
  گزارش پروژه اشتغالزاي پرورش بلدرچين
بيشترين فعاليتي كه .دركشورايران پرورش بلدرچين ازصنايع نوپائي است كه درامتداد پرورش مرغ گوشتي وتخم گذارفعاليت مي كند

 درمورد بلدرچين دركشور ما صورت گرفته مربوط به پرورش بلدرچين گوشتي بوده وتوليد تخم آن ازاهميت كمتري نسبت به
درمورد پرورش بلدرچين گوشتي فعاليتهايي دربعضي استانها مانند .گوشت آن برخورداربوده كه امروزه بيشتربه آن پرداخته مي شود

  .واستانهاي ديگر همچون تهران ،كرج،مشهد واصفهان دررده هاي بعدي قرارمي گيرند.يزد انجام گرفته است

رس،توليد تخم باال،كوتاهي فاصله ميان نسلها،باالبودن تراكم پرورشي درواحد وجود ويژگيهاي مناسبي همچون رشد سريع ،بلوغ زود
سطح ،ارزان بودن جيره مصرفي وحساسيت كم نسبت به بعضي ازبيماريهاي طيور وقيمت باالي توليدات وبه خصوص بازگشت سريع 

ندگان تلقي شده وعالقمندان زيادي به سرمايه سبب شده است تا بلدرچين به عنوان يك پرنده مطلوب نزد كشاورزان وپرورش ده
  .پرورش اين پرنده روي آورند

اين طرح با . شهريورماه درشهرستان خوانساراجراشد 5به منظوركمك به اشتغالزايي زنان روستايي طرح پرورش بلدرچين ازتاريخ 
روز اول جهت تقويت  2. نجام شدقطعه جوجه يكروزه از مركزتوليد پرورش بلدرچين شهرستان درمحل روستاي تيدجان ا 955خريد

درصد به آنها خورانده شد وپس ازآن جيره غذايي مخصوص تهيه شده دراختيارجوجه ها  8دستگاه گوارش جوجه ها آب شكر
باتوجه به اينكه جوجه هادرهفته اول نيازبه . درجه سانتيگراد ثابت نگه داشته شد 35تا  32دماي محيط بين  هفته اولدر. قرارگرفت

ساعته  24اين نوردهي به صورت .سانتيمترازكف نصب شد 30مصنوعي دارند ازتعدادي المپ به عنوان مادرمصنوعي وبه فاصله مادر
البته با توجه به تابش مستقيم نورخورشيد جهت جلوگيري ازكاني باليسم وپرخواري ميزان نور ورودي ازطريق گل .صورت ميگيرد

  . اندود نمودن شيشه ها كاهش يافت

عدد دانخوري نيزدرمحل  15عدد آبخوري و 15تعداد .دهفتگي درنظرگرفته ش 3سانتيمترمربع فضا تاسن  150هرجوجه  براي
عالئم لنگش ازخود نشان دادند كه در روزهاي اول برخي ازجوجه ها  .براي كنترل دما نيزازيك عدد دماسنج استفاده شد.مستقرشد

روز پنجم به علت وزش بادشديد مجراي خروجي گاز دچار مشكل گرديد و . رفع شد راك آنها مشكلبا تزريق مولتي ويتامين به خو
درجه سانتيگراد جوجه ها دچار  25م دوره پرورش به علت افت دما تا هشتروز. تلفات دراثرگازگرفتگي به وقوع پيوست   يتعداد

پس ازآن درهفته سوم دانخوري  .فزايش داد مشكل گوارشي ونوعي عالئم سرماخوردگي وچسبندگي مقعدشدند كه ميزان تلفات را ا
  .هاي موجود با دانخوري هاي مخصوص مرغداري جايگزين گرديد

  

  

  

  برنامه زمانبندي



  نوع فعاليت  پايان  شروع

  برگزاري كالسهاي آموزشي پرورش بلدرچين درروستاهاي مختلف 15/3/90 15/2/90

  انتخاب متقاضي پرورش بلدرچين 31/3/90 1/3/90

  تهيه مكان مناسب وهماهنگي براي تهيه دان مصرفي وسفارش جوجه 15/4/90 31/3/90

  هماهنگي با استان جهت جذب اعتبارمورد نياز 15/5/90 1/4/90

  خريد وسايل وتجهيزات مورد نياز ونصب آنها درسالن پرورش 31/5/90 15/5/90

  جههماهنگي خريد جوجه وآماده كردن سالن براي ورود جو 4/6/90 1/6/90

 دوره پرورش 15/7/90 4/6/90

 ارائه محصول به بازار   15/7/90

  

  جدول زمانبندي اجراي پروژه

  
  



  هزينه هاي توليد

  )ريال(قيمت آل  قيمت واحد  تعداد  شرح  رديف

  4380000  7300 كيلوگرم600  دان مصرفي  ١

  100000   ماه1  آب وبرق  ٢

  2100000  2200 قطعه955 جوجه يك روزه  ٣

  500000  500000 قوطي1  ومكملدارو   ۴

  560000  35000 كپسول16  سوخت  ۵

  525000  35000 15 )آبخوري(متفرقه  ۶

  8075000     جمع  

  

