتر در 7 هفتگی به وزنی در حدود 3 کیلوگرم می رسانند.
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نژادهای اردک های اهلی
اردک های اهلی را به سه گروه می توان تقسیم کرد:

1( اردک گوشتی   2( اردک تخم گذار   3( اردک زینتی
اردک های گوش��تی ش��امل  نژادهای  پکین، مسکووی، روئن 
و آیلس��بوری هس��تند.این ن��ژاد از نظر تولید گوش��ت یکی از 
مناس��ب ترین نژادها می باش��د به طوری که در 8 هفتگی به وزنی 
در حدود 3 تا ۴ کیلوگرم خواهند رسید. در بیشتر مزارع پرورش 

اردک در کشور امریکا از این نژاد استفاده می شود.

تصویر 26- اردک نژاد مسکووی

تصویر 27- اردک نژاد  آیلسبوری



48

تصویر28- اردک نژاد پکین

تصویر29- اردک نژاد روئن

نژادهای اردک تخم گذار ش��امل نژاد خاکی کمپ بل و نژاد 
دونده هندی است. میانگین تولید تخم در این نژادها در حدود 
250 تخم در سال می باشد که تخم آن نیز نسبت به تخم سایر 
اردک های تخم گذار بزرگ تر اس��ت. میانگین وزن اردک نر 7/2 

در این نژادها  کیلوگرم و اردک ماده 5/2 کیلوگرم می باشد.
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تصویر 30- اردک نژاد کمپ بل خاکی

تصویر 31- اردک نژاد دونده هندی )وایت پنسیلد(

نژاده��ای زینتی: این گون��ه نژادها در ای��ران چندان جنبه 
اقتصادی ندارند و کشاورزان محلی نیز کمتر به پرورش آن ها 
می پردازند؛ اما به هرروی این نژادها بسیار زیبا هستند. برخی 
از این نژادها عبارت از نژاد کاکل دار سفید، نژاد اردک تاج دار، 
اردک کاکل دار س��یاه می باش��ند. این نژادها اصوالً دارای وزن 
کمتری هس��تند و همچنین تعداد تخم س��الیانه آن ها کم و 
ناچیز است، ازاین رو ازنظر اقتصادی چندان به صرفه نیست.
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تصویر 32- تخم اردک

روش جمع آوری و نگهداری از تخم اردک
در ای��ران و در جوامع روس��تایی چندان ب��ه چگونگی 
جمع آوری و نگهداری تخم ها توجه نمی ش��ود، این مس��ئله 
باع��ث کاهش باروری تخم ها می ش��ود. اردک ه��ا اغلب در 
ش��ب ها و به طورمعمول در س��اعت اولیه صبح تخم گذاری 

می کنند. تخم ها بایس��تی هرروز جمع آوری گردند.

پس از جمع آوری، تخم ها باید تمیز و سپس ضدعفونی 
ش��وند تا میزان بار میکروبی روی پوس��ته تخم کاهش یابد. 
ای��ن کار برای جلوگیری از آلودگی تخم ها ضروری اس��ت. 
برای ضدعفونی ک��ردن تخم روش های متفاوتی بیان ش��ده 
است اما هیچ یک از این  روش ها، نمی تواند یک روش کاماًل 

مطمئن برای پاک کردن آلودگی تخم ها به شمار آید.



51

یک روش دیگ��ر جهت ضدعفونی تخم ها این اس��ت 
که آلودگی هایی همچون آلودگی های بس��تر و مدفوع که به 
تخم ها می چس��بند را با یک پارچه و یا سمباده بسیار نرم 
به آهستگی پاک کرده و سپس تخم ها را درون اتاق گاز قرار 
داده و ب��ا اس��تفاده از گاز فرمالین ب��ا غلظت ۴ درصد آن را 
ضدعفونی می کنند. اگرچه این روش کامل و دقیق نیس��ت 
اما از روش اول به مراتب بهتر اس��ت. مدت زمانی که تخم ها 

در اتاق گاز دهی قرار می گیرند در حدود 20 دقیقه است.
بهتر اس��ت تخم ها را خیل��ی زود و بدون انبار کردن برای 
جوجه کش��ی اس��تفاده کرد؛ اما این کار در عم��ل امکان پذیر 
نیست. ازاین رو پس از ضدعفونی کردن باید در سردخانه انبار 
ش��وند. دمای س��ردخانه باید بین 12 تا 15 درجه س��انتی گراد 

باشد. دمای یخچال )۴ درجه( برای این کار مناسب نیست.
اگر قرار بر این باش��د که تخم ها کمتر از 3 روز در سردخانه 
انبار شوند نیازی به چرخش تخم ها نیست اما با باال رفتن زمان 

نگهداری باید حداقل روزی یک بار تخم ها چرخانده شوند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که تخم ها را باید ب��ا زاویه ۴5 درجه از 
خط عمود بر سطح زمین در سردخانه نگهداری کرد. همچنین 
باید تالش ش��ود تا تخم ها بیش از یک هفته در انبار نگهداری 

نشوند چون پس ازاین مدت باروری تخم ها کاهش می یابد. 
کاه��ش رطوبت هوای انبار نی��ز باعث کاهش درصد جوجه 

آوری می شود. تهویه هوا با جریان آرام باد مفید است.
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جوجه کشی
طول مدت جوجه کش��ی در همه اردک ها 28 روز اس��ت اما 
تنها در اردک مس��کووی این مدت تا 35 روز به طول می انجامد. 

جوجه کشی به دو روش طبیعی و با دستگاه انجام می گیرد.

جوجه کشی طبیعی
این روش بیش��تر در روس��تاها و مزارع کوچک پرورشی 
انجام می شود که در این روش از پرندگانی همچون اردک و 
یا مرغ کرچ  برای جوجه کشی استفاده می شود. بسته به جثه، 

10 تا 15 تخم در زیر هر پرنده قرار می دهند.
البته اردک ها مادران خوبی برای جوجه درآوری محسوب 
نمی ش��وند و گاهی ممکن اس��ت از روی تخم بلند شده و 
حاضر به خوابیدن روی تخم نش��وند، به همین علت بهتر 

است از مرغ کرچ استفاده شود.

