
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به زبان ساده پرورش بوقلمون
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 تهیه جوجه بوقلمون

جوجه بوقلمون را می توان مانند جوجه مرغ به وسیله جوجه کشی طبیعی یا جوجه کشی مصنوعی تهیه کرد      

 در پرورش صنعتی بوقلمون معموالاز جوجه کشی مصنوعی استفاده میشود

 . تخم ها باید دارای اندازه مناسب برای جوجه کشی باشد          

داخل   مناسب ،نگهداری طوالنی وباالخره دستکاری وتکان شدید تخم باعث نابودی جنین حرارت نا          

 . تخم میشود

      شروع به نوک زدن و ۸۲معموال جوجه ها از روز . روز است  ۸۲مدت جوجه دراوری در بوقلمون           

 . درآمدن از تخم میکنند

 . ی باالیی برخوردار باشدتشکیالت جوجه کشی باید از سطح بهداشت          

 ضدعفونی دستگاه وتخم ها باید قبل و بعد از هربار جوجه کشی انجام شود          

 درجه سانتیگراد میباشد ۷۲-۷۲حرارت الزم برای جوجه کشی           

 . روز آخر باشد ۲درصد در  ۲۶روز اول و  ۸۲درصد در ۰۶رطوبت نسبی باید در حدود           

 . عمل چرخاندن و تهویه نیز باید بصورت مطلوب انجام شود          

  

 :ینکات مهم در جوجه ریز

سانتی متر از تراشه و چوبهای تمیز اشباع ، خشک و عاری از آلودگی های  ۲بستر با ضخامت                       

 . خارجی و گرد و خاک

بقطر   درجه سانتی گراد و گارد محافظ ۸۰تا  ۸۸سالن درجه سانتی گراد و حرارت  ۷۲مادر مصنوعی با           

 . عدد آبخوری داخل گارد ۲قطعه جوجه یکروزه بمدت یک هفته تعداد  ۸۵۶متر جهت  ۲

یک ساعت استراحت در صورت انتقال از یک سایت طوالنی و سپس جوجه ریزی و دادن آب و دادن            

 . خوراک یک ساعت بعد از جوجه ریزی

 خوراک یک ساعت بعد از جوجه ریزی دادن                      

توجه خاص به درجه ها و معرفی منابع حرارتی ، آب و خوراک ،جلوگیری از ورود موش و                        

 سایر پرندگان وحشی

و عمق ساختمان اداری و مسکونی داخل مزرعه احداث شود ،ایجاد حوضچه ضد عفونی به ابعاد            

 مناسب در مدخل درب ورودی سالن ها استفاده از چکمه و لباس مناسب

هفته تا پایان دوره  ۲قطعه در هر متر مربع و از ۲هفته ، ۲فضای مورد نیاز جوجه یک روزه تا            

 .قطعه در هر مترمربع ۲پرورشی ، حد اکثر تا

 به نام خداوند جان آفرین 

 :مدیریت پرورش جوجه بوقلمون

                                       
بوقلمون های جوان . نگهداری بوقلمون در سنین جوجگی، یکی از مشکلترین مراحل پرورش بوقلمون است 

امروزه در . نیز در مقابل عوامل بیماری زا کامال حساسند از اینرو باید توجه فراوانی به آنها مبذول داشت 

ت تجارتی و به تعداد زیادی نگه داری میکنند وتعداد معدودی از شرکتهای اغلب کشورها بوقلمون را بصور

اصالح نژادی ، سویه های تجارتی مخصوص به خود را ارائه میدهند که از ضریب تبدیل و قدرت رشد بسیار 



 . بهتری نسبت به دیگر نژادها برخوردارند

محیطی تمامی نیازهای بوقلمون را در نظر  در طریقه پرورش به صورت صنعتی، باید با تحت نظر گرفتن شرایط

  . گرفت تا با تنظیم حرارت ، تهویه ، بهداشت و باالخره جایگاه حداکثر نتیجه مطلوب حائز شود

 : حرارت در هفته های مختلف باید به قرار زیر باشد: حرارت 

در اواخر هفته چهارم  –درجه  ۸۰اواخر هفته سوم  –درجه  ۸۲اواخر هفته دوم  –درجه  ۷۸اواخر هفته اول 

 ۸۲اواخر هفته پنجم ( درجه سانتی گراد کمتر گردد  ۸۲در تمام این مدت حرارت سالن نباید از ) درجه  ۸۲

 . درجه سانتی گراد ۲۲درجه و اواخر هفته ششم 

در اگر از دستگاه ما. در روزهای اول جوجه ها نباید از منبع حرارتی دور شوند چون ممکن است سرما بخورند 

مصنوعی استفاده میشود باید دور دستگاه مادر حصاری کشید تا از آن دور نشوند و یا اگر از هیتر استفاده 

 . داشته باشد( درجه سانتی گراد  ۷۸) میشود باید تمامی سالن حرارت یکنواخت و مناسب 

وسیله استفاده از  به. برای رشد معمولی جوجه بوقلمون هوای تازه و تمیز ضرورت دارد : تهویه و رطوبت

پنجره های تهویه ای و همچنین هواکشهای برقی میتوان تهویه را کنترل کرده که البته تهویه نباید سبب سرد 

، زیرا وجود هرگونه   هنگام ورود به سالن میتوان وضعیت تهویه را بخوبی تشخیص داد. شدن سالن گردد 

مناسب از طرفی سبب کم کردن رطوبت میشود ، وجود تهویه نا. بوی نامناسب دلیل عدم و نقص تهویه است 

سالن نگهداری جوجه ها همیشه باید خشک . رطوبت در داخل سالن نیز یکی از نشانه های نقص تهویه است 

 . نگهداری شود و اگر خشکی هوا بیش از حد الزم باشد رشد پرها کم شده و وضعیت پرها نامناسب میگردد

از . پیش گیری از بیماری مستلزم رعایت اصول بهسازی و بهداشت است  جلوگیری و: بهداشت و بهسازی

 . اینرو باید النه و همچنین وسائل را قبل از ورود و پایان هر دوره به خوبی شست و ضد عفونی نمود

جوجه در هر متر مربع ، در  ۷۶در هفته اول : فضایی که باید در اختیار جوجه بوقلمون باشد : فضای الزم 

 ~۲جوجه ، در هفته  ۲تعداد  ۲~ ۲جوجه ، در هفته  ۲۶تعداد  ۰~ ۵جوجه ، در هفته  ۸۶تعداد  ۲~۸هفته 

 .بوقلمون در هر متر مربع ۷~۸تعداد  ۸۶~ ۲۷عدد و در هفته  ۵تعداد  ۲۸

 وسائلی که برای پرورش و نگهداری جوجه بوقلمون به کار میرود تقریبا کامال: وسائل نگهداری جوجه بوقلمون 

 . ه به ان چیزی است که در پرورش جوجه های مرغ به کار میرودشبی

ساعت اول باید در تمام مدت شبانه روز از روشنایی در سالن  ۲۲در : استفاده از نور برای پرورش بوقلمون 

بعد از اینکه جوجه بوقلمون ها به خوردن و آشامیدن عادت کردند . نگهداری جوجه بوقلمونها استفاده کرد 

معموال مقدار . هفتگی به حداقل مقدار روشنایی رساند  ۸ه مرور نور را کم کرد به طوری که در سن باید ب

شدت نور نیز مهم . هفتگی به بعد کافی است  ۸ساعت نور در شبانه روز برای بوقلمون ها از سن  ۲۲ -۲۷

طبق ازمایشی که . ه نمود ساعت اول باید از نور شدید تر و سپس از نور ضعیف تر استفاد ۲۲است معموال در 

