
 به نام خدا

 

 

 

 

 

 

 

 پاکستانی ، آمریکایی ، هلندی پکیج آموزش صفر تا صد پرورش قرقاول

 

 صاحب اثر : سعید مارکت

 

Saiedmarket.ir 

 

 
 

www.takbook.com



 قدمه :م

سال از پرورش قرقاول تجربه کسب کردم رو بهتون  8در این آموزش من قصد دارم هر چی توی این 

آموزش بدم. یعنی از زیر صفر تا نقطه آخرش رو بهتون آموزش میدم حتی فوت کوزه گری هم میخام 

اده بشه ساله من تمام و کمال به شما انتقال د 8بهتون بگم تا بعد از خواندن این آموزش جامع تجربه 

 . 

اما چرا قرقاول آمریکایی ، پاکستانی و هلندی؟  جون این نژادها در عین زیبایی بی نظیرشون ارزان 

ترین نژاد های پرورشی قرقاول می باشند که بیشترین تولید تخم رو دارند و تنها نژادهایی هست که 

اده سرسخت هستند و در میشه روی فروش گوشت آنها حساب باز کرد و در ضمن این نژادها فوق الع

هر شرایط آب و هوایی می توانند زندگی کنند، این یعنی این نژادها رو میشه توی هر نقطه با هر شرایط 

 آب و هوایی پرورش داد.

صبر و  ،باشد همیشه افرادی که با حوصله  همچنین در پرورش قرقاول اولین مالک کسب تجربه می

 با کسب تجربه کار را شروع می کنند موفقتر هستند . 

برای کسب تجربه همیشه باید با قرقاولی شروع کرد که در سریعترین زمان ممکن به بلوغ یا رشد کامل 

داشته باشد و در صورت بروز مشکل یا تلفات در طول دوره پرورش با یی مقاومت بسیار بال ، برسد 

 کمترین هزینه قابل بازگشت و قابل جبران باشد . 

بهترین نژاد قرقاول برای شروع پرورش قرقاول امریکایی یا قرقاول طوقی و قرقاولهای سبز یا سفید 

 هلندی می باشد .

 ۸ماهگی قابل کشتار و در سن  ۴است که در حدود از ویژگیهای مثبت پرورش قرقاول امریکایی این 

ماهگی به بلوغ و در هر بهار شروع به تخمگذاری میکنند و اگر در طول دوره پرورش دچار تلفات بشود 

 .به دلیل اینکه جزو قرقاولهای ارزان قیمت میباشد با کم ترین هزینه قابل جبران می باشد

بلدرچین و کبک و پردرآمد دارم و نکته مهمش اینه که مثل من عالقه خاصی به پرورش این پرنده زیبا 

و ... اشباع نشده و اگر دیر به خودتون نجنبین می تونید خیلی زود از بزرگان این صنعت بشید و به 

هم یک کار باکالس و جذاب و زیبا دارید هم یک ثروت عالی برای خودتون . آرزوهای خودتون برسید 
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همیشه و همیشه از کارم نهایت لذت رو می برم و از عشق و عالقم پول می دست و پا می کنید. من که 

 سازم و این کار اصال برام خسته کننده نیست.

فقط باید یادتون باشه مبادا بدون اطالعات دست به کار پرورش قرقاول بزنید چون همین الن بهتون 

کارو کردم و بدجور  من این میگم بدجور شکست می خورید و ضرر می کنید . می دونید چرا؟ چون

 زمین خوردم. 

ول کن ماجرا نبودم تا توی این برهه با آقای  چون عالقه خاصی نسبت به پرورش این پرنده داشتم

کیایی که جا داره همین جا ازش تشکر کنم آشنا شدم که کمک های فراوانی بهم کرد که اگه نبود 

 پرنده زیبا رو بگم.الن منم اینجا نبودم تا بهتون راز و رمز این 

پس عزیزان ازتون خواهش می کنم بی گدار به آب نزنید که ضرر می کنید . من اینجام تا هر آنچه می 

 . خاین و لزم دارید رو بهتون بگم

 این آموزش پیش زمینه هایی داره که ازتون خواهش می کنم ابتدا

 آموزش ساخت لوازم پرورش پرندگان 

(-making-training-supplies-breeding-http://saiedmarket.ir/product/bird

cages-and-drinking-drinking-making-inventory/)  