تصویر 33- جوجه اردک ها در هفته اول پرورش
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جوجه کشی مصنوعی
این ش��یوه بیش��تر در مزارع ب��زرگ انجام می ش��ود. اگرچه 
در ای��ران مزارعی به بزرگی برخی از کش��ورها وج��ود ندارد اما 
هس��تند کسانی که به تولید جوجه اردک با ماشین جوجه کشی 
می پردازند. در جوجه کش��ی با دستگاه، چهار عامل دما، رطوبت، 

تهویه و چرخش بسیار مهم و دارای نقش اساسی می باشند.
دمای ستر در دستگاه های جوجه کشی بزرگ برای تخم اردک 
37/5 تا 38 درجه س��انتی گراد و دمای هچر 33 درجه سانتی گراد 
است، اما در دس��تگاه های کوچک، دما را در هفته های اول، دوم، 
سوم و چهارم به ترتیب; 38، 38/5، 39 و 39/5 درجه سانتی گراد 
در نظر می گیرند. اگر این تغییرات امکان پذیر نباشد حتی االمکان 

باید دما را در  حد 38/8 درجه سانتی گراد ثابت نگه داشت.
رطوبت در دس��تگاه جوجه کش��ی ب��رای اردک به مراتب 
بیش��تر از رطوبت موردنیاز برای تخم مرغ اس��ت همچنین 

رطوبت هچر بایستی بیشتر از ستر باشد.
تخم اردک در س��تر روزانه باید ۴ بار چرخانده شوند، اما 
در هچر نیازی به چرخاندن نیست اما بایستی حتمًا رطوبت 
را افزای��ش داد. در روز ۴ تا 5 جوجه کش��ی، ب��ا انجام عمل 
کندلینگ یا نوربینی)عمل مشاهده تخم بارور در نور( می توان 
تخم ه��ای غیر ب��ارور و دارای جنین مرده را مش��خص و از 
دستگاه خارج نمود. در این زمان ظاهر جنین  سالم به صورت 
لکه ای س��یاه در ب��االی تخم و نزدیک اتاق��ک هوا که دارای 

انشعابات و رشته های عروقی است قابل تشخیص است.
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درصورتی که جنین در این زمان به غش��اء پوسته چسبیده 
باشد و انش��عابات و رش��ته های عروقی وجود نداشته باشند 
نش��ان دهنده م��رگ جنین اس��ت، همچنین اگ��ر در هنگام  
نوربینی، تخم به  صورت روشن و بدون هیچ گونه لکه ای باشد 

به این معنی می باشد که تخم بدون نطفه و غیربارور است.

ساختمان پرورش در شیوه های سنتی و صنعتی
الن��ه اردک در روس��تاها می تواند از یک اتاقک س��اده از 
چوب و یا س��نگ و یا انباری در گوشه یک خانه  باشد. البته 
این النه باید باالتر از س��طح زمین ه��ای اطراف بوده تا آب 
باران و یا رطوبت وارد النه نشود. بهتر است بستر النه از بتن 
باشد اما اگر از شن هم استفاده شود مشکلی پیش نمی آورد. 
بهتر اس��ت بستر از خاک نباشد زیرا با اندک رطوبت مدفوع 
اردک تبدی��ل به گل می ش��ود. برای کف بس��تر با توجه به 
فصل گرم و یا س��رد سال می توان به اندازه 3 تا 5 سانتی متر 
از تراش��ه چ��وب ،کاه و یا هر ماده ج��اذب رطوبت دیگری 
اس��تفاده کرد. این النه را می توان برای نگهداری در شب در 

نظر گرفت و در روز اردک ها در محوطه ای باز رها شوند.
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فضای موردنیاز برای پرورش اردک ها
تراک��م باال در آش��یانه و فضای بی��رون از النه می تواند 
اثرات منفی بر روی رش��د و تولید تخم داش��ته باش��د. در 
مقاطع سنی مختلف داش��تن فضای مناسب برای هر اردک 

می تواند به راندمان تولید کمک کند )جدول ۴(.

جدول 4- فضای موردنیاز برای پرورش اردک ها

)NRC ،1994( :منبع

فضای موردنیاز )سانتی متر مربع(سن )هفته(

10/03

20/06

30/1

۴0/12

50/18

60/21

70/23

0/25اردک گوشتی بالغ

0/28اردک تخم گذار
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دمای مناسب برای اردک ها
جوجه اردک های تازه به دنیا آمده تا یک هفتگی توانایی 
تنظی��م دمای بدن خود را ندارن��د، ازاین رو باید از یک منبع 
گرمایی استفاده کرد. با افزایش سن و کامل شدن رشد پرها، 
آن ها توانایی نگهداری گرمای بدن خود را خواهند داش��ت، 
به گونه ای که در بیرون از النه در فضای آزاد هیچ مش��کلی 

برای آن ها پیش نمی آید )جدول 5(.

)NRC ،1994( :منبع

جدول 5- دمای موردنیاز برای پرورش اردک ها

دما )سانتی گراد(سن )روز(

132

728

1۴2۴-23

2121-20



57

دان خوری و آبخوری  سالن های پرورش اردک
 دان خوری های مورداس��تفاده در پرورش مرغ ، برای اردک  
نیز مناس��ب اس��ت. برای هر اردک تا س��ن 3 هفتگی 5/2 
س��انتی متر فض��ای دان خ��وری در نظر می گیرن��د و برای 
اردک های مولد این عدد به 11 س��انتی متر افزایش می یابد تا 

همه پرندگان بتوانند باهم خوراک را مصرف می کنند.

تصویر 34- استفاده از سینی های دان خوری  در هفته اول پرورش

ب��رای جوجه اردک ه��ا و اردک های در حال رش��د 3 تا 
۴ س��انتی متر و ب��رای اردک های تخم گ��ذار و مولد 5 تا 7 

سانتی متر فضای آبخوری در نظر می گیرند.
درصورتی که آبخوری به صورت آویز درون سالن قرار گیرد 
باید بر روی آن ش��بکه ای سیمی قرارداد تا اردک ها در هنگام 
 آب خ��وردن، آب را به اطراف پخش نکرده تا بس��تر کمتر 

خیس شود.
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تصویر 35- استفاده از آبخوری های نیپل توسط جوجه اردک های پرورشی

اگر از آبخوری نیپل اس��تفاده می شود 15 عدد نیپل برای هر 
100 قطعه جوجه اردک و اردک  در حال رشد موردنیاز است. برای 
مولدها نیز به ازای هر 100 قطعه 20 عدد نیپل در نظر می گیرند. 
باید توجه داش��ت که تا زمان یادگرفتن اس��تفاده از نیپل توسط 

جوجه اردک ها، حتمًا باید از آبخوری های آویز استفاده کرد.

