ﺑﻠـﺪرﭼﯿﻦ و ﻧﮑـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ درﺑـﺎره
ﭘﺮورش آن ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ | اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻮاﻣﻊ از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪای ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
دراﯾﻦﺑﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ

ﻣﻮردﻧﯿﺎز،

ﻣﻮردﻧﻈﺮ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺳﺖ.
در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻃﯿﻮر ﭘﺮورﺷﯽ ،ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮورﺷﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻣﺎدر و ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺎ را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺘﺎقﺗﺮ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻫﻔﺖ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺎرﺑﺮدی
درزﻣﯿﻨﻪٔ ﭘﺮورش و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ در ﻓﺎرم ﻫﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ،ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه،
ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﺎﯾﺺ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی زﯾﺎدی ﺷﺪﯾﻢ
و
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در رﻓﻊ آنﻫﺎ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ،درزﻣﯿﻨﻪٔ ﭘﺮورش و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد
ﻫﺴﺖ و

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده از ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺘﺪی ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻄﺮحﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻫﺮ دودﺳﺘﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آنﻫﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
درﺧﺘﭽﻪﻫﺎ ،درﺧﺘﺎن ،ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺛﺒﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن دﺳﺘﻪ از ﺟﺎﻧﻮران دﯾﮕﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻓﺮاوان ﺟﻬﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ دارﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺷﺎﻫﯿﻦﻫﺎ ،ﺟﻐﺪﻫﺎ ،روﺑﺎهﻫﺎ ،راﺳﻮﻫﺎ ،راﮐﻮن ﻫﺎ و ﻣﺎرﻫﺎ
ﺑﺮف

و

ﺑﻮران،

ﺗﻮﻓﺎن

و

ﺗﮕﺮگ،

ﺳﯿﻞ،

ﺑﺎرانﻫﺎی

ﺷﺪﯾﺪ،

ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ،

آﺗﺶﺳﻮزی،

آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی و ﻟﮕﺪﮐﻮب ﺷﺪن آنﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ دامﻫﺎی اﻫﻠﯽ
ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎب واﯾﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﻫﺰاران ﺳﺎل ﺷﮑﺎر و آبوﻫﻮای ﺑﺪ ،ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آراﻣﺶ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آبوﻫﻮای ﻣﻼﯾﻢ و ﻣﺤﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻼﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎب واﯾﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﻗﺮن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺷﮑﺎر ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎی ﺑﯽآزار در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ در ﺷﺮق اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪﻃﻮر
آﺷﮑﺎرا ﻫﺴﺖ.
در ﻣﻮرد ﺷﮑﺎر ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ آﻣﺎر ﮐﻤﺘﺮی وﺟﻮد دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪی ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ

ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ؟

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ
ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺟﻬﺖ دوام اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 -۱اﯾﺠﺎد و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از زﻣﯿﻨﻪای آﯾﺶﺑﻨﺪی ﺷﺪه و زﻣﯿﻨﻪای
ﻗﺪﯾﻤﯽ .
 -۲ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﺮای ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ در ﻣﺰارع ﺑﯽارزﺷﯽ.
 -۳ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ در ﻣﺰارع و ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۴ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﯽ ﭼﻮب.
 -۵اﺟﺘﻨﺎب از دﺳﺖﮐﺎری و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻮﺗﻪزارﻫﺎ ،درﺧﺘﭽﻪﻫﺎ و ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ.
 -۶ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺟﻬﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ،

ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺎب واﯾﺖﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و زﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ دارد.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﺻﺒﻮر ﺑﻮدن ﻧﯿﺎز دارد .آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺳﻬﻤﯽ از ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎب واﯾﺖ را در زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻦﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ / .ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻼش ﻣﺎﻟﮑﺎن زﻣﯿﻦ ،ﮐﺸﺎورزان،
ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ،ادارهی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺣﻔﺎﻇﺖ آبوﺧﺎک ،ادارهی ﮐﺸﺎورزی،
آژاﻧﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺰارع ،ﮔﺮوه ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺷﮑﺎر ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ادارہﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ در اﻣﺎن
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ  ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ.

ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻗﺮن اوج و ﺗﻨﺰﻟﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮآورد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود ۱/۷
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه در اواﺧﺮ دﻫﻪی  ۱۸۰۰وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﻧﺒﻮد آﻫﻮ و ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن در ﻧﯿﻤﻪی اول ﻗﺮن ،اﻏﻠﺐ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺻﯿﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻮﭼﮏ ازﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﮔﻮشﻫﺎ ،ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ و ﺳﻨﺠﺎبﻫﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .در اواﺧﺮ
دﻫﻪی  ۱۹۶۰ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ و ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .در ﻃﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ،

ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۲ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﯾﮏ روز ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺻﯿﺪ در روز در ﺣﺪود  ۳/۲ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۶۹ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن در
ﻣﻮﻗﻊ

ﻓﺮاواﻧﯽ

زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن

ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ

ﺑﻪﻃﻮر

دﻗﯿﻖ

اﻧﮕﯿﺰهی

زﯾﺎدی

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﺑﺮای

ﺗﻌﺪاد

ﺷﮑﺎر

ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ

آنﻫﺎ
را

داﺷﺘﻨﺪ.
در

اﮔﺮﭼﻪ

ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ

ﺳﺎل

ﺑﺮآورد ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﺮاﻣﻮن  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در دوران اوج
ﺑﺮای ﺷﮑﺎر آنﻫﺎ در اواﺧﺮ دﻫﻪی  ۱۹۶۰وﺟﻮد داﺷﺖ .در ﻃﯽ ﻧﯿﻢﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ادارهی
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﮑﺎر ،ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎء ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎ
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن  ۳ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ
از:
 -۱اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی و ﻋﻠﻮﻓﻪی داﻣﯽ
 -۲ﻧﺎﺑﻮدن ﺷﺪن زﻣﯿﻦﻫﺎ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ
 -۳ﻧﺎﺑﻮدن ﺷﺪن ﺑﻮﺗﻪزارﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺟﻬﺖ رﺷﺪ درﺧﺘﺎن و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺸﺎورزی،
ﺧﺴﺎرتﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﺎورزی در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰی ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪای ﮐﺸﺎورزی ﻣﺪرﻧﯿﺰه ،ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎدهی ﮔﺴﺘﺮده از آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ و ﺣﺬف
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪﻃﻮر راﯾﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﻣﺜﻠﯽ ذرت ،ﺳﻮﯾﺎ و ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﺷﺒﺪر ﮐﺮﻫﺎی ﯾﺎ
ﺷﺒﺪر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺖ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎﺷﺖ اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻤﺘﺮی در ﻏﺬا اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و
ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ اﺳﺖ.

درﺧﺘﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ درﺧﺘﭽﻪﻫﺎی ﻣﺸﺠﺮ
ﭘﺎکﺳﺎزی ﺟﻨﮕﻞ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورزان در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮔﯿﺎﻫﺎن
ﮐﻢرﺷﺪ و درﺧﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﻓﺮاری دادن ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ،
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
درﺧﺘﺎن ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ و درﺧﺘﺎن ﻣﺸﺠﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻠﻪﻫﺎی
آﻫﻮ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﻮرﯾﺎ

ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ

ازﺟﻤﻠﻪ

ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ

ﮐﻪ

ﺑﯽاﻧﺪازه

ﻣﺮگوﻣﯿﺮ

ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ

و

ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگوﻣﯿﺮ آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 -۱ﺧﻮردن ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﻣﺎرﻫﺎ
 -۲ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﯿﺪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻗﺒﯿﻠﯽ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﻪاﺿﺎﻓﻪی ﻋﺪم ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ .ﺑﺴﯿﺎری
از ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات آبوﻫﻮا و ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬا درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﯿﺎد ﺷﮑﺎر
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ رﺷﺪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪان آنﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

آبوﻫﻮا :در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ اوج ﯾﺎ ﺗﻨﺰل ﻣﯽﺷﻮد
اﻫﻤﯿﺖ آبوﻫﻮا ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺎرز در ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ دﻫﻪ
اوج – ﺗﻨﺰل ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن آبوﻫﻮا در ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺷﺪ .در ﻫﺮﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ در ﺑﺮف،
ﯾﺨﺒﻨﺪان ،ﺗﮕﺮگ ،ﺳﺮﻣﺎ ،ﮔﺮﻣﺎ و ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎدی داده ﭼﻨﺎنﮐﻪ آبوﻫﻮا
ﻧﻘﺸﯽ راﯾﺞ در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ دارد.

