بلدرچین
ثــِلذِرچیي ثِ گزٍُ ثشرگی ضبهل چٌذیي سزدُ اس پزًذگبى کَچک اس راستِ هبکیبىسبًبى گفتِ هیضَد.
ایي پزًذگبى ضٌبختِضذُتزیي گًَِّبی راستِٔ هبکیبىسبًبى ّستٌذ .آىّب ثِ دٍ ثخص ثلذرچیيّبی ثز

تیزُ )Phasianidaeتقسین هیضًَذ.
ٔ
تیزُ ) ٍ Odontophoridaeثلذرچیيّبی ثز قذین(
ٔ
جذیذ(

ثلذرچیيّب جثِٔ کَچک ٍ خپلی دارًذ ٍ سًذگی ثز رٍی سهیي را تزجیح هیدٌّذ .اس داًِّب ٍ ًیش حطزات ٍ
دیگز جٌجٌذگبى کَچک تغذیِ هیکٌٌذ .ثز رٍی سهیي الًِ هیسبسًذ ٍ ثز پزٍاسّبی کَتبُ ٍ سزیع قبدرًذ،
ثزخی گًَِّب ّوچَى ثلذرچیي صاپٌی ٍ ثلذرچیي هعوَلی پزًذگبًی هْبجزًذ ٍ تَاًبیی پزٍاس در
هسبفتّبی طَالًی را دارًذ .در ثزخی کطَرّب ثزخی گًَِّبی ثلذرچیي در تعذاد سیبد پزٍرش دادُ
هیضًَذ تب اس تخن ٍ گَضت آىّب استفبدُ ضَد ٍ یب حتی در ضکبرگبُّب رّب ضًَذ .ایي پزًذُ در
سکًَتگبُّبی خَد ّن تَسط اًسبىّب ثطَر گستزدُای ضکبر هیضَد تب اس گَضت ٍ پزّبیص
استفبدُ ضَد

.
ثلذرچیي هعوَلی ،ثبغ ٍحطی در لْستبى

تخن ثلذرچیي

ثلذرچیي آثی آسیبیی

ًوبد
تصَیز ثلذرچیي

در خط ّیزٍگلیف هصزی ثِ جبی حزف ٍ ثِ کبر هیزفتِ است.

خَاظ درهبًی در پشضکی سٌتی
ثگفتِ ضزیف ادریسی
ٔ
در پشضکی سٌتی خَاظ گًَبگًَی ثزای ثلذرچیي ثزضوزدُاًذ ،اس جولِ ایيکِ
«لیسیذىِ سّزُ ثلذرچیي ثزای درهبىصزع سَدهٌذ است ٍ ،چکبًیذى خَى آى در گَش دردهٌذ ،گَشدرد را
درهبى هیکٌذ ٍ ،استوزار در خَردى گَضتِ آى دلِ سخت را ًزم هیسبسد ٍ ،گَیٌذ کِ ایي خبصیت فقط در قلت
اٍست».
عجذالولک ثي سُّْز اًذلسی طجیت قزى ضطن ّن ثِ ایي اضبرُ هیکٌذ کِ «گَضتِ ثلذرچیي سٌگ کُلیِ ٍ هثبًِ را
خُزد هیکٌذ ٍ ،هذرّ ثَل است».
ثزخی پشضکبى قذین ٍ ثسیبری اس عَام ًیش تصَر هیکٌٌذ کِ تخن ثلذرچیي سثبى اًسبى را گَیب کزدُ ٍ هَجت
جثِ
هیضَد تب کَدکبى پیص اس هَعذ سثبى ثبس کٌٌذ .ایي ثبٍر ًبضی اس پزچبًگی ٍ صذای ثلٌذ ثلذرچیي ًسجت ثِ ٔ
اٍست کِ آى را حول ثز فصبحت ٍی کزدُاًذ.
در جذاٍل سیز تزکیت گَضت ٍ تخن ثلذرچیي هطبّذُ هیضَد:
تزکیت گَضت ثلذرچیي در  100گزم:
هیبًگیي

تزکیت گَضت

 (62–65درصذ) آة

 (3درصذ)

چزثی

 (26درصذ)

پزٍتئیي

 (3–6درصذ)

هَاد هعذًی

 80g) 100(Kcal/اًزصی
تزکیت تخن ثلذرچیي در  100گزم
هیبًگیي

تزکیت تخن

 8/73تب ( 3/74درصذ) آة

 4/12تب ( 1/11درصذ)

چزثی

 6/11تب ( 1/13درصذ)

پزٍتئیي

 (1/1درصذ)

هَاد هعذًی

161g) 100(Kcal/

( 844 mg/dlدرصذ)