 یجوجه کشآموزش سپس 

(-hand-second-eggs-spotted-instruction-http://saiedmarket.ir/hatching

home-at-incubation-incubator/) 

 ه تا یک ماهنگهداری از جوجه یک روز و پس از آن 

(-up-for-chicks-old-day-one-of-http://saiedmarket.ir/product/maintenance

chickens-chicken-chicks-day-one-chickens-breeding-month-a-to/)  

 مطالعه بفرمایید بعد بیایید سراغ این آموزش . سعید مارکتاز سایت رو 
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 :هلندیپاکستانی ، آمریکایی و  توجیح اقتصادی پرورش قرقاول

 13با احتساب دونه ای عدد جوجه قرقاول یک روزه تهیه می کنید که  100شما فرض کنید در ابتدا 

 هزار تومن. 1300000هزار تومن میشه 

 10خب شما هزینه غذایی که باید تا زمان تخمگذاری به این جوجه ها بدید با احتساب هر جوجه 

 میلیون تومن.2تا میشه هزار تومن ، برای صد2000کیلو و خوراک کیلویی 

 هزار تومن هم نمیرسه.300هزینه های آب و برق و واکسن و ... به 

 هزار تومن3600000خب جمعا کل هزینه ها شد : 

عدد نر می باشد. شما به ازای هر سه عدد ماده یک  40عدد ماده و  60خب فرض بگیرم از این صدتا 

تونید بفروشید با احتساب هر عدد قرقاول بالغ نر  عدد نر اضافه هسش و می 20نر لزم دارید. یعنی 

 میلیون تومن. 2هزار تومن میشه جمعا 100

تخم تولید کنند.  120باید کم کم هر کدام  تیرعدد ماده دارین که از اول فروردین تا آخر  60خب شما 

 .  عدد تخم نطفه دار قرقاول7200تا تخم بزاره میشه  120تا ماده داریم هر کدوم که  60خب 

 7200هزار تومن فروخته می شد . حال ما  12الی  9دونه ای از  98تخم نطفه دار قرقاول در سال 

هزار تومن حساب می کنیم 10عدد تخم نطفه دار قرقاول داریم که خونه پایین رو می گیریم و دونه ای 

 تومن. میلیون72/000/000که کلش میشه :

 هزار تومن درآمد خالص.68/400/000یشه : خب حال مخارج رو منهای درآمد حاصله می کنیم م

که این فقط مربوط به فروش تخم میشه که شما می توانید یک دستگاه جوجه کشی استاندارد هم 

 تهیه کنید و کلی جوجه یک روزه بفروشید که دیگه درآمد خالص تون چند برابر این عدد میشه.

ر ماه برسونید و به صورت قرقاول همچنین شما می توانید جوجه های تولیدی تون رو به سن چها

 گوشتی بفروشید که دیگه خودتون حساب کنید به چه گنجی می رسید.
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اگه واقعا درست و حسابی و با برنامه این کار رو ادامه بدید و هر سال تعداد مولدهاتون رو بال ببرید به 

 درآمدهای میلیونی می رسید. 

به این کار نزنید، چون پرورش این پرنده شبیه پرندگان نکته مهم این کار اینه که بدون تجربه دست 

دیگه نیست و قلق هایی داره . اینو نگفتم که بترسید اتفاقا اگه راه و روش رو بدونید و یک دوره پرورش 

ما اینجا  راحت ترین کار دنیا پرورش قرقاول هسش.قرقاول رو پشت سر بزارید به خودتون می گید 

 شما رو تا انتهای این کار تنها نمی گذاریم. ساله خودمون رو به شما منتقل کنیم و 8هسیم تا تجربه 

 فقط کافی است به وبسایت ما مراجعه کنید تا جز کاربران سعیدمارکت شوید. 
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 : نوع مجوز پرورش قرقاول

 با توجه به جدید بودن چنین پرورشی چیزی به عنوان مجوز اختصاصی پرورش قرقاول هنوز تعریف

 نشده است.

کسانی که می خواهند مجوز پرورش قرقاول را داشته باشند باید از جهاد کشاورزی شهر یا روستای  ️✔

 خود اقدام به گرفتن مجوز  پرورش کنند .

 نوع مجوز برای پرورش قرقاول وجود دارد . ۳ ✅

 روستا باشد.مجوز پرورش صنعتی قرقاول در تعداد بال که حتما بایستی خارج از شهر یا . ۱

مجوز پرورش پرندگان زینتی در قفس که در محل زندگی خود هم چنین مجوزی را می توانند . ۲

 بگیرند.