. در انگلیس انجام شده ، نور قرمز و سبز هر دو اثر خوبی از نظر رشد نسبت به نور سفید در بوقلمونها دارند 

ولی وقتی که شدت انوار مذکور به اندازه شدت نور سفید است اختالفی از نظر میزان رشد در بوقلمون ها 

بوقلمونها نیز مانند مرغها . مسئله شدت نور مهمتر از رنگ آن است  دیده نشده است ، از اینرو به نظر میرسد

به هر حال . در نور آبی قادر به دیدن نیستند از اینرو هنگام گرفتن آنها میتوان از نور آبی استفتده کرد 

لمونها طرز استفاده کردن از نور در پرورش بوق. ساعت اثر بدی بر بوقلمون دارد  ۸۲استفاده از نور ، به مدت 

و باالخره سن فرستادن آنها به کشتارگاه دارد ولی از نظر راهنمایی از نور   بستگی به نژاد و طرز نگهداری

 :میتوان به طریقه زیر استفتده کرد



ساعت اول به طور دائمی از نور استفاده میشود ،سپس میزان روشنایی را به مرور به  ۲۲در : هفتگی   ۰~۶

 . ( کم کردن نور باید به طور آهسته وتدریجی صورت گیرد)د ساعت میرسانن ۲۲الی  ۲۲

 . ساعت نور باشدت کم استفاده میشود ۲۲از : هفتگی  ۸۸~۰

 . ساعت میرسانند ۲۸~۲۶مدت روشنایی روز را به : هفتگی  ۷۶~۸۸

 : برای نگهداری جوجه بوقلمون باید عملیات زیر انجام داد: پرورش جوجه بوقلمونها 

وجه ها باید تمام وسائل نگهداری النه را شستشو و ضد عفونی کرد و سپس وسائل را بدقت قبل از ورود ج

از ریختن جوجه ها . چید ماشین مادر را گرم و یا هیتر را روشن کرد و تهویه را در وضع مناسبی قرار داد

لمونها نیز باید در به مسئله تغذیه جوجه بوق. تعداد بیش از حد استاندارد در متر مربع باید خودداری کرد 

 . روزهای اول توجه فراوانی نمود

در روزهای اول باید بستر را با پارچه . در روش پرورش در روی بستر حتما باید از بستر مناسب استفاده کرد 

البته میتوان از جعبه هایی که برای حمل و نقل ) و یا کاغذ پوشاند تا جوجه بوقلمون ها از مواد بستر نخورند 

همینکه طرز غذا خوردن را یاد گرفتند میتوان کاغذ هارا برداشت ( ها استفاده میشود نیز استفاده کرد جوجه 

نیز استفاده میکنند این  (wire floor) در بعضی از سالن های پیشرفته بوقلمون از کف های توری یا نرده ای. 

یز نمیتوانند براحتی روی آنها راه بروند و کفها ،بسیار بهداشتی است ولی گران تمام میشود و جوجه بوقلمونها ن

 . اغلب ممکن است دچار ناراحتی و ضعف پا و پنجه گردند

ازاینرو باید به انها . جوجه بوقلمونها برعکس جوجه مرغها خوردن و آشامیدن را به خودی خود یاد نمیگیرند 

برای اینکه جوجه بوقلمون . ست آموختن طرز آشامیدن و خوردن یکی از اشکاالت پرورش بوقلمون ا. اموخت 

ها را به خوردن ترغیب کنند ، عده ای از جو خورد شده ، عده ای از شیر و برخی از تخم مرغ پخته و خرد شده 

برخی از تولید کنندگان تعدادی جوجه بوقلمون مسن را بین جوجه بوقلمون . و یا غذای سبز استفاده میکنند 

که البته این روش به خاطر ریسک باالی ) نها خوردن و آشامیدن را فراگیرند های یکروزه رها میکنند تا توسط ا

( ابتال به بیماری در جوجه ها امروزه منسوخ شده است و فقط در شرایط روستایی گاهی از ان استفاده میکنند 

ن به طور زیرا به طور کلی بوقلمونها نسبت به مرغها ، بسیار کودن هستند به طوری که در نگهداری بوقلمو

و اغلب جوجه های خود را تلف میکند و یا در مقابل   طبیعی مرغ مادر بخوبی از جوجه های خود مراغبت نمیکند

همچنین اگر در روی تخم خوابیده باشد ممکن است چند روز . پرندگان دیگر از جوجه های خود دفاع نمیکند 

وی تخم بلند کنند ممکن است پس از سیر شدن بزور جهت خوردن خوراک از ر  بدون غذا بخوابد و اگراو را

فراموش کند که باید دوباره در روی تخم ها بخوابد از این جهت ممکن است با اندک غفلتی تخمها خراب شوند 

 . ( البته در محیط روستایی و غیر صنعتی) 

لیه پرورش بوقلمون جوجه بوقلمون ها نیز بسیار کم هوش و بی استعداد است و از این رو یکی از اشکاالت او

باید در روزهای اول نهایت دقت و توجه و حوصله را نمود . عدم فراگرفتن طرز غذا خوردن و آشامیدن است 

تا جوجه ها طرز خوردن و آشامیدن را فرا بگیرند وگرنه در طی روزهای اول شاهد تلفات بسیار باالیی خواهیم 

 . بود

که سالن تا مرز امکان دارای گوشه یا زاویه نباشد چون ممکن است در پرورش جوجه بوقلمونها باید دقت نمود 

پس بهتر است . که با جمع شدن جوجه ها در یک گوشه روی هم شاهد تلفات ناشی از خفگی در انها باشیم 

 . سالن ما حالت بیضی مانند داشته باشد

ن امر بستگی به نوع و سویه و هفتگی به سن بلوغ میرسند که البته ای ۸۲~ ۸۶بوقلمون ها معموال در بین 



فصل جوجه . معموال نژادهای سبک کمی زود تر از نژادهای سنگین به سن بلوغ میرسند . باالخره جنس دارد 

مسئله تشخیص رسیدن به . کشی و همچنین طرز نگهداری نیز کم و بیش در تسریع یا تاخیر بلوغ اثر دارد 

ه به سن بلوغ میرسد گوشت از نظر کیفیت به حداکثر مرغوبیت پرند  سن بلوغ بسیار مهم است زیرا وقتی که

 . خود میرسد و بعد از آن با چربی گرفتن بدن از کیفیت ان کاسته میشود

. اکنون سعی میشود که بوقلمون ها را از نظر بلوغ زود رس کنند به این معنی که زودتر یه سن بلوغ برسند 

ه کشتارگاه به جلو خواهد افتاد ، در ایران معموال بوقلمون های ماده به این ترتیب تاریخ فرستادن بوقلمونها ب

هفتگی نگاه  ۸۰زیرا پس از ان دیگر رشد نمیکند ولی بوقلمون نر را تا   هفتگی به بازار میفرستند ۲۰در   را

 که البته این) است  ۲۷kg~۲۸و وزن نرها در حدود  kg ۲~ ۵/۲وزن زنده بوقلمون های ماده . میدارند 

راندمان ( . مقادیر برای نژادهای مختلف متفاوت است و این اعداد فقط به صورت میانگین ذکر شده اند 

وزن زنده به دست می اید  ۲kgغذا  kg ۵است یعنی به ازا هر  ۲به  ۵غذایی بوقلمون به طور متوسط معموال 

 . حی بهبود بخشندامروزه موسسات اصالح نژادی توانسته اند این مقدار را با روشهای اصال. 