تهویه
در سیستم های پرورشی با سالن های نیمه باز و روستایی 
که اردک ها بیش��تر در بیرون از س��الن ق��رار دارند، به تهویه 
مکانیکی نیازی نیست اما برای سالن های بسته و پیشرفته، 

تهویه مکانیکی و استفاده از هواکش ضروری است.
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مدیریت بستر
 در محوطه ای که اردک ها هس��تند نباید هیچ گونه میخ، پیچ، 
س��یخ و سیم وجود داشته باش��د، چون به لحاظ آناتومی پاهای 
اردک نسبت به مرغ  در برابر سطوح زبر و خشن و تیز حساسیت 
بیشتری دارد. مصرف آب و دفع آن در اردک  نسبت به مرغ زیادتر 
است. مدفوع اردک ها بیش از 90 درصد رطوبت دارد. ازاین رو الزم 
اس��ت دقت بیشتری را برای خشک نگه داش��تن بستر در سالن 
پرورش داش��ته باشیم. در س��الن های نیمه باز که اردک ها بیشتر 
وقت خود را در طول روز، در بیرون از س��الن پرورش می گذرانند 
)بیش از 3 هفته از سن خود(، منابع آب باید در بیرون از آشیانه 

قرار گیرند. این کار به کاهش رطوبت بستر کمک می کند.
در فصول سرد سال به ویژه در نواحی کوهستانی که دمای 
هوا به زیر صفر درجه می رسد و احتمال یخ زدگی آب وجود 
دارد، بهتر اس��ت که ظرف آب درون س��الن قرار داده شود. 
بستر سالن هایی با شن و ماس��ه ، درصورتی که بیش ازاندازه 

خیس و کثیف شده باشند، باید سریعًا عوض شود.
در سالن های با کف سیمانی که بر روی آن تراشه چوب و 
یا کاه ریخته شده است، درصورتی که مقدار رطوبت کم باشد، آن 
قسمت از بستر را زیرورو کرده و اگر بیش ازاندازه مرطوب باشد 

باید نسبت به تعویض آن قسمت از بستر مبادرت نمود.
کف بستر هرگز نباید از خاک باشد زیرا با دفع فضوالت 
اردک، بستر گلی شده و مشکالت زیادی برای پرورش دهنده 

و گله پیش می آید.
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 تغذیه اردک
برخالف س��ایر انواع طی��ور اهلی، جوج��ه اردک ها از همان 
س��اعات اولیه خروج از تخم، عالقه عجیبی ب��ه خوردن غذا از 
خود نشان می دهند و لذا بهتر است از خوراک های خیس شده با 
آب )نان خیس ش��ده( یا تخم مرغ پخته.برای تغذیه آن ها استفاده 
شود. چنانچه این کار مقدور نباشد می توان روزی پنج الی شش 
بار و هر وعده مقداری آرد سبوس، پودر شیر، آرد و مواد علوفه ای 

را به صورت پلت های ریز درآورده و در اختیار جوجه ها قرارداد.
تجربه نش��ان داده اس��ت ک��ه ترکیبات مزب��ور که البته 
می ت��وان اجزای آن را با مواد غذایی، علوفه و دانه های دیگر 
نی��ز تعویض نم��ود، غذای کامل و خوبی ب��رای اردک ها به 
ش��مار می رود و در رش��د و نمو جوجه ها تأثیر زیادی دارد. 
رشد جوجه اردک نسبت به سایر طیور اهلی بیشتر می باشد. 
تغذیه حیوان از دو هفتگی به بعد به تدریج کم ش��ده و در 
سن سه تا چهار هفتگی تعداد دفعات غذادهی به دو بار در 
روز تقلیل می یابد. در جدول ش��ماره شش مقادیر موردنیاز 

جیره غذایی برای سن های مختلف اردک آورده شده است.
برای دس��تیابی به حداکثر رش��د باید ب��ه جیره غذایی 
اردک ها توج��ه نمود. البته توجه به ج��داول غذایی تنها در 

سیس��تم های صنعتی و نیمه صنعتی امکان پذیر اس��ت.
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تصویر 36- جوجه اردک های در سن 4 هفتگی پرورش

جدول 6-  مواد مغذی موردنیاز سنین و مراحل مختلف رشد اردک

)NRC ،1994( :منبع

مواد مغذی
جیره آغازین

 )صفرتا 3 هفتگی(

جیره رشد/ پایانی

 )3 تا 7 هفتگی(

جیره نگهداری 

)8 هفتگی تا تخم گذاری(

جیره 

تخم گذاری

22181۴16پروتئین خام  )درصد(

انرژی قابل متابولیسم 
)کیلوکالری بر کیلوگرم(

2950310027502850

0/850/750/753کلسیم  )درصد(

0/۴00/380/350/38فسفر قابل دسترس )درصد(

0/170/170/160/16سدیم )درصد(

0/۴80/380/30/۴0متیونین  )درصد(

0/850/660/580/68متیونین+ سیستئین  )درصد(

1/150/900/700/80لیزین  )درصد(

0/750/550/۴80/58ترئونین  )درصد(

0/220/180/1۴0/16تریپتوفان )درصد(
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بیماری های معمول در اردک
پیش��گیری از گس��ترش بیماری اثر مهمی بر سیس��تم 
پرورش اردک دارد. برای هر اردک داشتن فضای محدود محل 
زندگی، آب و یا هوای تازه سبب کاهش خطر انتقال بیماری 
بی��ن گونه ها می ش��ود. همچنان که هران��دازه تعداد در گله 
افزایش و فضای قابل استفاده هر اردک کاهش  یابد احتمال 

ورود و انتشار عوامل بیماری زا افزایش می یابد.
برای جلوگیری از گس��ترش عوامل بیم��اری زا در بین 
اردک ه��ا و مراقبت برای پیش��گیری انس��ان ه��ا از ابتال به 
بیماری های مش��ترک به ویژه گونه های سالمونال و آنفلوانزای 
پرندگان ضروری اس��ت. عفونت ه��ای باکتریایی درونی و یا 
بیرونی حتی تعداد اندکی از تخم ها در هنگام جوجه کش��ی 
به آس��انی می توانند ب��ه همه جوجه اردک های تفریخ ش��ده 