 مجوز مشاغل خانگی که می توانند به عنوان یک شغل خانگی مجوز پرورش بگیرند.. ۳

البته مجوز اصلی که به دوستاران این کار داده می شود مجوز  پرورش کبک می باشد که با ان  ️✔

 امکان پرورش  قرقاول هم دارند.
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 کلمات و اصطالحات این پروسه:

 قرقاول جامبو)سنگین وزن( 

 قرقاول جامبو وایت=جامبو سفید )قرقاول اصالح نژاد شده سنگین وزن ،امریکایی( 

 برفی) جهش یافته امریکایی (قرقاول سفید  

 ) جهش یافته امریکایی ( -رنگارنگ  -قرقاول سفید ابلق  

 )اصالح نژاد شده امریکایی(  -گردن حلقه ای سنگین وزن-قرقاول جامبو رینگ نک  

 قرقاول گردن حلقه ای )در ایران مصطلح به امریکایی(  

 قرقاول جهش یافته متالیک )جهش یافته اروپایی(  

 قرقاول گردن حلقه ای جهش یافته متالیک )جهش یافته اروپایی(  

 قرقاول سـبــز پاکستانی و ژاپنی و قرقاولهای سبز مشابه

 ️‼خالصه مطلب بال فقط شامل سه نژاد امریکایی سبز و سفید میباشد�🔹�

کایی معمولی در مورد اصالح نژاد قرقاول باید گفت که قرقاول امریکایی به دو گونه قرقاول امری✅✅

وارد ایران شده  ۴۰و سنگین وزن تقسیم میشود که سنگین وزن ان اصالح شده می باشد که ) در دهه 

 است و بعد از ان هیچ گونه اصالحی روی ان انجام نشده است(

در مورد قرقاول سفید هلندی که در کشور هلند اصالح شده است و فقط رنگ قرقاول امریکایی ��

 ییر داده شده است معمولی به سفید تغ

 قرقاول امریکایی اصالح شده اروپایی و امریکایی تفاوتی با هم ندارد و بازی با کلمات است .��

قرقاول سفید سنگین وزن یا جامبووایت  در ایران وجود ندارد و تمام قرقاولهای سفید رنگ همان ��

 قرقاول سفید هلندی میباشد.
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ید برفی در واقع دو رگه امریکایی و سفید هلندی می باشد و قرقاول سفید خالدار و سفید ابلق و سف

 اصالح شده نیست.

قرقاول سبز پاکستانی هم در ایران وجود دارد ولی نژادهای دیگر وابسته به این نژاد در واقع گونه ��

 ضعیفتر ان می باشد و اصالح شده نیست.

ل مناسب برای پرورش شامل در جهت تکمیل اطالعات دوستداران پرورش باید گفت که قرقاو✅✅

قرقاولهای امریکایی معمولی و جامبو ) که به غیر از دوره بلوغ تفاوت این دو نژاد قابل شناسایی نیست( 

و سفید هلندی ) که ابلق یا خالدار یا سفید با هم فرقی ندارد  و فقط در شکل لکه ها روی پرها  با هم 

 تفاوت دارد ( و سبز پاکستاتی میباشد

زی به اسم کلمه) جهش یافته ( وجود ندارد و برخی فقط  روی قرقاول های دورگه چی✅✅✅✅

 چنین اسمی قرار میدهند.

 

 

 

 : قرقاولخوراکی خواص تخم 
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برابر ویتامین  ۱۵و  B۱۲برابر ویتامین  ۶برابر آهن ،  ۵٫۷برابر فسفر،  ۵در مقایسه با تخم مرغ دارای ��

B۲  (به سبب دارا بودن ویتامین ، )های گروه ریبوفالوینB  موجب افزایش شادی، نشاط و انرژی در

برای تقویت هوش و حافظه، افزایش رشد و ضریب هوشی کودکان ،  ۳شود، سرشار از امگا بدن می

ن باهوش شدن جنین و بهترین مکمل دوران شیردهی ، غنی از آهن و پروتئین ، بدون کلسترول ، درما

کم خونی ، تنظیم سیکل خواب و کاهش استرس ، افزایش مقاومت کلی بدن ، تنظیم سیستم عصبی 

ها ، دفع مواد رادیو ، قلبی و گوارشی، درمان بیماری آسم و تشنج ، استحکام عضالت و استخوان