  
  

 برنز آمریکای شمالی و سفید هلندی: آشنایی با دو نوع بوقلمون 

 بوقلمون برنز

اگرچه رشد به مراتب بیشتری دارد ولی از نظر ظاهر بسیار . بوقلمون برنز از نژاد بوقلمون های اهلی است 

 . شبیه بوقلمون وحشی آمریکای شمالی است

از ماکیان در سالهای اخیر رو به نقضان گذاشته است ولی باز می توان از آنها به  با وجود اینکه نژاد این دسته

گزارشات حاکی از این است که بوقلمون های برنز در مقایسه با .عنوان موجودات خوب و مولد خانگی یاد کرد

ا در کنار خود سایر گونه های بوقلمون اندکی آرام تر هستند و این باعث می شود که به راحتی بتوان آنها ر

پرورش دهندگان این حیوان می گویند زمانی که شما وارد محل زندگی بوقلمونهای برنز بشوید .نگهداری نمود

مثل بیشتر بوقلمونها ، بوقلمونهای برنز نسبت به .آنها به راحتی برای دریافت غذا به شما نزدیک می شوند 

اغلب .ر قبال چنین شرایطی محفوظ نگه داشته شوند سرما و تغییرات آن بسیار حساس می باشند و بایستی د

در مرحله بلوغ بوقلمونهای برنز .خانواده های بوقلمون برنز به عنوان حیوانات خانگی به فروش می رسند

پوند  ۸۰الی  ۲۲پوند دارند ، این در حالی است که وزن بوقلمونهای ماده بین  ۲۶تا  ۸۵معموالُ وزنی بین 

نها رنگ سیاه مات دارد و لکه های قهوه ای متمایل به سبز بر روی آنها در زیر نور پرهای آ.متغییر است 

کفل این نوع بوقلمون رنگ برنز خاصی دارد در حالی که پرهای .خورشید مثل رنگهای متالیکی می درخشد 

. رنگی دارد لبه دم بوقلمون برنز ،دور تا دور نوار سفید . ناحیه جلوی بدن او بیشتر قرمز و سبز رنگ است 

در حال حاضر دو نوع از بوقلمونهای برنز وحشی و سینه پهن بیشتر با مقاصد تجاری تولید میشوند و دلیل آن 

از حدود .بوقلمونهای برنز به آمریکای شمالی تعلق دارند .این است که سینه آنها گوشت نسبتاً زیادی دارد 

اگرچه هر دو نوع .نگی مورد استفاده قرار می دادندآز تک آنها را به عنوان حیوان خا  سال قبل قوم ۵۶۶

. بوقلمونهای برنز در آمریکا کمیاب شده اند ولیکن بوقلمون سینه پهن بیشتر مورد استفاده عموم قرار دارد 

این نکته را نیز باید افزود که پرورش سینه پهن ها بسیار مشکل تر از نوع وحشی آنها می باشد و دلیل آن 

ها به دلیل سینه پهنشان نمی توانند جفت گیری کنند و تکثیر آنها به صورت تلقیح مصنوعی این است که آن

بوقلمونهای برنز عمده ترین بوقلمونهای بودند که در ایاالت متحده پرورش  ۲۲۰۶تا سال . صورت می گیرد 

 .داده می شدند



 : پرورش و تکثیر

برخالف نوع .ردنشان از بوقلمونهای ماده تشخیص داد بوقلمونهای برنز نر را می توان با زایده گوشت زیر گ

وحشی بوقلمونهای برنز که به طور طبیعی جفت گیری می کنند بوقلمونهای سینه پهن به دلیل سینه پهن خود ، 

تلقیح مصنوعی روشی است که در این مورد به کار گرفته می . نمی توانند به طور طبیعی جفت گیری کنند 

 .شود

 :بوقلمون سفید

اگرچه اغلب بوقلمونهای سفید را . به وجود آمده است (( وایت هلند))امروزه اختالالتی در مورد نژاد بوقلمون 

نژاد بوقلمونهای .می شناسند ولی همه آنها استانداردهای نژاد مزبور را دارا نمی باشند (( وایت هلند))به نام 

ابراین اقدامات حماینی جهت حفاظت آنها باید صورت بن. روز به روز کمیاب تر می شود (( وایت هلند))واقعی 

پرورش دهندگان نژاد اصیل .دیگر به طور گروهی پرورش داده نمی شوند (( وایت هلند))بوقلمونهای .گیرد 

بسیار کم هستند و آنها بر این نکته اتفاق نظر دارند که بوقلمونهای مذکور با استاندارهایی مورد ارزیابی قرار 

این نوع بوقلمونها تنها توسط . به مرور زمان از استانداردهای نژاد اصیل فاصله گرفته است  می گیرند که

 عالقه مندان پرورش داده می شوند و پرورش آنها بسیار محدود می باشد

 . به طور تجاری پرورش داده می شوند(( وایت هلند))در حال حاضر نوعی از بوقلمون 

قلمون سفید هلندی که به منظور مقاوم بودن با نژادهای دیگر آمیخته شده اگرچه امروزه بیشتر گونه های بو

است دارای چشمهای قهوه ای رنگ می باشند ولیکن نژاد اصیل این دسته از بوقلمونها دارای چشمان آبی بوده 

ها رنگ گردن و زیر گردن بوقلمون.برخی از انواع نر این بوقلمونها هنوز هم دارای غبغب سیاه هستند.است

منقار آنها هم رنگ صورتی دارد و هم می .مثل ساق پا و انگشتان پای آنها ، سفید متمایل به صورتی می باشد

بقیه .در روی سر بوقلمونهای مزبور نشانه ای از رنگ سرخ آبی وجود دارد.تواند رنگ استخوانی داشته باشد 

امروزه ، گونه های از بوقلمونهای . ت اندام بوقلمون وایت هلند را پرهای شاداب سفید رنگ پوشانده اس

آمیخته شده است دارای سینه ای پهن و پاهای کوتاه تر در (( الرج وایت))سفید هلندی که با بوقلمونهای 

پوند  ۲۲پوند و نوع ماده حدود  ۷۷حدود   بوقلمونهای نر اصیل معموال.مقایسه با گونه های اصیل می باشند

(( وایت هلند))طور قطعی اظهار نظر نمود ولی باور بر این است که بوقلمونهای  اگر چه نمی توان به.وزن دارند

ذر این میان بوقلمونهای وحشی نیز از آمریکا به .در کشور هلند پرورش یافته و نژاد آنها گسترش یافته است 

قه مند بوده اروپا صادر شده اند ولی هلند و اتریش به گونه های سفید که یکی از آنها همین نوع است عال

 .اند

نژاد استاندارد این  ۲۲۲۲وارد ایاالت متحده و بریتانیا گردید و تا سال  ۲۲اولین بار ، بوقلمون در اوائل قرن 

امروزه گونه های وایت هلند که به طور تجاری هم پرورس داده می شوند از .حیوان محفوط بوده است 

ی در ایاالت متحده به فروش می رسند ولیکن بیشتر مشهورترین گونه هایی هستند که در تعطیالت زمستان

 . آنها اصیل نیستند و یا به عبارت دیگر گونه های اصیل بوقلمون مذکور نسبتاً کمیاب است

 : اطالعات ویژه مراقبتی

و به خاطر جثه بزرگشان برای این حیوانات . مراقبت از بوقلمونهای وایت هلند شبیه سایر بوقلمونها می باشد 

 .به حد کافی فضای الزم برای حرکت وجود داشته باشد باید

 پرورش و تکثیر

. را به سختی می توان پیدا کرد و نژاد آنها به ندرت پرورش داده می شود (( وایت هلند))بوقلمونهای اصیل 



 برخالف گونه های تجاری این نوع واقعی آن برای پرورش و تکثیر نیاز به تلقیح مصنوعی وجود ندارد