گًَِّب
ثلذرچیيّبی ثز قذین


سزدُCoturnix



ثلذرچیي هعوَلیCoturnix coturnix،



ثلذرچیي صاپٌیCoturnix japonica،



ثلذرچیي کبّگلیCoturnix pectoralis،

اًزصی

کلستزٍل

) هٌقزضCoturnix novaezelandiae (،†ثلذرچیي ًیَسیلٌذ



Coturnix coromandelica،ثلذرچیي ثبراًی



Coturnix delegorguei،ثلذرچیي ّبرلکیي



)هٌقزضCoturnix gomerae ( ،† ثلذرچیي جشایز قٌبری



Coturnix ypsilophora،ثلذرچیي قَُْای



Coturnix adansonii،ثلذرچیي آثی افزیقبیی



Coturnix chinensis،ثلذرچیي آثی آسیبیی یب ضبُثلذرچیي



Anurophasisُسزد



Anurophasis monorthonyx،ثلذرچیي ثزفی



سزدُ ثلذرچیيّبی ثَتِسار



Perdicula asiatica،ثلذرچیي ثَتِسار جٌگلی



Perdicula argoondah،ُثلذرچیي ثَتِسار صخز



Perdicula erythrorhyncha،ثلذرچیي ثَتِسار رًگی



Perdicula manipurensis،ثلذرچیي ثَتِسار هبًیپَر



Ophrysiaُسزد



)هٌقزض/ در خطز جذی اًقزاضOphrysia superciliosa (،ثلذرچیي ّیوبلیب



ثلذرچیيّبی ثز جذیذ

Oreortyxُسزد



Oreortyx pictus،ثلذرچیي کَّی



سزدُ سیجبپَش



Callipepla squamata،ثلذرچیي پَلکذار



Callipepla douglasii،ِثلذرچیي آراست



Callipepla californica،ثلذرچیي کبلیفزًیب



Callipepla gambelii،ثلذرچیي گوجل



Philortyxُسزد



Philortyx fasciatus،ثلذرچیي ًَاری



سزدُ ثلذرچیيّبی تپِای



Colinus virginianus،ثلذرچیي تپِای ضوبلی



Colinus nigrogularis،ُثلذرچیي تپِای گلَسیب



Colinus leucopogon،ثلذرچیي تپِای ضکنخبلذار



Colinus cristatus،ثلذرچیي تپِای تبجذار



سزدُ ثلذرچیيّبی جٌگلی





ثلذرچیي جٌگلی هزهزیOdontophorus gujanensis،



ثلذرچیي جٌگلی ثبل خبلذارOdontophorus capueira،



ثلذرچیي جٌگلی گَش سیبُOdontophorus melanotis،



ثلذرچیي جٌگلی جلَخزهبییOdontophorus erythrops،



† ثلذرچیي جٌگلی جلَسیبُOdontophorus atrifrons،



ثلذرچیي جٌگلی ثلَطیOdontophorus hyperythrus،



ثلذرچیي جٌگلی پطتسیبُOdontophorus melanonotus،



ثلذرچیي جٌگلی سیٌِخزهبییOdontophorus speciosus،



ثلذرچیي جٌگلی تبکبرکًَبOdontophorus dialeucos،



ثلذرچیي جٌگلی گلَپَشOdontophorus strophium،



ثلذرچیي جٌگلی ًٍشٍئالییOdontophorus columbianus،



ثلذرچیي جٌگلی سیٌِسیبُOdontophorus leucolaemus،



ثلذرچیي جٌگلی صَرتًَاریOdontophorus balliviani،



ثلذرچیي جٌگلی درخطبىOdontophorus stellatus،



ثلذرچیي جٌگلی خبلذارOdontophorus guttatus،



سزدُDactylortyx



ثلذرچیي آٍاسخَاىDactylortyx thoracicus،



سزدُ خنپٌجِ



ثلذرچیي هبًتیشٍهبCyrtonyx montezumae،



ثلذرچیي ریشچطنCyrtonyx ocellatus،



سزدُRhynchortyx



ثلذرچیي صَرتثزًشُRhynchortyx cinctus،

ًکاتی درتارُ پزٍرش تلذرچیي
-1جَجِ ی یکزٍسُ تلذرچیي تطَر هیاًگیي  9-10گزم ٍسى دارد.جَجِ ّای ریش یا درضت هزغَب ًیستٌذ.
 -2تخاطز ریش تَدى جَجِ تلذرچیي ،در رٍسّای اٍل پذیزش تایذ آًْا را در پي ّایی گزد تا قطز حذاکثز 2هتزی قزار داد
داخل ّز پي در ٍسط آى یک پایِ گذاضت تا ٌّگام رسیذگی تِ جَجِ ّا کار راحت تاضذّ.وچٌیي کارگزاى ٌّگام را ُ رفتي
داخل گلِ ی تلذرچیي تایذ تسیار هزاقة تَد تا جَجِ ّا سیز پای آًْا ًزٍد کِ هٌجز تِ هزگ یا فلجی هیطَد.