سرایت نمایند.
اردک یکی از میزبان های اصلی ویروس آنفلوانزای طیور 
می باش��د. این ویروس می تواند جهش پیدا نموده و به نوع 
خطرناکی تبدیل شود و به سایر میزبان ها ازجمله انسان سرایت 
کند. آنفلوانزای طیور در سایر گونه های پرندگان نیز می تواند 
 تکثیر یابد و توس��ط پرندگان مهاجر در سراسر نقاط جهان 

منتقل گردد.
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بیماری التهاب پای اردک
ای��ن بیماری نوعی زخم در پای اردک ه��ا ایجاد می کند. این 
زخ��م به دلیل نوعی باکتری در مدفوع به وجود می آید. این زخم 
ممکن است ابتدا به صورت  برجستگی هایی به رنگ صورتی و 
ب��ه صورت زخم درآمده و ایجاد عفونت  کند، تا حدی که ممکن 
است باعث مرگ پرنده شود. توصیه می گردد برای درمان عفونت 

پای زخمی پرنده از پماد تتراسایکلین استفاده شود.

تصویر 37-  قسمت های مشخص شده مراحل اولیه التهاب پا اردک

بیماری سپتی سمی در اردک 
ای��ن یک بیم��اری جدید و وخیم در اردک اس��ت که به 
ص��ورت عفونت در خ��ون و التهاب کیس��ه های هوایی رخ 
می دهد. عامل آن  یک باکتری به نام پاستورال بوده، در اردک در 
حال رش��د و در سنین چهار تا نه هفتگی با میزان مرگ ومیر 
بسیار باال رخ می دهد. عالیم آن شامل خواب آلودگی، اسهال 
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س��بز، پرهای طوق دار )پرهایش به رن��گ دیگر پرهای اردک  
نباشد(، تش��نج، ضعف و ناتوانی اردک ها می باشد. جراحات 
بعد از مرگ در الشه شامل خون ریزی در طحال و کبد و قلب 
اس��ت. جهت کنترل و درمان بیماری از 100 گرم آنتی بیوتیک 
کلر تتراسایکلین در هر تن جیره به مدت 5 روز و 0/1 درصد 

سولفادیمیدین در آب به مدت 2 روز استفاده می شود.
این بیماری با واکسیناس��یون قابل پیش��گیری اس��ت و 
واکس��ن کش��ته ی آن توسط موسس��ه تحقیقات واکسن و 
سرم سازی رازی در کشور تولید می گردد. این واکسن تحت 
عنوان واکس��ن پاس��تورلوز اردک عرضه می شود و در مناطق 
ش��مالی کش��ور هر ش��ش ماه یک بار تزریق ین واکسن در 

آبزیان به ویژه اردک توصیه می شود.

 بیماری گامبورو
یک��ی دیگر از بیماری های مهم طی��ور، بیماری گامبورو 
است که یک بیماری ویروسی می باشد. ویروس این بیماری 
در برابر عوامل محیطی بسیار مقاوم است. به طوری که حتی 
پس از تمی��ز کردن کامل النه های آل��وده و انجام عملیات 
ضدعفون��ی، بازهم وی��روس آن در محی��ط باقی مانده و در 
دوره ه��ای بعد، موجب بروز بیماری در اردک می گردد. میزان 
واگیر بودن این بیماری در حدود 100 درصد و میزان تلفات 
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آن تا 20 درصد خواهد بود. نشانه های ظاهری بیماری شامل 
بی اشتهایی و افسردگی، اسهال سفید آبکی و گچی، ژولیدگی 

پرها، لرزش و زمین گیری در پرندگان مبتال می باشد.
درمان بیماری گامبورو بسیار مشکل و تقریبًا غیرممکن 
اس��ت؛ بنابرای��ن بهترین راه آن اس��ت که ب��ا رعایت نکات 
بهداشتی و استفاده از ضدعفونی کننده های مناسب از بیماری 
پیشگیری کرد.این بیماری نیز با واکسیناسیون قابل پیشگیری 
است و واکسن زنده ی آن توسط موسسه تحقیقات واکسن 

و سرم س��ازی رازی در کش��ور تولید می گردد.

نتیجه گیری کلی 
پ��رورش اردک را می توان با کمتری��ن هزینه و در حیاط 
یک خانه روس��تایی انجام داد. به جز یک منبع گرم کننده در 
هفته دوم و یا سوم و تعدادی دان خوری و آبخوری که آن هم 
به ش��یوه های ابتکاری قابل ساخت است، نیاز به تجهیزات 
گران قیمتی همانند مرغداری های صنعتی ندارد و درعین حال 

گوشت این پرنده نیز بسیار لذیذ است.
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فصل چهارم

مدیریت پرورش و تغذیه قرقاول



مقدمه
قرقاول یکی از زیباترین و باشکوه ترین پرندگان زینتی است 
که توجه آدمی را از دور به خود معطوف می کند و برخی اعتقاد 
دارند بع��د از طاووس، زیباترین پرنده در بی��ن پرندگان زینتی 
است. در دنیا گوشت قرقاول یکی از لذیذترین گوشت ها بوده 

و پرورش آن عمدتًا به دلیل تولید گوشت است. 
قرقاول از خوشمزه ترین و لذیذترین انواع گوشت در جهان 
به ش��مار می رود و بسیار کم چرب و سفیدرنگ است. گوشت 
قرقاول گران تر از گوشت سایر طیور و این موضوع سبب شده 
تا پرورش این پرنده بس��یار س��ودآور باش��د. محصوالت فرعی 
قرقاول ش��امل پرهای بس��یار زیبا و رنگارن��گ، تخم آن و نیز 
خش��ک کردن و فروش پرنده به صورت تاکس��یدرمی است که 
البته نسبت به بازار گوشت درصد کمی را شامل می شود. یکی 
از م��وارد مهم اس��تفاده از این پرنده در دنیا، ش��کار آن اس��ت 
که به عنوان یک س��رگرمی پرطرفدار در دنیا محسوب می شود. 
کشور ما از ظرفیت بسیار مناسبی برای پرورش قرقاول برخوردار 
اس��ت و در ص��ورت حمایت دول��ت و اعطای تس��هیالت به 
فارغ التحصیالن رشته دام پروری می توان پرورش آن را توسعه داد. 
نمایش زیبایی ه��ای قرقاول در باغ های عمومی و خصوصی از 
دیگر اهداف پرورش آن به شمار می رود، عالوه بر آن با پرورش 
این پرنده و رهاس��ازی آن در ش��کارگاه های مصنوعی می توان 
زمینه جذب و ورود جهانگرد به کش��ور را فراهم نمود. پرورش 
قرقاول به دلیل نیمه وحشی بودن آن به اقدامات مدیریتی بسیار 
مناس��بی نیاز دارد، ضروری است که عالقه مندان به پرورش این 