 ای بر بوقلمون مقدمه

منشع اصلی بوقلمون از آمریکای التین و مکزیک بوده و در حال حاضر نیز بوقلمونهای وحشی که قادر به پرواز 

اصالح نژاد بوقلمون از چندین دهه گذشته در کشورهای صاحب نام . هستند در مناطق جنگلی وجود دارند 

نقاط مختلف دنیا عرضه میگردد که هر کدام دارای صورت گرفته و در حال حاضر به اسامی تجاری مختلفی در 

 . خصوصیات جداگانه میباشد و عموما به سه دسته متوسط ،نیم سنگین و سنگین تقسیم میشوند

پرورش بوقلمونهای گوشتی و رسانیدن به وزن ایده ال در زمان مقرر مستلزم ارائه مدیریت صحیح،جیره 

 . و مکمل های ویتامین و معدنی متناسب با سن پرنده میباشدباالنس شده از حیث سطح انرژی و پروتئین 

 خصوصیات بوقلمون های تجاری

صنعت بوقلمون تجاری از اهمیت خاصی برخوردار است و نسبت به اینکه گوشت استحصالی در کدام مسیر 

به وزن  هفته ۲۲زمان کشتار مشخص و معین میشود بوقلمون های نر گوشتی در مدت زمان . مورد قرار گیرد 

. کیلوگرمی میرسند  ۲هفتگی به وزن معادل  ۲۲کیلوگرمی وبوقلمون های ماده گوشتی در پایان  ۲۰معادل 

درصد گوشت قرمز تشکیل یافته است مزه گوشت  ۲۶درصد گوشت سفید و  ۰۶الشه گوشت بوقلمون از 

 . سیار لذیذ و خوشمزه میباشدسفید یا قرمز الشه بخاطر ترکیبات و عوامل مختلف از یکدیگر متمایز بوده و ب

گوشت بوقلمون از نظر ترکیبات دارای پروتئین باال،کمترین کلسترول امالح و اسید امینه های ضروری میباشد 

لذا یک منبع مناسب پروتئین جهت پخت و تهیه انواع خوراکها و غذاهای مختلف و همچنین برای افراد مسن . 

راض قلبی و عروقی سایر احاد جامعه میتوانند نیز از گوشت بوقلمون به ،کودکان در حال رشد ،مبتالیان به ام

گوشت بوقلمون از نظرمیزان کلسترول در درجه دوم اهمیت بعد .عنوان منبع پروتئین مناسب استفاده نماید 

مند از ماهی قرار میگیرد لذا کسانی که میزان کلسترول و چربی خون باال دارند براحتی میتوانند از آن بهره 

در صنایع جانبی بدلیل وزن باال الشه و کمی ضایعات براحتی مورد مصرف قرار میگیرد ، موارد مطرح . گردند 

 . شده خود گواه توجه سایر کشورها به گوشت بوقلمون به عنوان یک منبع پروتئین مناسب تلقی میشود

فته اول سن بوده که از نظر و عموما در سه ه ۵۵تا  ۵/۲شایان ذکر است میزان تلفات جوجه بوقلمون 

 . اقتصادی و مصرف دان ، بیشتر اذهان را به خود جلب مینماید

 نکات مهم در جوجه ریزی بوقلمون تجاری

 
سانتی متر از تراشه و چوبهای تمیز اشباع ، خشک و عاری از آلودگی های خارجی و گرد و  ۲بستر با ضخامت   

 . خاک

متر  ۲بقطر   درجه سانتی گراد و گارد محافظ ۸۰تا  ۸۸اد و حرارت سالن درجه سانتی گر ۷۲مادر مصنوعی با   

 . عدد آبخوری داخل گارد ۲قطعه جوجه یکروزه بمدت یک هفته تعداد  ۸۵۶جهت 

یک ساعت استراحت در صورت انتقال از یک سایت طوالنی و سپس جوجه ریزی و دادن آب و دادن خوراک   

 . یک ساعت بعد از جوجه ریزی

 دادن خوراک یک ساعت بعد از جوجه ریزی       

ساعت روشنایی  ۲۲ساعت اول سپس  ۸۲ساعت تاریکی در  ۵/۷ساعت روشنایی و  ۵/۸برنامه نوری بمدت   

 لوکس ۲۶۶ساعت تاریکی تا پایان دوره پرورشی با شدت  ۲۶و 

موش و سایر پرندگان توجه خاص به درجه ها و معرفی منابع حرارتی ، آب و خوراک ،جلوگیری از ورود    



 وحشی

ساختمان اداری و مسکونی داخل مزرعه احداث شود ،ایجاد حوضچه ضد عفونی به ابعاد و عمق مناسب در   

 مدخل درب ورودی سالن ها استفاده از چکمه و لباس مناسب

 ۲پرورشی ،هفته تا پایان دوره  ۲قطعه در هر متر مربع و از ۲هفته ، ۲فضای مورد نیاز جوجه یک روزه تا   

 قطعه در هر مترمربع

  
 واکسیناسیون

 

علی رغم مقاومت نسبی در مقابل عوامل بیماری زا ، به منظور اطمینان از حصول نتیجه بهتر انجام 

 . واکسیناسیون در مورد بوقلمونهای تجاری به شرح ذیل میباشد

روزگی نیوکاسل السوتا  11         روزگی گامبرو 21            روزگی نیوکاسل 21          روزگی برونشیت۷

 روزگی یاداوری نیوکاسل 63            روغنی

 

 

دلپذیر است ولی برای صنعت پرورش بوقلمون ناخوشایند می  با اینکه تابستان گرم برای گردش و تفریح

که یک اثر کاهشی . باشد در این حالت میزان رشد و تولید تخم عمدتا به خاطر افزایش کرچی کاهش می یابد

باید از خود پرسید که چه چیز می تواند این اثرات زیان آور . نامتناسب در تولید گوشت سینه بوقلمون دارد

 د؟را کاهش ده

اولین موضوع در . برای حل این مشکل معموال عاقالنه به نظر می رسد که به علت اصلی این مسئله برگردیم

مورد پرورش بوقلمون این است که آنها بتوانند زنده بمانند و این بدان معنی است که درجه حرارت بدن آنها 

درجه سانتی گراد  ۲۲/۸تا  ۲۲بوقلمونها  درجه حرارت نرمال بدن. بایستی در شرایط متغیر محیطی ثابت بماند

فرایند رشد و فعالیت در بوقلمون ایجاد حرارت می کند که دفع این حرارت بایستی از , هضم غذا. می باشد

نفس نفس )طریق تشعشع حرارتی و انتقال صورت گیرد و وقتی الزم باشد بوقلمون می تواند با له له زدن 

 .طریقه خنک شدن تبخیری افزایش دهدمیزان اتالف حرارتی را به ( زدن

بازده یا کارآیی دفع حرارت بستگی به درجه حرارت محیط و حرکت هوای اطراف پرنده دارد اتالف حرارتی از 

طریق تشعشع توسط تراکم گله تحت تاثیر قرار می گیرد و هر چقدر پرندگان نزدیک به یکدیگر باشند تشعشع 

ند بنابراین فاکتورهای مدیریتی بر روی اثرات درجه حرارت محیطی خیلی حرارتی یکدیگر را بیشتر جذب می کن

حرارت بدن بوقلمون دفع می شود بطوریکه می تواند درجه حرارت , با گردش هوای اطراف. موثر می باشند

بدنش را بصورت ثابت حفظ کند گردش هوای اطراف پرنده عامل مهمی در کاهش استرس گرمایی است 

با سرعت باال ترجیح داده می شوند برای همین منظور هواکشهای مدور که ( هواکشهای)تورهای بنابراین ونتیال