-3دهای هَرد ًیاس پزٍرش تلذرچیي اس  40درجِ ی ساًتی گزاد ضزٍع ضذُ ٍ تا افشایص سي کاّص هی یاتذ تا تِ25
تزسذ.تزًاهِ ی دهایی تذیي غَرت است کِ  2رٍس اٍل دهای  ٍ 40اس رٍس سَم تِ تؼذ ّز  3رٍس  2درجِ کاّص دها ،تطَریکِ
اس رٍس  25-26دها را رٍی  25درجِ ثاتت هی کٌین.
-4رطَتت هَرد ًیاس تلذرچیي طی دٍرُ ی پزٍرش  %50-60هیثاضذ کِ تایذ تَسط سیستن ّای تاهیي رطَتت اس جولِ :هِ
پاش،رطَتت ساس ٍ غیزُ  ...تاهیي گزدد.
-5در رٍس اٍل پذیزش جَجِ حتوا تایذ اس اب ضکز 2( %2کیلَ ضکز در  100لیتز آب) در ساػات اٍلیِ ٍ سپس تِ هذت 24
ساػت اس الکتزٍٍیت تزای جَجِ ّا استفادُ کٌین.
 -6داى هَرد ًیاس تلذرچیي تایذ اس کارخاًجات ٍ ضزکت ّای هؼتثز خزیذاری ضَد ٍ حتوا تایذ اس جیزُ ی هخػَظ تلذرچیي
استفادُ گزدد .هتاسفاًِ یکی اس هَاردی کِ ایجاد اضکاالت ضذیذ در راتطِ تا پزٍرش تلذرچیي هیکٌذ ٍ تاػث تحویل ّشیٌِ ی
تاال ٍ کارایی پاییي هیطَد استفادُ اس داى هخػَظ جَجِ ی گَضتی هزؽ تزای تلذرچیي است کِ کاهال اضتثاُ تَدُ ٍ تاػث
تاال رفتي ضزیة تثذیل غذایی هیطَد لذا تَغیِ هیطَد حتوا جْت تغذیِ ی تلذرچیي اس جیزُ ی هخػَظ اى استفادُ ضَد.
 -7ػالٍُ تز فزهَل خاظ جیزُ تلذرچیي کِ حتوا تایذ رػایت ضَد ،تافت ًزم جیزُ ًیش تایذ هذ ًظز قزار گیزد ،تطَریکِ
هؼوَال تزای  10رٍس اٍل اس آسیاب تا هص  3هیلی هتز ٍ دٍ تار آسیاب ٍ ،تزای اداهِ دٍرُ یک تار آسیاب تا ّواى هص
استفادُ ضَد.
 -8هتاسفاًِ ایي تاٍر غلط کِ چَى تلذرچیي تِ تیواری هقاٍم است ،پس ًیاسی تِ رػایت تْذاضت ًیست ،در تیي هزدم رٍاج
یافتِ کِ تسیار اضتثاُ تَدُ ٍ هَجة افشایص تلفات هی ضَد .جْت ضزٍع پزٍرش ،ضذ ػفًَی سالي ضزٍری تَدُ ٍ طی دٍرُ
پزٍرش ًیش حتوا ٌّگام ٍرٍد ٍ خزٍج تِ سالي ،تایذ چکوِ ّا را تا استفادُ اس تطت ضذ ػفًَی کِ تایذ جلَ درب ٍرٍدی تؼثیِ
ضَد ،ضذ ػفًَی کزدُ ٍ حتی االهکاى اس لثاس کار هخػَظ استفادُ کزد.
 -9تلذرچیي ػلی رغن تاٍر غلط کِ هی گَیٌذ حیَاى هقاٍهی است ٍ آًزا تِ تواهی ضزایط رتط هی دٌّذً ،سثت تِ تغییزات
هحیطی ٍ استزس هحیطی تسیار حساس تَدُ ٍ ًسثت تِ استزس سزیغ ٍ تا ضذت پاسخ هی دّذ .تطَریکِ در اثز سزها تلفات
ضذیذ ،دراثز ػذم دستزسی تِ خَراک کاّص ٍسى ضذیذ ٍ در اثز ًَر سیاد دچار تیواری کاًی تالیسن هی ضَد.
 -10تزای کطتار تلذرچیي 2 ،ضاخع ٍجَد دارد؛ یکی ٍسى سًذُ پزًذُ هی تاضذ کِ اس ٍسى 230گزم تِ تاال قاتل تارگیزی
هی تاضذ ٍ ضاخع دیگز ضزٍع تخوگذاری است ،تْتزیي حالت ایي است کِ قثل اس ضزٍع تخوگذاری تِ ٍسى 230گزم رسیذُ
ٍ کطتار ضَد .در غیز ایٌػَرت حتی اگز ٍسى پاییي تَدٍ ،لی تخوگذاری را ضزٍع کزدًذ گلِ تایذ جْت کطتار تارگیزی ضَد
چَى اس اى تِ تؼذ دیگز افشایص ٍسى تذى اتفاق ًوی افتذ ٍ افشایص ٍسى هطاّذُ ضذُ هزتَط تِ تخوذاى ٍ تخن هَجَد در
هحَطِ تطٌی هی تاضذ.
تهیه کننده:
مجتبی اشرف العقالیی