ﺷﮑﺎر ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ:
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۰اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﺷﮑﺎر ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ،آﺳﯿﺐ زﯾﺎدی در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺎر زﯾﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ ﺷﻮد.

ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﺎب واﯾﺖ:
وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ در زﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎب واﯾﺖﻫﺎ
ﺑﻬﺮﻧﮓﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺴﯽرﻧﮓ ،ﺑﺮﻧﺰه و ﺳﯿﺎه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻧﺮﻫﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮔﻠﻮ و ﺑﺎﻻی ﭼﺸﻢ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻫﺴﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
در ﻣﺎدهﻫﺎ رﻧﮓ ﮐﺮم ﺑﻪﺟﺎی رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻫﺴﺖ.

ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ  ۱۲ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ وزن آنﻫﺎ در ﻃﯽ ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ
ﺑﻪ  ۷اوﻧﺲ ﻣﯽرﺳﺪ.
در ﺑﻬﺎر ﻧﺮﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﮐﺎﮐﻠﯽ ﻧﺎﺻﺎف دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻪ زﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎدهﻫﺎ )در
ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ( آنﻫﺎ را ﺑﻪﻃﺮف ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﯾﺎ ﺑﻪﻃﺮف درﺧﺘﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ ﺑﺮای داﻧﻪ و ﺣﺸﺮات و ﺑﻪدوراز
ﺻﯿﺎدان ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻻﻧﻪﺳﺎزی
ﻻﻧﻪﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺣﺪود  ۴۵روز ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﻻﻧﻪﺳﺎزی ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻠﯽ و اﺣﺪاث آن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﻻﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﻣﺮده ،ﻋﻠﻒﻫﺎ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﻬﻦﺑﺮگ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺤﻞ ﻻﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻨﺒﻠﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﯾﻪﺑﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﻨﻬﺎن
ﺷﺪن از
ﺻﯿﺎدان و ﺧﻮاﺑﯿﺪن روی ﺗﺨﻢﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻻﻧﻪﻫﺎ در ﻣﺰارع ﻓﺮﺳﻮده ﮐﻪ
ﻣﺤﺘﻮی ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ ،ﺑﻐﻮﻻت ،ﻋﻠﻒﻫﺎی 。 Créﺑﺮگ
درﺧﺘﭽﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﻧﺮم ،ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺎل ﻫﺴﺖ ،وﺟﻮد دارﻧﺪ.

ﺟﻮﺟﻪ زاﯾﯽ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﺟﻪ زاﯾﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﺎلﻫﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آنﻫﺎ ﻫﺴﺖ.
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
دوری از ﺳﺮﻣﺎ ،ﺑﺎران ،ﺑﺎد و ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺿﺮوری ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻣﺎدر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دوری از ﺻﯿﺎدان ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی رادارﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱/۵ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺎ
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ در روز  ۲ﺑﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﻓﻌﻪی اول ﻣﻮﻗﻊ
ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب و دﻓﻌﻪی دوم

ﻃﯽ ﻋﺼﺮ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﻃﻮل

دورهی ﺗﻐﺬﯾﻪ دارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻫﻤﻪی ﻏﺬاﻫﺎﯾﺸﺎن را از ﻋﻤﻖ  ۸اﯾﻨﭽﯽ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ ﻗﺪرت ﭘﻨﺠﻪ زدن ﻧﺪارﻧﺪ و ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮﺧﺎک ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﻨﺪ و
ﯾﺎ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺮده ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ارﻗﺎم ،ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ اﻏﻠﺐ از
داﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻠﯽ ذرت ،ﺳﻮر ﮔﻮم ،ﮔﻞ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان و ﺳﻮﯾﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﻪ داﻧﻪﻫﺎ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﻟﮕﻮﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ
دارای ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ در ﻃﯽ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻟﮕﻮﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ :
 -۱ﺷﺒﺪرﻫﺎی ﮐﺮﻫﺎی  ۱ﺳﺎﻟﻪ
 -۲ﺷﺒﺪر ﮐﺮﻫﺎی ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﺎزک و ﺑﻠﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ
 -۳ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻗﺪﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﺷﺒﺪرﻫﺎی ﻧﺎزک
 -۴ﻧﺨﻮد ﮐﻬﺮﺑﺎﺋﯽ رﻧﮓ

ﻣﮑﮑﮑﮏ
ارزش اﻧﺮژی داﻧﻪﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در ﻃﯽ ﯾﮏ روز
ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺴﺖ.

اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻮﯾﺎ و داﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎاﻧﺮژی ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺟﻬﺖ
دوری از ﺻﯿﺎدان و ﻋﺎﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎی ﻣﺰارع
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آنﻫﺎ در ﻣﺰارع ذرت و ﺳﻮﯾﺎ ﻫﺴﺖ.
ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﭼﺮﺑﯽ ﯾﺎ اﻧﺮژی ذﺧﯿﺮهﺷﺪه در اﺛﺮ روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎ آبوﻫﻮای
ﺳﺨﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﻬﺎره و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﮑﻤﻠﯽ در ﻃﯽ ﻧﺰوﻻت
آﺳﻤﺎﻧﯽ و زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺴﺖ.
ﻣﯿﻮهی رﺳﯿﺪه از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪای ﻫﺴﺖ و داﻧﻪﻫﺎی زراﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل در زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺣﺸﺮات در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺣﺪود  ۱۵درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ و ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ اﻏﻠﺐ در ﺟﯿﺮهی ﻏﺬاﯾﺸﺎن از ﺣﺸﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه
ﻻﻧﻪی ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب و ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در اﻃﺮاف درﺧﺘﺰارﻫﺎ و ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎل ﺑﻮده و
ﺑﺠﺰ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ و ﺑﺎرانﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
آنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺻﻮﻟﯽ ﭘﺮورش و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺟﻔﺖ ﻻﻧﻪ
را ﺑﺴﺎزﻧﺪ
اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻻﻧﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮد ﻫﺴﺖ.
ﻻﻧﻪ آنﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺮهﻫﺎی ﯾﮏ ﭼﺮخ ﻫﺴﺖ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺪن در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮد و دﻣﺸﺎن ﺑﻪﻃﺮف ﻣﺮﮐﺰ ﻻﻧﻪ و ﺳﺮﺷﺎن ﺑﻪﻃﺮف ﺑﯿﺮون ﻻﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻻﻧﻪﺳﺎزی در اﯾﻦ ﻣﺪل از رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺖ.
اﻣﺎ در ﻃﯽ آبوﻫﻮای ﺳﺮد ﮐﻤﮑﯽ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎء و دوام آنﻫﺎ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﺪن در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮﻣﺎی دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎء
را ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻓﺮار
ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن و ﺳﮓﻫﺎﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻓﺸﺮده و ﺳﺒﺰ ﮐﻪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎنﺷﺪه
ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺳﮓﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻮی ﭘﺮﻧﺪه را ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺘﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺰﻧﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻮی ﮐﻤﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮی ﻗﻮی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺷﮑﺎر ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ دﺷﻮار ﺑﻮده ،ﭼﺮاﮐﻪ آنﻫﺎ در
ﻋﻠﻒﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﻋﻠﻒﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ ،ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و درﺧﺘﺰارﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﭘﻨﻬﺎنﺷﺪه و ﺷﮑﺎر آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺖ.

ﺧﺎک
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺶ ،ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺧﺎک اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارد وﺟﻮد ﻏﺒﺎر و ﭼﻨﮓ زدن ﺑﻪ ﺧﺎک ﻫﺴﺖ وﻟﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ  ۳اﻟﯽ  ۴اﯾﻨﭻ ﺧﺎک را ﺳﻮراخ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﻫﺎ ﻧﻮک ﺧﻮد را داﺧﻠﯽ ﺳﯿﻨﻪی ﺧﺎک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎک را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺎﻫﺎ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻫﻢ وارد ﺧﺎک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻤﺎم ﺧﺎک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺎک ،ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ را در ﺑﺮاﺑﺮ آزار ﺣﺸﺮات و اﻧﮕﻞﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻧﯿﺎل راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
در آن ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ  ،ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ
ﻣﺨﺼﻮص
ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺰی ﺑﺎﺗﻮر ﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺰﯾﺰان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ اﻧﮑﯿﺒﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﺨﻢ
ﻧﻄﻔﻪ دار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری
دارای  12ﻣﺎه ﮔﺎراﻧﺘﯽ و  10ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت پ از ﻓﺮوش ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﺑﯿﺶ از  100ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان را راﺣﺖ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