 .باعث جریان هوای باالی سر پرندگان می شوند مفید می باشند

در روزهای بسیار گرم بوقلمونها در مسیر جریان هوای ناشی از این هواکشها قرار می گیرند و سرشان را در 

جریان هوای حاصل از هواکشهای مدور تعبیه شده می تواند بطور دقیق . ار می دهندداخل هوای پرجریان قر

برآورد شود بشرطی که آنها در سالنهای پرورشی نصب شده باشند همچنین احتمال می رود که سرمایه گذاری 

 .جهت پرورش تجاری ارزشمند باشد بویژه اگر پرندگان سنگین وزن را پرورش دهیم

رجه حرارت آب قابل دسترس پرندگان دارای مزایای زیادی است اگرچه مدارک کمتری در بطور نظری کاهش د



ممکن است که این مسئله با آب نوشیدنی خنک حل شود ولی در این حال امکان . مورد این موضوع وجود دارد

ان قرار بخاطر مک. دارد روشهایی برای جلوگیری از افزایش دمای آب در آب و هوای گرم وجود داشته باشد

اگر آب قابل دسترس پرندگان گرم باشد یک اثر منفی در توانایی پرندگان برای خنک , گرفتن لوله های آب

ممکن است دلیلی برای عایق کردن لوله های آب مصرفی و مخزن آب وجود . کردن خودشان خواهد گذاشت

 .نک را آشکار می سازدمزایای بالقوه آب خ( تخمی)کار کردن با ماده های تخمگذار . داشته باشد

 درجه سانتی گراد با آب آشامیدنی گرم و خنک ۷۷عملکرد جوجه های تخمی در دمای :  ۲جدول 

  

 عملکرد    درجه سانتی گراد 66    درجه سانتی گراد ۸

 (g) غذا/ پرنده / روز     63/8    ۲۵/۲

 (ددرص)تولید تخم     81    ۲۷

بوقلمونها غذای بیشتری را بدون اصالح درجه حرارت بدنشان  هدف عوامل گزارش شده فوق این است که

همچنین . بوقلمونها نمی توانند تخم یا گوشت تولید کنند مگر اینکه مواد مغذی مصرف کنند. مصرف کنند

متخصصان تغذیه نقش مهمی در کاهش اثرات زیان آور ناشی از درجه حرارت تابستان دارند در درجه حرارت 

به انرژی کمتری جهت ثابت نگهداشتن درجه حرارت بدنش نیاز دارد بنابراین نسبت مواد باالتر بوقلمون 

مغذی ضروری بایستی کمتر باشد وقتی که آب و هوا گرم است بوقلمون بخاطر جلوگیری از ایجاد حرارت 

 .ددرونی بدن فعالیت کمتری می کند بنابراین زمان بیشتری را برای خوردن و ایستادن صرف نخواهد کر

مواد مغذی باید در زمان کمتری مصرف شود این حالت می تواند با افزایش درصد مواد مغذی در جیره حاصل 

کاهش مقدار انرژی قابل متابولیسم نمی , گردد بنابراین بهترین روش جهت کاهش نسبت مواد مغذی به انرژی

زینه هر تن ماده غذایی و کاهش باشد بلکه افزایش مقادیر سایر مواد مغذی است این امر باعث افزایش ه

به شرطی که . و لی در حفظ میزان رشد و عدم کاهش تعداد تخم موثر خواهد بود ضریب تبدیل غذا می شود

روش دیگر موجود متخصصان تغذیه کاهش مقدار درجه حرارت حاصل از . برای پرورش دهنده عملی باشد

 :ن روش با موارد زیر حاصل می شودجیره است که توسط بوقلمون مورد هضم قرار می گیردای

 افزایش میزان انرژی حاصل از چربیها یا روغنها نسبت به کربوهیدراتها -۲

 کاهش میزان اجزای جیره که فیبر باالیی دارند -۸

در حالیکه مقادیر اسیدهای آمینه , کاهش مقادیر اضافی نیتروژن دفعی حاصل از درصد کل پروتئین -۷

 شدضروری در حد تعادل با

همچنین احتمال می رود که در درجه حرارت باال اثرات متقابل ما بین اسیدهای آمینه افزایش یابد نمونه هایی 

گزارش شده است در این آزمایش نتایج حاصل از درجه حرارت  But از این مورد در نتایج حاصل از آزمایشات

پیشنهاد گردید و  But های غذایی توسطیکی از برنامه . با دو برنامه غذایی مقایسه شدند ۸۵و  ۲۵های 

درصدی منبع سنتتیک این اجزاء  ۲۶برنامه دیگر شامل سطوح الیزین و متیونین مختلف بود که با افزودن 

 .همراه بود

روزگی پاسخ رشد یکسانی در هر دو برنامه دمایی با افزودن اسیدهای  ۰۲تا  ۶به نظر می رسد که از سن 

روزگی اثرات متقابل محسوسی ما بین مواد مغذی نسبت به درجه  ۲۷۲تا  ۰۲ز اما ا. آمینه حاصل میگردد

 .حرارت باال مشاهده میگردد



  روزگی ۲۷۲تا  ۰۲اثرات دما بر روی اسیدهای آمینه از :  ۸جدول 

FCR    افزایش وزن (g)    دما    جیره 

۷/۷۲۲    11344    AA درجه سانتی گراد 21    باال 

۷/۲۶۶    11259    AA عادی    

۷/۲۲۲    9928    AA درجه سانتی کراد 11    باال 

۷/۷۷۸    10851    AA عادی    

 افزایش یافته است ۲۶۵الیزین و متیونین به نسبت *

در نتیجه افزودن اسیدآمینه در درجه حرارت باال یک کاهش محسوسی در رشد وجود دارد که این حالت در 

ردد و علت آن هنوز معلوم نشده است اما احتمال می رود که یک اثر درجه حرارت پایین مشاهده نمی گ

همانگونه که نسبت آرژنین به الیزین در حیوانات متاثر . معکوسی ما بین این دو اسیدآمینه وجود داشته باشد

 BUT از درجه حرارت می باشد این نسبت هم مورد تردید میباشد که تحقیقات بیشتری را می طلبد ضمنا

 .بیشتر از مقدار الیزین باشد ۲۵۵د کرد در سنین باال بایستی مقدار آرژنین حداقل پیشنها

همانند کاهش مصرف غذا در درجه حرارت باال مصرف ویتامین ها و مواد معدنی نیز کاهش می یابد معموال 

نی مقدار یکی مقادیر آنها در حد کافی است ولی منطقی به نظر می رسد که در مخلوط کردن ویتامین و مواد معد

را خودشان تولید کنند  C بوقلمونها می توانند ویتامین. درصد افزایش یابد ۷۶تا  ۸۶از آنها به اندازه 

در اثر استرسهایی  C بنابراین افزودن آن در جیره الزم نیست با این وجود توانایی پرندگان در تولید ویتامین

به جیره بوقلمونها در آب و هوای  C لیل افزودن ویتامیننظیر درجه حرارتهای باال کاهش می یابد به همین د

 C با پلیت کردن خوراک از بین می رود ولی امروزه یک ویتامین C متاسفانه ویتامین. گرم مفید می باشد

مقاوم به حرارت تولید می شود اگر این ویتامین در جیره قابل استفاده نباشد افزودن آن به آب آشامیدنی 

 .ست مطلوب باشدبوقلمون ممکن ا

همچنین متخصصان تغذیه می توانند در کیفیت پلیت های تولیدی و انتخاب اجزای آن موثر واقع شوند حداقل 

گندم در جیره پیشنهاد می گردد چربی یا روغن های افزوده شده به جیره نبایستی به اندازه ای زیاد  ۲۵۵