پرنده از اطالعات و دانش کافی برخوردار باشند.
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منشأ قرقاول و سویه های قرقاول ایرانی 
قرق��اول از جمله پرندگان بومی و نادر در ایران اس��ت که 
در مرات��ع و بوته زارها زندگی می کند. قرقاول یکی از زیباترین 
پرن��دگان ایران اس��ت و به نوعی جزو مجموعه تنوع زیس��تی 
ایران محس��وب می ش��ود که با تغذی��ه از دانه های گیاهی و 
حش��رات می تواند در حفظ محصوالت کشاورزی مفید باشد. 
در ای��ران یک گونه قرقاول و چهار زیرگونه آن زندگی می کند. 

قرقاول های ایران از خالص ترین قرقاول های دنیا هستند. 
قرقاول ه��ای ای��ران با توجه ب��ه پراکندگ��ی جغرافیایی و 
تفاوت ه��ای ظاهری به چهار زیرگونه قرقاول های ارس��باران و 
دشت مغان، قرقاول های تالش از آستارا تا چالوس، قرقاول های 
گلس��تان از بابل تا گلس��تان، قرقاول های س��رخس و حوالی 
رودخانه مرزی هریرود تقسیم می ش��وند. در قرقاول های ایران 
جن��س ن��ر و ماده کام��اًل باهم ف��رق دارند. آن ه��ا معموالً از 
زیرگون��ه ای به زیرگونه دیگر از لحاظ رنگ پر متنوع اند. نرهای 
بالغ پروبال رنگین و دمی دراز و سر و گردن آن ها سبز تیره و 
براق است. قرقاول های ماده دارای رنگ پرهای نخودی تیره، با 

لکه های قهوه ای زیاد و به رنگ محیط اطراف است.
 در قرقاول ه��ای ای��ران نرها 88 س��انتیمتر و ماده ها بین

53 تا 62 س��انتیمتر طول دارند. سر این پرنده به رنگ سبز 
براق و پوست برهنه دور چشمش قرمز روشن است.
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تصویر38- قرقاول نر و ماده گونه ایرانی

مدیریت پرورش: معرفی قرقاول و خصوصیات رفتاری و عملکردی آن
قرقاول با نام علمی )Phasianus calchicus( و نام انگلیسی 
)Pheasant( متعلق به خانواده فازیانیدها، راسته مرغ سانان از رده 

پرندگان می باشند.
انواع بس��یاری متنوعی از قرقاول ها وجود دارند که ش��امل: 

)Phasianus( الف- قرقاول های شکاری
ای��ن دس��ته از قرقاول ه��ا در 33 گونه در اغل��ب نقاط دنیا 
به ج��ز آفریقا و آمری��کای جنوبی پراکنده هس��تند. این دس��ته 
ش��امل قرقاول ه��ای قفق��ازی )Colchicus(، قرقاول های طوقی 
 ،)Mongolicus( قرقاول های طوق قرقیزی ،)Torquatus(چین��ی

قرقاول های الوان ژاپنی )Versicolor( هستند. 
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تصویر39- قرقاول  قفقازی                   

تصویر40- قرقاول طوقی چینی
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تصویر41- قرقاول طوق قرقیزی        

تصویر42- قرقاول الوان ژاپنی
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ب-  قرقاول های شکاری جهش یافته 
از قرقاول های ش��کاری که در اس��ارت نگهداری شده اند 
قرقاول های ش��کاری جهش یافته شامل نژادهای قرقاول های 
تنبروس��وس )Tenebrosus(، قرق��اول ایزاب��ل )Isabell( و 

قرقاول سفید پرورش یافته اند.

تصویر43- قرقاول تنبروسوس

تصویر44- قرقاول ایزابل
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 )Syrmaticus( ج- قرقاول های دم دراز
قرقاول ه��ای دم دراز به خاطر عدم وج��ود پرهای ناحیه 
گ��وش، از ش��کاری ها قابل تش��خیص هس��تند. از ان��واع 
 ،)Royal pheasants( ش��اهی  قرقاول ه��ای  می ت��وان:  آن 
 قرقاول های الیوت )Elliot Pheasants( و قرقاول های میکادو 

)Mycado Pheasants( را نام برد .

تصویر45- قرقاول شاهی

تصویر46- قرقاول الیوت
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تصویر47- قرقاول میکادو

 )Lophura( د-  قرقاول های مرغی شکل
قرقاول های مرغی شکل در بین خود گروه های بسته ای 
را ب��ه وجود می آورند، باوجودی که نره��ا رنگ های متنوعی 
نش��ان می دهند ولی آن ها با یکدیگر خویش��اوندی بس��یار 
نزدیک��ی دارند. این قرقاول ها عبارت ان��د از: قرقاول نقره ای، 

قرقاول س��وین هو و قرقاول پرالت.

تصویر48- قرقاول های مرغی تصویر )قرقاول نقره ایی(
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)Chrysolophus( ه- قرقاول های چری سولوفوس
 ،)Ch.pictus(از ان��واع این قرقاول می توان قرقاول طالیی
 طالی��ی لوتین��و )Ch.lutino(، قرق��اول لی��دی ام هرس��ت 
 )Ch. amherstiae( و قرقاول الماس نشان )Ch.ladyamhers(

را نام برد.

تصویر49- قرقاول طالیی

تصویر50- قرقاول طالیی لوتینو
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تصویر51- قرقاول لیدی ام هرست

تصویر52- قرقاول الماس نشان 
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تصویر53-  قرقاول  براق شاهی

تصویر54- قرقاول های گوش دار )قرقاول آئوریتوم(

 )Monals or Lophophorus( و- قرقاول های براق
از معروف تری��ن انواع آن می توان قرقاول براق ش��اهی را نام 

برد. آن ها تا حدود زیادی زندگی شبیه به س��ایر قرقاول ها دارند.

