
 راه اندازی کنیم؟چگونه مزرعه پرورش بوقلمون 

پرنده ای اهلی است که در بدن آن هر دو نوع گوشت قرمز و گوشت سفید یافت می   (Turkey)بوقلمون
 طرفداران زیادی در بازار دارند به  شود. گوشت و سایر فراورده های این پرنده به دلیل ارزش غذایی باال

    .هندجیح می درا تر  پرورش بوقلمون همین دلیل بسیاری از افراد عالقه مند به پرورش پرندگان اهلی ،

اگر اصول راه اندازی مزرعه و پرورش این پرنده را بلد باشید با کمترین ریسک می توانید از این کار کسب 
زیر را در  نکات پرورش بوقلمون درآمد کرده و برای خود و دیگران اشتغال زایی کنید. برای راه اندازی مزرعه

 :نظر بگیرید

 د پرورش دهید را مشخص کنیدنوع بوقلمون هایی را که می خواهی 

می توان از بوقلمون های محلی و یا نژادهای اصالح شده استفاده   پرورش بوقلمون برای راه اندازی مزرعه
   .کرد. بوقلمون های محلی را می توانید به صورت سنتی در روستاها و سایر مکان ها پرورش دهید

  را ببینیددر صورت لزوم آموزش های الزم برای پرورش بوقلمون 

با داشتن کمی تجربه در پرورش پرندگان به راحتی می توانید ، بوقلمون های محلی را به صورت سنتی 
پرورش دهید. اما اگر می خواهید مزرعه صنعتی برای پرورش بوقلمون های اصالح نژاد شده ایجاد کنید 

 .بهتر است آموزش های الزم را در این زمینه ببینید

خود در این زمینه بهتر است در دوره های آموزشی پرورش بوقلمون که توسط سازمان برای افزایش دانش 
هایی مانند اداره جهاد کشاورزی یا جهاد دانشگاهی برگزار می شود شرکت کنید. مطالعه کتاب های پرورش 

را  نبوقلمون نیز می تواند در این زمینه راهگشا باشد. مطالعه کتاب های مدیریت مزرعه پرورش پرندگا
 .فراموش نکنید

ترین آن ها محسوب می شود به جالب است بدانید که بوقلمون در میان پرندگان جزء یکی از کندذهن
طوری که حتی خوردن و آشامیدن را هم باید به جوجه های تازه متولد شده آن آموزش دهید. گاهی اوقات 

 .یچ واکنشی از خود نشان نمی دهندبوقلمون های ماده در مقابل حمله سایر پرندگان به جوجه ها ه

 منابع مالی مورد نیاز را تامین کنید 

پرورش بوقلمون به صورت سنتی نیازمند تامین منابع مالی کمتری نسبت به پرورش این پرنده به صورت 
 مدرن است. اگر پول کافی برای راه اندازی مزرعه پرورش این پرنده را ندارید ، برای تامین منابع مالی مورد 

 .نیاز بهتر است به دنبال سرمایه گذار باشید و یا از وام ادارات و بانک ها استفاده کنید

برخی افراد در کنار پرورش بوقلمون از تخم های نطفه دار این پرنده جوجه کشی می کنند. جوجه کشی از 
های  ر قسمتتخم های نطفه دار این پرنده را بهتر است به صورت مصنوعی انجام دهید. همانطور که د

قبلی اشاره کردیم ، بوقلمون از ضریب هوشی پایینی برخوردار است به طوری که برخی از آن ها در دوران 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86


جوجه کشی ، برای خوردن آب و غذا از روی تخم ها بلند می شوند اما خوابیدن دوباره بر روی تخم ها را 
ون طفه دار در جوجه کشی طبیعی بوقلمفراموش می کنند. به همین دلیل احتمال از بین رفتن تخم های ن

 .زیاد است

خرید دستگاه جوجه کشی نیازمند تامین مالی است. برای جوجه کشی در مزرعه پرورش بوقلمون نیاز به 
دستگاه جوجه کشی صنعتی دارید. دستگاه های جوجه کشی صنعتی ارزان قیمت در بازار وجود دارند که 

 .ین دستگاه ها محسوب می شونددستگاه های سوپرمینیاتور از جمله ا

 جنبه های مالی و اقتصادی از جمله هزینه و درآمد و بازاریابی محصوالت مزرعه را بررسی کنید 