ت پلیت همیشه مهم می باشد اما این موضوع در آب و کیفی. باشد که آسیاب قادر به تهیه پلیتهای خوبی نباشد

 .هوای گرم بسیار مهمتر است چرا که زمان ممکن برای تغذیه مقدار غذای مصرفی بسیار کم می باشد

با بروز اولین استرس اگر بوقلمون قادر به از دست دادن گرمای بدن بخاطر درجه حرارت باالی محیطی نباشد 

به تحریک رشد یا تولید تخم در بوقلمون نخواهد بود بنابراین بهترین موقع برای هیچ متخصص تغذیه ای قادر 

دریافت غذای کافی سردترین زمان از روز می باشد و احتماال این زمان قبل از طلوع آفتاب است بنابراین بهتر 

 .قبل از طلوع آفتاب به جیره اضافه شوند, است که مکمل ها به جای شب

 

 

 تغذیه بوقلمونها

ول کلی تغذیه بوقلمونها مشابه تغذیه مرغان بوده تفاوتهای اصلی به سطوح پروتئین مورد نیاز و اهمیت اص

 . ویتامینهای بیوتین و پیریدوکسین در جیره بوقلمون مربوط می باشد

 

 



 

 
 :تغذیه جوجه بوقلمونها 

 

وقتی تغذیه و اب . اند را باید سریعا پس از سر از تخم درآوردن به اب و غذا رس (poults) جوجه بوقلمونها 

ساعته داشته باشد،جوجه بوقلمونها به سختی غذاخوردن را یاد میگیرند و شاید تغذیه  ۷۰دادن تاخیری 

اجباری برای شروع به غذا خوردن انها نیاز باشد به غذایی که جوجه بوقلمونها در ابتدا مصرف مینماید،جیره 

جیره استار تر را جیره آغازگر یا شروع کننده . باشد  ۸۲۵دود پروتئین این جیره باید در ح. استار تر گویند 

این جیره حاوی بیشترین سطوح انتی بیوتیک . نیز میگویند که تنها تا سن یک هفتگی استفاده میشود 

جیره شروع کننده بخصوص در زمانی که جوجه بوقلمون تحت . ها،ویتامین ها،اسیدهای امینه و انرژی میباشد 

و سطح  ۸۰۵هفتگی،درصد پروتئین جیره  ۲تا  ۲از سن . قرار دارد بسیار مورد نیاز است شرایط استرس 

 . انرژی باید باالتر باشد

  

 : تغذیه بوقلمون های درحال رشد 
سن در حال رشد برای . بوقلمون های درحال رشد را میتوان بر روی مرتع یا در محوطه بسته تغذیه نمود 

معهذا تغذیه . تغذیه در محوطه بسته باعث رشد سریعتر حیوان میشود . باشد هفتگی می ۲۶تا  ۲بوقلمون ها 

یک مرتع خوب حاوی . غذا ذخیره و کاهش هدر رفتن غذا میشود  ۲۶۵بر روی مرتع نیز سبب ذخیره بیش از 

تا  ۲۶۶تعداد گله بوقلمون که در مرتع پرورش داده میشوند بین . علوفه یا محصوالت غله ای و دانه ای است 

بوقلمونهای درحال رشد را باید . میباشد   (مترمربع  ۲۶۲۲واحد سطح معادل ) بوقلمون در هر ایکر  ۸۵۶

بوقلمونها عموما . براساس جنس جدا نمود زیرا بوقلمونهای نر نسبت به ماده،به پروتئین بیشتری بناز دارد 

تغذیه جیره پلت شده بهترین . ند وقتیکه جیره های کامل مصرف مینمایند ضریب تبدیل غذایی بهتری دار

. هرچه سن بوقلمون باالتر میرود ،سطح انرژی جیره افزایش و سطح پروتئین کاهش میابد . نتایج رادربردارد 

 ۸۶) اب و هوای گرم سبب افزایش مصرف اب میشود همچنین مصرف اب در بوقلمونها در اب هوای معتدل 

 ۵۵راس در هر روز  ۲۶۶۶در نر و ماده به ترتیب به ازای هر  در سن یک هفتگی( درجه سانتی گراد  ۸۵تا 

جیره بوقلمونهای نر در سن . لیتر میباشد  ۰۲۶لیتر و  ۷/۲۲۲هفتگی در نر و ماده به ترتیب  ۲۲لیتر و تا سن 

 ۲۲تا  ۲۲هفتگی و ماده  ۲۰تا  ۲۸پروتئین ،جیره نر  ۸۸۵هفتگی حاوی  ۲۲تا  ۲هفتگی و ماده  ۲۸تا  ۲

پروتئین و جیره  ۵/۲۰۵هفتگی حاوی  ۲۲تا  ۲۲هفتگی و ماده  ۸۶تا  ۲۰پروتئین،جیره نر ۲۲۵وی هفتگی حا

 ۸۲بوقلمونهای نر در حدود . پروتئین باشد  ۲۲۵هفتگی باید حاوی  ۸۶تا  ۲۲هفتگی و ماده  ۸۲تا  ۸۶نر 

 . شوند هفتگی سن از خود به بازار عرضه می ۸۶هفتگی و بوقلمونهای ماده در حدود 

جیره . هفتگی برای گله داشتی انتخاب شوند ۲۰بوقلمونها باید درسن : یه بوقلمونهای اصالح نژادی تغذ

 ۷۶تا  ۲۰پروتئین و سطح انرژی متوسط می باشد و این جیره را بوقلمون ماده از سن  ۲۸۵نگهداری حاوی 

 ۲۲۵اصالح نژاد حاوی  جیره گله داشتی برای.هفتگی مصرف مینماید  ۸۰تا  ۲۰هفتگی و بوقلمون نر از سن 

نرهای گله اصالح نژادی (. جیره جفت گیری برای اصالح نژاد ۲۲۵جیره نگهداری و  ۲۸۵)پروتئین میباشد 

هفتگی مصرف جیره جفت گیری برای اصالح نژاد خود را شروع نماید جهت کنترل وزن در گله  ۸۰باید از سن 

  . های گله به طور عادی تغذیه می شوندبهتر است نرها با جیره محدود تغذیه شوند،ولی ماده 



 
  

 :بوقلمون در طبقه بندی حیوانات: قسمت سوم 

 ( meleagrinae ) و جنس مله اگریس( melegrine) بوقلمون در طبقه بندی حیوانات از خانواده مله اگرینه

دو گونه اول اجداد میباشد در این جنس سه گونه وجود دارد که عبارتند از مکزیکی آمریکایی و هندو راسی 

 . بوقلمون های فعلی بوده ولی گونه سوم هنوز به صورت وحشی باقیمانده است

بوقلمون از کشور مکزیک به تمام جهان راه یافته در حالی که از نام آن اینگونه به نظر میرسد که منشا آن 

 . است (  turkey ) کشور ترکیه

 

 : اندام شناسی: قسمت چهارم 

بطور معمول وزن متوسط این پرنده در سنین . یست که دارای جثه ای نسبتا درشت میباشد بوقلمون پرنده ا

کیلوگرم و در نژادهای ریز  ۲تا  ۲کیلوگرم و ماده این نژاد بین  ۲۲تا  ۲۶بلوغ در نژاد درشت جثه نر حدود 

ماده در هر دو نژاد چنانکه مالحظه میشود وزن جنس . کیلوگرم است  ۵کیلوگرم و ماده حدود  ۲جثه نر حدود 

بمقدار قابل مالحظه ای کمتر از نرهای همان نژاد است و شکل جنس ماده نیز ظریف تر و باریک تر از پرنده نر 