)Crossoptilon( ی- قرقاول های گوش دار
ای��ن قرقاول ها زندگ��ی گروهی داش��ته و در مواقع تکثیر هر 
جف��ت نر و م��اده راه جداگانه از گروه را دنب��ال می کنند. از انواع 
معروف می توان آئوریتوم )Crossoptilon auritum( را ذکر نمود.
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زم��ان تولیدمثل قرق��اول ابتدای بهار ب��وده و قرقاول ها 
9 ت��ا 16 تخم می گذارند، تخم ها به رن��گ زیتونی مایل به 
قه��وه ای می باش��ند و اگر به دلیلی تخ��م آن ها از بین برود 
آن ه��ا می توانند ب��ار دیگر هم تخم بگذارن��د )تصویر 55(.  
جوجه ها به محض بیرون آمدن از تخم، آش��یانه را ترک کرده 
و به همراه مادر به جس��تجوی غ��ذا می پردازند. در قرقاول 
می ت��وان یک پرنده ن��ر را با 5 تا 7 ماده جف��ت کرد. زمان 
جوجه کش��ی در قرقاول 23 تا 25 روز و به طور متوس��ط 2۴ 
روز اس��ت. قرقاول ها در پرورش صنعتی پس از 16 هفته به 

وزن 1200 گرم می رسند و آماده کشتار هستند. 

تصویر55- تعداد تخم قرقاول ماده در یک فصل تخم گذاری
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تصویر56- جوجه خارج شده از تخم قرقاول 

در دوره تخم گذاری قرقاول ها دمای س��الن بین 21 تا 26 
درجه س��انتی گراد توصیه می شود. جوجه قرقاول بعد از 2۴ 

روز از تخم خارج می شود )تصویر 56(.

قرقاول در ش��رایط طبیع��ی به ندرت پرواز ک��رده و تنها جهت 
جابه جای��ی از مناط��ق پرتراکم پوش��ش درختی و علف��ی یا برای 
اس��تراحت پروازهای کوتاهی را انجام می دهن��د. این پرندگان دارای 
بال های کوچکی نس��بت به اندازه بدنش��ان هس��تند و برای پریدن 
به سرعت آن ها را تکان می دهند. قرقاول ها پرندگانی عصبی هستند 

؛ بنابراین باید در سالن و محوطه کاماًل پوشیده نگه داری گردند. 
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جایگاه پرورش و آماده سازی آن قبل از جوجه ریزی
 جوجه قرقاول یک روزه همانند سایر حیوانات تازه متولدشده 
ب��ه مراقبت های ویژه و به خصوص دسترس��ی به غذای کافی نیاز 
دارد. همچنی��ن س��الن محل پرورش جوجه ها بای��د دارای فضای 

کافی باشد و در ضمن کاماًل تمیز و ضدعفونی شده باشد.
 سیستم های پرورش قرقاول در دنیا به سه صورت سیستم 
انفرادی، سیس��تم آزاد، سیس��تم متراکم انجام می ش��ود. امروزه 
تقریب��ًا کلیه واحده��ای صنعتی پرورش قرق��اول از ترکیبی از 
سیس��تم متراکم و آزاد اس��تفاده می کنند. بای��د توجه کرد که 
انتخاب هرکدام از این سیس��تم ها بستگی به تعداد پرنده ها و 
نیز میزان فضای در اختیار دارد. هر جوجه قرقاول از یک روزگی 
تا 3 هفتگي نی��از به 0/05 مترمربع فضا دارد. تعداد قرقاول در 
س��نین مختلف در واحد سطح در جدول شماره 7 آمده است. 

جدول 7- تعداد قرقاول در سنین مختلف در واحد سطح 

)NRC ،1994( :منبع

سن
فضا برحسب مترمربع 

برای یک قطعه

تعداد قرقاول 

در هر مترمربع

0/025۴0یک روزگی تا 3 هفتگي

30/110 تا 6 هفتگي

60/۴3 تا 12 هفتگي

هر قرقاول به 1/3 مترمربع نیاز دارد.121/3-18 هفتگی
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تصویر57-  مادر مصنوعی برای جوجه های قرقاول در هفته اول پرورش

در س��الن پرورش کف س��الن باید با پوشال پوشیده شده باشد و 
هرگز نباید از کاغذ و مواد نامناس��ب دیگر برای پوشش بستر استفاده 
کنیم چون که جوجه قرقاول در ایستادن روی سطوح صاف، همواره دچار 
مشکل می شود. هم زمان با ورود جوجه ها در سالن پرورش، باید آب و 
غذای تازه برای آن ها فراهم نمود. برای تشویق جوجه ها به غذا می توان 
خوراک را روی روزنامه و مقوا و یا سینی های کم عمق در اختیار آن ها 
قرارداد. دانخوری های استاندارد اتوماتیک ماکیان برای پرورش متراکم و 
نیمه متراکم قرقاول مناس��ب هستند. هر مادر مصنوعی )به عنوان منبع 
حرارتی برای گرم کردن جوجه ها بجای مادر( برای حداقل 200 الی 250 
جوجه در نظر گرفته می ش��ود. محل ق��رار گرفتن آبخوری ها باید دور 
از محل نصب مادر مصنوعی باش��د. ازآنجایی که معموالً دسترسی به 
تخم مرغ های نطفه دار در اواخر بهار و اوایل تابس��تان امکان پذیر است 
به منابع حرارتی چندانی برای تولید گرما در س��الن احتیاج نیس��ت. 
دمای مادر مصنوعی در هفته اول باید 37/7 درجه س��انتی گراد باشد و 
2۴ س��اعت قبل از ورود جوجه های قرقاول به سالن باید دمای مناسب 

در داخل س��الن تأمین گردد )تصویر57(.
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نظارت و بازرس��ی مستمر سالن به خصوص در روزهای 
اول و دوم ض��روری اس��ت. در هفته اول دمای س��الن 37/7 
درجه س��انتی گراد، هفته دوم 35/7، هفته س��وم 33/7، هفته 
چه��ارم 31/7 و نهایتًا در هفته پنج��م در دمای 29/۴ درجه 

سانتی گراد باقی می ماند. 

پرورش قرقاول در مرحله جوجگی، نیمچه و مولد
اصلی تری��ن ب��ازار قرق��اول در جهان گوش��ت آن و در 
مراحل بعد، پرورش گله های مادر و جوجه کش��ی آن است. 
مهم ترین عام��ل مؤثر در کیفیت گوش��ت قرقاول، کیفیت 
غذای مصرفی در دوره آغازین و رش��د است. کیفیت جوجه 
یک روزه نیز از مهم ترین عوامل در کیفیت گوشت محسوب 

می شود )تصویر58(.