قبل از تاسیس مزرعه پرورش بوقلمون چه به صورت سنتی و چه به صورت صنعتی جنبه های مالی و 
ن از اسیس کنید حتما با مشورت گرفتاقتصادی طرح خود را بررسی کنید. اگر می خواهید مزرعه صنعتی ت

 .افراد متخصص طرح توجیهی کسب و کار خود را بنویسید

در طرح توجیهی کسب و کار باید تمام هزینه های مورد نیاز برای راه اندازی مزرعه از جمله هزینه های 
اید در مزرعه هم بثابت و متغیر در نظر گرفته شوند. سایر متغیرها از جمله ، سرمایه ، درامد و سودآوری 

 .طرح توجیهی مزرعه بررسی شوند

بازاریابی و فروش محصوالت از دیگر برنامه های اصلی شما در پرورش بوقلمون است که باید در طرح  
کسب و کارتان آن را بررسی کنید. اگر از بازار فروش فراورده های بوقلمون در منطقه خود مطمئن نیستید 

کسب و کار خود تعریف کنید. حتی می توانید از استراتژی های برندینگ و   باید برنامه بازاریابی برای
 .بازاریابی دیجیتالی نیز برای فروش محصوالت تولیدی خود استفاده کنید

 مجوزهای الزم برای پرورش بوقلمون را از نهادهای مربوطه اخذ کنید 

ای مرغی ، سازمان های مربوطه در به دلیل شیوع بیماری های مشترک بین انسان و طیور مانند آنفوالنز 
ارائه مجوزهای الزم برای متقاضیان پرورش پرندگان نهایت دقت را به خرج می دهند. بنابراین در تاسیس 

واحد پرورش بوقلمون باید دستورالعمل های مورد نظر این اداره را در نظر بگیرید تا بتوانید مجوزهای 
 .مربوطه را اخذ کنید

رد که به دلیل نزدیک بودن محل مورد نظر خود به سایر مکان های پرورش طیور و یا این امکان وجود دا
آلودگی های محیط نتوانید مجوزهای الزم برای پرورش واحد تولیدی خود را از سازمان های مربوطه اخذ  

 .کنید

ه جهاد  ادار  البته اگر می خواهید پرورش این پرنده را به صورت سنتی انجام دهید نیازی به اخذ مجوز از 
کشاورزی نیست اما به هر حال بهتر است تعداد بوقلمون هایی که پرورش می دهید را به این اداره گزارش 

 .دهید

  



پس از کسب تجربه و شرکت در دوره های آموزشی )البته در صورت نیاز( و نوشتن طرح توجیهی برای اخذ 
استان خود مراجعه کنید. موافقت نامه اصولی موافقت نامه اصولی به معاونت دام اداره جهاد کشاورزی 

یک موافقت اولیه برای تاسیس واحد پرورش بوقلمون است و با استناد به آن نمی توانید واحد خود را راه 
اندازی کنید. صدور پروانه تاسیس که برای اخذ تسهیالت مالی از بانک ها و آغاز عملیات ساختمانی الزم 

مه اصولی و استعالم از دیگر سازمان ها از جمله اداره کل محیط زیست و است ، پس از اخذ موافقت نا
 .اداره دامپزشکی به متقاضی اعطا می شود

پس از پایان عملیات ساختمانی پروانه بهره برداری به واحد تولیدی شما اعطا شده و می توانید فعالیت 
ش بوقلمون از جمله دستگاه جوجه کشی های خود را آغاز کنید. پس از طی این مراحل ملزومات واحد پرور 

 .، قفس ، آبخوری و دانخوری و سایر تجهیزات را خریداری کنید

  جمع بندی

ئن برای کسب درآمد و ایجاد اشتغال است. مبه صورت سنتی و صنعتی یک روش مط پرورش بوقلمون
ابع مالی مچنین باید منبرای پرورش بوقلمون نیاز به کسب تجربه یا شرکت در دوره های آموزشی دارید. ه

زهای الزم مجو الزم برای ایجاد این کسب و کار را فراهم کرده و طرح توجیهی واحد تولیدی خود را بنویسید. 
 .از اداره جهاد کشاورزی اخذ کنید باید  را راه اندازی واحد پرورش بوقلمون خود برای 

 :برای افزایش اطالعات خود در زمینه پرورش طیور مطالب زیر را نیز بخوانید
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