 . است

سر حیوان نسبت به جثه ، در مقام مقایسه با سایر پرندگان ، کمتر از متوسط است و پوشیده از پوستی چین و 

بینی در جنس نر زائده ای گوشتی شکل وجود دارد که در حال عادی در عقب سوراخ های . کرکدار میباشد 

معتقدند که این زائده . سانتی متر میرسد  ۲۶سانتی متر و در مواقع تظاهرات و تمایالت جنسی به ۵قریب به 

و سایر زوائد ریز و درشت گوشتی که در قسمت های بدون پر یا کم پر حیوان وجود دارد نوعی وسیله حسی و 

. زیر گردن بوقلمون نیز پرده ای گوشتی شبیه به غبغب مشاهده میشود . واکنشهای حسی حیوان است  مظهر

پوست پشت سر حیوان از جمله زائده بزرگ در مواقع ابراز تمایالت حسی بخصوص جنسی، رنگهای مختلف به 

 . خود میگیرد ولی در حالت عادی قرمز گلی رنگ است

ای موی سخت وجود دارد که رشته های آن مانند سیم های فوالدی نازک به در روی سینه بوقلمون ها دسته 

در جنس نر پرهای دم به علت .   سالگی بدین شکل ظاهر میشوند ۷تا  ۸این موها در سنین . نظر میرسد 

درآید که بوقلمون ( بخصوص در مواقع ابراز تمایالت جنسی ) داشتن عضالت نسبتا قوی میتواند بصورت چتر 

 .مانند طاووس از این نظر شهرت دارد نیز 

 : ویژگیهای ژنتیکی بوقلمون صنعتی: قسمت پنجم 

دوره انکو . تخم بوقلمون به رنگ قهوهای مایل به زرد با لکه های قهوه ای و بزرگتر از تخم مرغ میباشد 

وزن یک بوقلمون گوشتی ظرف مدت یک . روز است  ۸۲در بوقلمون ( جوجه  تبدیل تخم به) باسیون تخم 

بار سنگین تر از روز اول است هر جوجه بوقلمون نر گوشتی  ۲۶هفتگی  ۲هفته به دوبرابر میرسد و در سن 

کیلو گرم برسد امروزه بکار گیری روشهای مدرن پرورش بوقلمون  ۲۰کیلوگرم غذا میخورد تا به وزن  ۲۶

زمان بهره دهی و ضریب تبدیل غذایی را در آنها کاهش داده است بوقلمون های ماده را معموال تا سن گوشتی 

هفتگی و  ۸۶در حالیکه بوقلمون های نر تا سن . کیلو گرم پرورش میدهند  ۵/۲هفتگی و رسیدن به وزن  ۲۲

 . کیلوگرم نگه داشته میشوند ۲۰رسیدن به وزن 

الشه کامل به فروش میرسد در حالیکه بوقلمون های نر اغلب به صورت بوقلمون ماده معموال به صورت 



نیز عرضه میگردد یک بوقلمون ماده . …فراورده های گوشتی نظیر سوسیس ، کالباس ، ژامبون ، همبرگر و 

هر دو الشه نر . گوشت قرمز دارد ۵  ۲۶و ( عمدتا در قسمت سینه ) گوشت سفید  ۰۶۵کیلویی حدود  ۵/۲

 . رت قطعات کوچکتر بسته بندی شده ، تازه یا منجمد تهیه و توزیع میگردندو ماده بصو

 محمد حسامی

 : قسمت ششم

از هشت هفتگی تا . جوجه بوقلمون یک متر مربع کافی است ۲۶هفتگی برای هر  ۲تا   :مساحت کف آشیانه

 ۲۶هفتگی برای هر متر مربع و از دوازده هفتگی تا شانزده  ۸جوجه بوقلمون  ۲۶دوازده هفتگی برای هر 

در حال رشد در ( نروماده ) برای بوقلمون های جوان . متر مربع باید در نظر گرفته شود  ۵/۸بوقلمون جوان 

متر  ۵/۶اگر افراد گله تماما نر باشند برای هر بوقلمون . متر مربع الزم است ۲/۶محیط محدود هر بوقلمون 

برای بوقلمون های سبک . متر مربع کافی خواهد بود  ۷/۶مون مربع و چنانچه تماما ماده باشند برای هر بوقل

پرورش میشوند مساحت کف النه باید ( با شرایط تحت کنترل ) وزن و بوقلمون هایی که در سیستم بسته 

 . چیزی کمتر از ارقام باال باشد

ا جوجه ها غذا و آب را در دو هفته اول زندگی نور باید بقدر کفایت در آشیانه وجود داشته باشد ت: نور رسانی

شمع چراغ باید شبانه روز روشن باشد ، بدین معنی که المپ  ۲۵الی ۲۶. ببینند و دچار عدم تغذیه نشوند 

واتی باید در داخل و زیر هر  ۲۵تا ۵/۲یک چراغ . متر مستقر شوند ۷واتی با فواصلی حدود  ۸۶۶های 

آشیانه های پنجره دار شب ها المپ های نیم شمعی پس از دو هفته اول در . دستگاه مادر قرار داده شود 

 . نورهای ضعیف در این سن از ترس ، روی هم ریختن و اضطراب جلوگیری میکند. کافی خواهد بود 

 : قسمت هفتم

از سه هفتگی تا عرضه به بازار باید دان خوری های بزرگ برای بوقلمون های جوان تهیه  :وسایل دان خوری 

سانتی متر برای هر قطعه بوقلمون  ۲الی  ۲سانتی متر و طول دانخوری  ۲۶نمود ، بطوری که عمق دانخوری 

م دانخوری لوله ای برای اینکه میزان در سیست. از دانخوری لوله ای آویزان نیز میتوان استفاده نمود . باشد 

اگر دانخوری آنقدر عریض ساخته شده . ضرب میکنیم  ۲۷/۲طول متناسب آن چیست قطر دانخوری را در 

باشد که جوجه ها از هر دو طرف دانخوری بتوانند استفاده کنند ، در این صورت طول واقعی دانخوری دو برابر 

 . ین ترتیب یک متر از این نوع دانخوری دو متر محسوب خواهد شدبد. طول ظاهری آن باید به شمار آید 

را میتوان هم با آبخوری های شیشه ای و هم با آبخوری های اتو   آب آشامیدنی جوجه بوقلمون ها: آبخوری 

لیتری  ۲۶تا  ۵از روز اول تا سه هفتگی ، هر یکصد قطعه بوقلمون باید به سه آبخوری . ماتیک تامین نمود 

از سه هفتگی تا عرضه به بازار برای هر یکصد قطعه بوقلمون دو آبخوری . ای دسترسی داشته باشند  چشمه

سانتی متر آبخوری  ۲۶برای هر یکصد قطعه بوقلمون جوان باید . لیتری الزم است  ۸۶تا  ۲۵چشمه ای 

ی باشد ، بطوری که تغییر در کیفی و کمی آبخوری و دانخوری باید بسیار تدریج. اتوماتیک در نظر گرفت 

 . بوقلمون را از خوردن آب و دان نسازد

 محمد حسامی

 :تغذیه : قسمت هشتم 

برای . یکی از مهمترین توصیه هائی که باید به پرورش دهندگان بوقلمون بشود انتخاب غذای مناسب میباشد 

مام آردی و دیگری غذای دانه یکی غذای ت. پرورش بوقلمون دو برنامه غذایی اساسی باید در نظر گرفته شود 

. نیازهای تغذیه ای بوقلمون بر حسب سن متغیر است . ای که بدان یک مکمل پروتئینی افزوده شده باشد 



همچنانکه بر سن بوقلمون افزوده میشود نیازهای پروتئینی ، ویتامینی و مواد معدنی بدن این حیوان کاهش 