تصویر58- جوجه های قرقاول در سن 4 روزگی
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تصویر59-  دانخوري های سینی تصویر در هفته اول پرورش

ظروف آبخ��وري و دانخوري، حتی االمکان باید از جنس 
پالستیک باش��د زیرا در برابر خمیدگي یا شکستگي مقاوم 
بوده و به سهولت می توان آن را تمیز نمود. ظروف دانخوري 
جوجه ه��ا در چند روز اول باید پهن و س��یني مانند باش��د 
تا به راحتی بتوانند به خوراک دسترس��ي داش��ته و همچنین 
پنجه ه��ای خ��ود را با به هم زدن دان تقوی��ت نمایند؛ اما با 
باال رفتن س��ن جوجه ها باید از ظرف کشیده و دهن باریک 
جه��ت جلوگیري از ضایعات و هرز رفتن خوراک اس��تفاده 
نم��ود. از ۴ روزگی به بعد می توان از دان خوری های دائمی 
در کنار سینی ها بهره برد )تصویر57(. سینی ها را می توان در 
س��ن 7 روزگی برداشت و دان خوری های دائمی را جایگزین 
ک��رد. برای خ��وراک دادن به قرقاول می ت��وان از 2 تا ۴ دان 
خوری به طول 60 تا 90 س��انتی متر به ازای هر 50 جوجه و 

یا دانخوری های اتوماتیکی استفاده کنید.
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ب��رای تأمی��ن آب 50 جوجه ب��ه 2 تا ۴ ع��دد آبخوری 
اس��تاندارد نیازمندیم. ظروف آبخوری مخصوص جوجه ها و 
یا برخی آبخوری های آویز می توانند برای روزهای ابتدایی در 

اختیار جوجه ها قرار گیرند )تصویر60(. 
برای پرن��دگان بزرگ ت��ر آبخوری های آویز مناس��ب اند. 
به ازای هر جوجه 1/5 س��انتی متر فض��ای آبخوری و 3/8 
سانتی متر فضای دان خوری در نظر گرفته می شود. دو برابر 

این ارقام برای مولدین الزم است.

تصویر60- آبخوری های استفاده شده در هفته اول پرورش

دمای آب در 3 روز اول باید در حدود 20 درجه سانتی گراد 
باش��د. پ��س ازآن دمای آب را کاه��ش می دهند و آب خنک 
در اختیار جوجه ها ق��رار می گیرد. آبخوری ها روزانه تمیز و 
ضدعفونی شده و آب تازه در اختیار پرنده ها قرار می گیرد.

در ش��ش هفته اول به ازای ه��ر 25 پرنده یک آبخوری 
یک لیتری و پس از هفته شش��م به ازای هر 25 پرنده یک 

آبخوری 9 لیتری نیاز است.
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تصویر61- دانخوری و آبخوری های استفاده شده در هفته اول 

تصویر62-  استفاده از توری در سالن پرورش

بعد از گذراندن ۴ هفته پرورش از منابع حرارتی کمتری در 
سالن استفاده می شود ولی به هرحال توصیه می شود که در هر 
زمان برای پیش��گیری از وقوع مسائلی مانند لرزیدن قرقاول ها 
و دیگر مسائل پیش بینی نش��ده، آماده راه اندازی دستگاه های 
حرارت��ی موجود در س��الن ب��ود. یکی از م��واردی که باعث 
مرگ ومیر پرنده می ش��ود پرواز سریع پرنده به طرف توری های 
اطراف است که جهت پیش گیری، بهتر است یکی از بال های 

پرنده بسته و یا پرهای آن کوتاه گردد )تصویر62(.
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قرقاول های پرورش��ی تمایل به خودخوری )کانیبالیسم( 
و پرکنی یکدیگر را در دوره رش��د دارند. این مسئله معموالً 
هن��گام کمبوده��ای تغذیه ای و نبود آب و غ��ذای کافی و 
دمای نامناس��ب س��الن اتفاق می افتد. ازدح��ام بیش ازاندازه 
جوجه ها معموالً در مواقع اس��تفاده از نور س��فید در سالن 
مش��اهده می شود. وقتی کانیبالیسم شروع می شود کنترل آن 
غیرممکن اس��ت و معم��والً تمام تالش ه��ا را باید بر روی 

جنبه های پیشگیری معطوف کرد.
جی��ره آغازین جوج��ه قرقاول ها باید ح��اوی 27 درصد 
پروتئین باش��د که ب��رای برآورد احتیاجات ای��ن پرنده برای 
رشد سریع و پر درآوری ضروری است. باید توجه داشت که 
جوجه های قرقاول قادر به مصرف خوراک پلت تا س��ن سه 
هفتگی نیستند.200 قرقاول در حال رشد بعد از دو هفته اول 

روزانه به 19 لیتر آب نیاز دارند.
معموالً کس��انی که برنامه پرورش و آزادسازی قرقاول را 
اجرا می کنند و یا تولیدکنندگان قرقاول های تاکسی درمی و 

فروشندگان جوجه یک روزه، به یک گله مولد نیاز دارند. 
در مورد تولیدکنندگانی که به منظور تولید گوش��ت اقدام 
به پرورش قرقاول می کنند، نیازی به داشتن گله مولد نیست 
و اقتصادی تر آن است که با خریداری جوجه یک روزه پرورش 
قرقاول را آغاز کنند. تعداد تخم معیار مهمی جهت انتخاب 

گله مولد است. 