  بلدرچين روزانه جدول آمارتلفات وتغذيه

دماي سالن   تاريخ  رديف
درجه (

  )سانتيگراد

تعداد   نوع تغذيه 
  تلفات

  مالحضات

    6  ) درصد8(آب شكر   38  4/6/1390  1

  +آب شكر  38  5/6/90  2

  دانه+ كمپلكس ب 

افزايش تلفات به علت نامرغوب بودن   19
  تعدادي ازجوجه ها

مشاهده عالئم لنگش آه با تزريق ب 
  آمپلكس درآبخوري مشكل آم شد

    17  آب ودانه  36  6/6/90  3

    + آب+دانه  35  7/6/90  4

 (A‐D‐C‐E)مكمل 

14    

   + آب+دانه  34  8/6/90  5

  (A‐D‐C‐E)مكمل

  ت به علت گازگرفتگيتلفا  15



    13  آب ودانه  32  9/6/90  6

    12 آب ودانه  32  10/6/90  7

افت ناگهاني دما آه موجب   9 آب ودانه  32  11/6/90  8
سرماخوردگي جوجه ها وافزايش 

  .تلفات درروزهاي آتي شد

    9 آب ودانه  30  12/6/90  9

    7 آب ودانه  30  13/6/90  10

    8 آب ودانه  30  14/6/90  11

    9 آب ودانه  28  15/6/90  12

افزايش تلفات به علت مرگ   18 آب ودانه  28  16/6/90  13
  وميرناشي ازسرماخوردگي

    20 آب ودانه  27  17/6/90  14

    12 آب ودانه  27  18/6/90  15

    9 آب ودانه  27  19/6/90  16

    9 آب ودانه  25  20/6/90  17

    8 آب ودانه  25  21/6/90  18

    7 آب ودانه  23  22/6/90  19

تعويض دانخوريهاي موجود با   8 آب ودانه  23  23/6/90  20
  دانخوري مخصوص مرغداري

    5 آب ودانه  22  24/6/90  21

    4 آب ودانه  22  25/6/90  22

    3 آب ودانه  22  26/6/90  23

    2 آب ودانه  22  27/6/90  24

    1 آب ودانه  22  28/6/90  25



    0 آب ودانه  22  29/6/90  26

    1 ودانه آب  22  30/6/90  27

    1 آب ودانه  22  31/6/90  29

    1 آب ودانه  21  1/7/90  28

    0 آب ودانه 21  2/7/90  29

وزن هرجوجه به طورمتوسط   1 آب ودانه 21  3/7/90  30
  گرم مي باشد٢٣٠

تلفات به علت آوري وشكستگي پاي   4 آب ودانه 21  4/7/90  31
  جوجه درظرف دانخوري

    1 آب ودانه 21  5/7/90  32

    0 آب ودانه 21  6/7/90  33

    0 آب ودانه 21  7/7/90  34

    0 آب ودانه 21  8/7/90  35

  نسبت مواد مورد استفاده درجيره غذايي

  مالحضات  ميزان  نام ماده غذايي  رديف

    كيلوگرم 370  سويا  ١

    كيلوگرم 560  ذرت   ٢

ميزان  اين) به رشد(درصورت استفاده ازآنسانتره   كيلوگرم 50  )تالونگ(كنسانتره  ٣
  .آيلوگرم افزايش مي يابد ٧٠به 

  اين مورد براي تخمگذاراستفاده ميشود  كيلوگرم 30  صدف  ۴

  اين مورد براي تخمگذاراستفاده ميشود  كيلوگرم 30  فسفات   ۵

    )درصد 3(به مقداركم  ضدكوكسيدوز وضدقارچ  ۶

  

  .متقاضي قرارداده شدكيلوگرم جيره ميكس شده دراختيار 600موارد فوق با آسياب مخلوط و مقدار



  :درآمد 

  :درآمد حاصل ازفروش جوجه ها

  .گرم به بازارعرضه شد 250قطعه جوجه با وزن  759با احتساب تلفات تعداد

189 Kg =250gr*759  

189Kg*53000rial=10017000rial 

10017000‐8075000=1942000rial 

  :نتيجه گيري

رنده پرورش آن درانتهاي بهاروابتداي تابستان دراين منطقه مناسب با توجه به اهميت فوق العاده گرما درپرورش اين پ -1
 .ترواقتصادي ترخواهدبود

 .دو تا سه دوره به پرورش اين پرنده بدون نيازبه هزينه زيادي براي سوخت اقدام كردبا توجه به طول دوره رشد ميتوان  -2

رش تاثيربه سزايي دركاهش تلفات وافزايش مقاومت استفاده از مولتي ويتامين ومكملهاي غذايي درچندين روز ابتدايي پرو -3
 .جوجه ها خواهدداشت

استفاده ازسيستم قفس امكان بهره برداري بيشتري ازفضاي موجود را خواهد داد ولي درصورت عدم دسترسي به آن ازسيستم  -4
 .پرورش دركف سالن نيز ميتوان بهره برد

بعد حذف خواهند شد اقدام به پرورش درچند دوره اقتصادي خواهد با توجه به اينكه برخي هزينه هاي ثابت دردوره هاي  -5
 .بود

با توجه به اينكه ميزان توليد تخم اين پرنده باال مي باشد توليد توامان بلدرچين گوشتي به همراه تخمگـذار ازصـرفه اقتصـادي بيشـتري     
  )از جابه جايي نيزحذف خواهدشد درصورت خريد دستگاه هچرهزينه خريد جوجه يك روزه وتلفات ناشي. (برخورداراست

قطعـه جوجـه تحـويلي درمرحلـه آخـر ميباشـد كـه         200درپايان الزم به ذكر است  به گفته مجـري بيشـترين ميـزان تلفـات مربـوط بـه       
   .ازنظركيفيت ازسطح پائيني برخورداربوده اند گفته هاي مجري ازطرف ناظرطرح تاييد ميگردد

  پايان

  )ارشناس ترويج مديريت جهادكشاورزي خوانسارك(فاطمه شفيعي: تهيه وتنظيم

  1390مهرماه 