 . افزوده میشود  میابد و بر نیازهای آن به مواد انرژی زا

هفتگی به غذای بوقلمون  ۲۶تا  ۲باید در سنین ( خارا یا گرا نیت ) مواد غیر قابل حلی مانند سنگ ریزه 

وقتی بوقلمون ها با غذاهای دانه ای و یا در چراگاه و گردشگاه تغذیه میکنند باید حتما به غذای . افزوده شود 

 . برای خرد کردن مواد دانه ای و فیبری غذا استفاده کنندآنها سنگ ریزه افزوده شود تا بتوانند از آن 

یکی از ساده ترین و عملی ترین . توصیه ها و برنامه های متعددی برای تغذیه بوقلمون ارائه شده است 

پیش دانه ) پروتئین برای جوجه بوقلمون ها  ۸۲۵توصیه ها بمنظور تهیه فرمول غذائی برای بوقلمون دانی با 

درصد پروتئین برای بوقلمون های بالغ  ۲۰و ( رشد دانه ) وتئین برای بوقلمون های در حال رشد پر۵  ۸۲، ( 

 . میباشد

 : ۸تغذیه  : قسمت نهم

در طیور دیده شده باشد ، دان ( اسهال خونی ) در اغلب موارد، بخصوص در مناطقی که بیماری کوکسیدیوز 

همچنین وجود یک ماده پیشگیری کننده . باشد   با کوکسیدیوز بوقلمون باید حتما حاوی یک ماده مقابله کننده

 . بیماری سیاه سر نیز در غذای بوقلمون ضروری است

 ( غذای غیر نرم یعنی با ذرات درشت. غذا و آب باید همیشه در دانخوری و آبخوری وجود داشته باشد 

pellet )  در نظر گرفت را ، میتوان پس از هفته چهارم زندگی برای جوجه بوقلمون . 

، یعنی پیش دانه را میتوان از موسسات تولید کننده دان خرید و یا برابر ( استار تر ) غذای جوجه بوقلمون ها 

همچنین میتوان کنستانتره خریداری و با موادی نظیر کنجاله سویا ، ذرت . فرمول های موجود خود تهیه نمود 

 . ناسبی ساختآسیاب شده و مشابه آنها مخلوط نمود و دان م

را از سن هشت هفتگی تا عرضه به بازار باید در اختیار ( رشد دانه ) غذای جوجه بوقلمون های در حال رشد 

این جیره در حقیقت پلت های نرمی است که به دانه های خرد شده اضافه . بوقلمون های جوان قرار داد 

ب شده یا آرد سویا ذرت آسیاب شده به نسبتی کنستانتره مخصوص را نیز میتوان با دانه های آسیا. میشود 

 . که کارخانه سازنده کنستانتره توصیه میکند مخلوط نمود و در اختیار بوقلمون قرار داد

پروتئین موجود در آرد سویای پوست کنده برای بوقلمون های بالغ بسیار قابل هضم است ولی مواد هیدرو 

 . کربنه موجود در ان چندان قابل جذب نیست

 : (تاریخچه پیدایش بوقلمون)قسمت دوم 

  
نخستین بار بوقلمون در مکزیک توسط جهان گردان اروپایی مشاهده شد و آنرا با خود به اروپا بردند پس از 

میالدی در ایتالیا فرانسه و انگلستان بوقلمون پرورش داده میشد با کشف آمریکا مهاجران  ۲۵۶۶آن تا سال 

زه آن آشنائی داشتند لذا به سرعت پرورش و مصرف بوقلمون در آمریکا گسترش به خوبی با این پرنده و م

و نیز   یافت به طوری که هم اکنون ایاالت متحده و اتحادیه از اروپا به ترتیب اولین و دومین تولید کننده

میشد مصرف کننده گوشت بوقلمون در دنیا میباشند در ایران نیز تا پیش از دوره صفویه بوقلمون یافت ن

اولین بار ارامنه ای که برای تجارت از ایران به اروپا رفتند بوقلمون اهلی را به ایران آوردند و آن را به شاه 

عباس تقدیم کردند چون شاه خیلی خوشش آمد دستور داد تا تخم بوقلمون را در خانه های ارامنه تقسیم 

یبایست سالی یک عدد بوقلمون به شاه تقدیم کنند زیرا آنها بهتر از جوجه ها مراقبت میکردند در عوض م

که بیشتر به پرورش و تکثیر )ارامنه چون دیدند قبول پرورش بوقلمون ماند پرورش خروس اخته . میکردند 



برای آنها مالیات جدیدی خواهد داشت لذا در پرورش آن مسامحه کردند و بدین ترتیب (آن پرداخته بودند 

تغذیه و مدیریت و تاثیر آنها بر پرورش بوقلمون سبب ,پیشرفت علوم ژنتیک .  مقدار زیادی از آنها تلف شدند

شد تا پرورش بوقلمون از حالت سنتی خارج شده جدیدی از بوقلمون های صنعتی بو جود آید که گوشت آن 

 .حاوی پروتئین زیاد و چربی و کلسترول کمی میباشد

ه آرمسترانگ و آلدرین دو فضانورد آمریکایی بر روی کره بوقلمون را میتوان در کره ماه نیز صرف کرد وقتی ک

 . ماه پا گذارند اولین غذائی که در آنجا خوردند گوشت سوخاری بوقلمون بود

پرورش بوقلمون بخصوص بصورت واحدهای کوچک یکی از سرگرم کننده ترین کارها در امر پرورش طیور 

بشرطی که امکانات و شرایط الزم برای . پرورش داد بوقلمون را بسادگی میتوان در واحد های کوچک. است 

علیرغم جاذبه ای که پرورش بوقلمون دارد طبیعت خاص این پرنده دشواری . این پرنده جالب تامین شود 

 .هائی در کار بوجودمیاورد که خود خالی از لطف و جذابیت نیست

ست و بهتر آنست که پرورش بوقلمون بوقلمون نسبت به بعضی بیماریها بیش از سایر انواع طیور حساس ا

 . همیشه جدا از پرورش سایر انواع طیور انجام شود

تاکید میشود نگهداری بوقلمون با سایر پرندگان کار صحیحی نیست و همچنین نگهداری بوقلمون های با سنین 

کرد که ال اقل تا سه حتی بوقلمون ها را در جائی باید نگهداری . متفاوت با یکدیگر نیز کاری نادرست میباشد 

زمینی که قبال چرا گاه طیور دیگر و حتی دسته ای دیگر از . ماه اخیر طیوری در آن نگهداری نشده باشد 

بوقلمون ها بوده است که از سابقه بهداشتی آنها اطالعی در دست نیست نباید برای پرورش بوقلمون بکار 

این اقدامات احتیاطی . این حیوانات در ان گذشته باشد  رود مگر آنکه ال اقل یک سال از آخرین بار نگهداری

در امر پرورش صنعتی این احتیاط ضروری و اجباری )برای حفظ بوقلمون از بیماریهای واگیر ضروری است

 .(است

قبل از اقدام به پرورش بوقلمون باید بدانیم که جوجه یک روزه بوقلمون بسیار گران تر از جوجه یک روزه 

و ضمناً بوقلمون بیشتر از مرغ دان میخورد و یک بوقلمون گوشتی را   طیور بخصوص مرغ میباشدسایر انواع 

 . ماهگی میتوان به بازار عرضه کرد ۰تا  ۵در سن 

در واحدهای کوچک پرورش بوقلمون علیرغم گران تمام شدن دان این حسن وجود دارد که هزینه نیروی کار  

 . همی را تشکیل نمیدهدرقم م. …و سود سرمایه و استهالک و

 