87

مدیریت تغذیه: خوراک قرقاول
خ��وراک مصرف��ي در دوره پ��رورش، بخ��ش اعظمي از 
هزینه های این دوره را شامل می شود. لذا ترکیب و چگونگي 
تهیه آن بس��یار حائز اهمیت اس��ت. باید توجه داشت که 
هرگز از خوراک س��ایر ماکیان اس��تفاده نگردد. همچنین از 
ت��ازه بودن و ترکیب مطلوب دان باید اطمینان حاصل نمود. 
زی��را اثر مطلوب اکثر مواد معدني و ویتامین های موجود در 
خ��وراک پس از مدت��ي طوالني از بین رفت��ه و فاقد ارزش 
غذایي می باش��د. گندم، سویا و ذرت از  اقالم اصلي خوراک 

قرقاول می باشند.
نیازهای غذایی قرقاول هنوز کاماًل مشخص نشده است. 
درگذش��ته جیره هایی که برای بوقلمون ها تنظیم ش��ده بود، 

برای این پرنده مورداستفاده قرار می گرفت.
 در مورد پرندگانی که برای  آزادس��ازی به منظور ش��کار 
پرورش داده می شوند، رشد سریع یا حداکثر وزن بدن مالک 
عمل نیس��ت، ولی در مورد پرندگانی که برای گوشت و یا 

تخم پرورش داده می ش��وند این موضوع اهمیت دارد. 
دوره ی تغذی��ه ای قرقاول ب��ه چهار دوره آغازین، رش��د، 
نگهداری و تخم گذاری تقس��یم می ش��ود )جدول 8(. جیره 
آغازین تا س��ن ۴ هفتگی و سپس جیره رشد تا 12 هفتگی 
و تا زمان ارس��ال پرنده به ب��ازار )16 هفتگی( به عنوان پرنده 
گوش��تی، مورداس��تفاده قرار می گیرد. جیره نگهداری از سن 
12 هفتگی به بعد، جهت پرندگانی که به منظور آزادسازی و 

شکار پرورش داده می شوند، استفاده می شود.
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جدول 8- مواد مغذی موردنیاز قرقاول در دوره های مختلف رشد

)NRC ،1994( :منبع

تخم گذارپایانی و نگهداریرشد آغازیندوره

16 به بعد16 – 1212 – ۴  ۴0 – 0سن )هفته(

27231716پروتئین خام

انرژی قابل متابولیسم

)کیلوکالری بر کیلوگرم(
2950295027502750

1/301/100/852/60کلسیم )درصد(

فسفر قابل استفاده 

)درصد(
0/60/۴80/۴20/42

خوراک قرقاول در سنین مختلف
جیره غذایی قرقاول از ذرت، گندم، کنجاله س��ویا، پودر 
ص��دف، نمک، مکم��ل ویتامین ها و مواد معدنی تش��کیل 
می شود. قرقاول ها غذای سبز تازه را دوست دارند )تصویر63(. 
اگرچه در صورت متعادل نمودن خوراک و اضافه کردن پیش 
مخلوط به جیره غذاهای سبز ضروری نمی شوند. بااین حال 
خوشه های نرس��یده گندم، برگ های کاهو و کلم می توانند 

به عنوان مواد س��بز تازه مورد تغذیه قرار گیرند. 
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تصویر63- تغذیه قرقاول در مزارع سبز

در حال��ت طبیعی هیچ مکمل غذایی به صورت اضافی 
الزم نیس��ت. اگر جوجه ها در ش��رایط خوبی نباشند، شاید 
نتوانن��د غذای کاف��ی بخورند و از این لح��اظ دچار کمبود 
ویتامین ها و امالح می ش��وند؛ بنابرای��ن می توان مکمل های 
ویتامین��ی و امالح مایع را برای چند روز در آب آش��امیدنی 
آن ه��ا تجویز نمود. جدول ش��ماره 9 جیره ه��ای قرقاول در 

مراحل مختلف رشد را نشان می دهد.
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جدول 9- جیره های قرقاول در مراحل مختلف رشد

)NRC ،1994( :منبع

مواد خوراکی
 4-0

هفتگی

 12-4

هفتگی

 16-12

هفتگی 

16 هفتگی به 

بعد و تخم گذار

۴8/7۴56/353/954/7ذرت

20/5۴29/7024/5022/60کنجاله سویا

12/618/121/631/61پودر ماهی

3/78/815/91۴/7روغن گیاهی

پودر ضایعات کشتارگاه 

طیور
9/87---

1/031/082/252/82پودر صدف

بی کربنات سدیم 

)جوش شیرین(
2222

0/7۴1/395/۴87/23دی کلسیم فسفات

مکمل معدنی و 

ویتامینی
0/50/50/50/5

0/270/300/300/30نمک طعام

100100100100جمع
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جدول 10- وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل قرقاول طوقی چینی در سنین مختلف

)NRC ،1994( :منبع

ضریب 

تبدیل خوراک

مصرف 

خوراک )گرم(
وزن بدن 

سن )گرم(

)هفته(
نرمادهنرمادهنرماده

1/711/711۴۴14485852

2/071/98۴164302002204

2/282/2379۴8663503806

2/612/۴313521۴965206208

2/882/611915216166083010

3/332/9727۴73136820105012

3/783/1536۴0۴092960130014

۴/593/51۴70951631025147516

5/۴0۴/1۴582763381080153018
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تصویر64- پرورش قرقاول نر و ماده 

ی��ک قرقاول از س��ن یک روزگی تا س��ن عرضه به بازار 
)حدود 16 هفتگی( ح��دود 5 کیلوگرم غذا مصرف می کند. 
در این س��ن، پرندگان نر به طور میانگین وزنی حدود 1/25 

کیلوگرم و ماده ها حدود یک کیلوگرم خواهند داشت.
 ضری��ب تبدیل غذایی در این س��ن ح��دود ۴/5 برای 
مخل��وط هر دو جن��س بوده )تصویر6۴( که در مقایس��ه با 

سایر پرندگان پرورشی نسبت باالیی است )جدول 10(.
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توصیه های کاربردی
سرکشی مداوم و پیوسته گله پرورشی، رمز موفقیت یک 

دوره پرورشی و تضمین کننده سالمتی گله است.
 اگر مش��اهده ش��ود که پرندگان در یکج��ا بیش ازاندازه 
ازدح��ام نموده اند و یا به حالت غیرطبیعی ایس��تاده اند و یا 
مش��اهده مرگ ومیر و تلفات غیرطبیعی در س��الن، مواردی 

اس��ت که ما را در تش��خیص به موقع کمک می کند.
مقدار س��نگریزه موجود 250 گرم به ازای 100 پرنده برای 

هر هفته می باشد.
 از اصول بهداش��تی الزم در س��الن های پرورش قرقاول 
تمیزی و ضدعفونی س��الن و تجهیزات و عاری بودن اقالم 
غذایی از کپک و قارچ های آلوده کننده است. قرقاول ها اکثراً 
ب��ه بیماری هایی که مرغ دچار می ش��ود ب��ا همان عالئم به 
آن امراض مبتال می ش��وند. جیره های غذای��ی قرقاول باید 
حتماً حاوی کوکسیدواستات باشد تا از ابتال به کوکسیدیوز 

جلوگیری شود.
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