رنده اکتیو و فلزات سنگین نظیر سرب و جیوه و مواد سرطان زا از ارگانیسم بدن، تخم و گوشت این پ

 کند.حساسیت ایجاد نمی

 

 حداقل دما وحداکثر دما برای پرورش قرقاول:

درجه برای قرقاولهای امریکایی قابل تحمل هست . البته  ۵۰و حداکثر دما نهایت (  -۱۲حداقل دما ) 

این دما فقط برای قرقاولهای گوشتی قابل تحمل هست و برای پرورش قرقاولهای تزئینی حتما نیاز به 

 ی باشد .سالن م

در تماسی که با بعضی از فروشندگان قرقاول گرفتیم به ما گفتند که امکان پرورش قرقاول در استانهای 

 گرمسیر نیست و فقط در شمال کشور چنین امکانی وجود دارد !!!؟
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 ایا چنین گفته ای درست می باشد؟

 

 جواب : 

دارد حتی در استانهای کویری مثل استان و هوا وجود  خیر بلکه امکان پرورش قرقاول در تمامی اب

 یزد .

 چنین گفته هایی در جهت دور کردن عالقه مندان به قرقاول از پرورش ان می باشد .

 

 پرورش قرقاول و بوی بد یا نامطبوع

 بوی بد بیشتر پرورشها به دلیل مصرف بالی خوراک و دفع زیاد فضولت پرندگان می باشد.

فضای بسته سالن انجام می شود و بسته بودن مکان پرورش و دفع فضولت البته بیشتر پرورشها در 

 زیاد باعث بوی بد در پرورش این پرنده ها است.

پرورش مرغ ، بوقلمون، یا بلدرچین جزو پرورشهای بسیار بد بو می باشد که حتما بایستی در مکانی 

 به دور از شهر یا محل زندگی افراد باشد.

گرم در روز( و خشک بودن و مقدار پایین  ۵۰صرف پایین خوراک )بیشترین حد ولی قرقاول به دلیل م

 فضله در این نوع پرورش و پرورش در فضای باز به هیچ عنوان بوی بد ندارد.
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متر می  ۵۰مکان پرورش ما در فضای شهر و فاصله مکان پرورش با نزدیکترین همسایه ها  ️✔

 ✅✅✅باشد

البته استفاده از ماسه بادی برای کف محل پرورش ) چون جاذب رطوبت فضله می باشد ( ودر 

ساعت مهو کننده کود می باشد به هیچ عنوان باعث ناراحتی  ۲۴سریعترین زمان ممکن نهایت 

 همسایه ها نمی شود.در پرورش قرقاول چیزی به عنوان کود اصال وجود ندارد.

 

 مسیری و در هوای گرمپرورش قرقاول در مناطق گر

در مناطق گرمسیری امکان پرورش در فضای باز وجود دارد و قرقاولها دمای بسیار بال را هم تحمل 

 میکنند.

 

پیشنهاد ما برای مناطق گرمسیری استفاده از چادر بر روی تور میباشد که یک محیط سایه برای 

 قرقاولها فراهم شود .
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اولها را در مزارع ذرت رها سازی میکنند چون ساقه ذرت سایه در کشور امریکا معمول جوجه قرق✅

 مناسبی برای دوری از گرما برای قرقاولها فراهم میکند.

 

 

 پرورش قرقاول سیلور برای گوشت توجیح دارد؟ 

قرقاول سیلور جزو قرقاولهای تزئینی محسوب میشود و بیشتر استفاده زیبایی دارد و به دلیل قیمت 

دوساله این قرقاول و تخمگذاری کمتر این قرقاول برای پرورش گوشتی توصیه نمی  بال و مدت بلوغ

 شود.

 

 آیا بستر زمین پرورش را می توان شبدر یا یونجه یا چمنزار باشد ؟ 

قرقاولهای وحشی در طبیعت هم از علف و سبزیجات وگیاهان تغذیه میکنند و نه تنها ایرادی ندارد 

 بت به پرورش در سالن تولید می شود و رشد بهتری هم دارند .بلکه قرقاولهای بهتری هم نس

 والبته بهترین قرقاولها ، قرقاولهایی هستند که از پرورش در فضای باز تولید می شود

 

 چرا شما قرقاولهای تزئینی پرورش نمی دهید؟

 زدهی ندارند.جواب: بیشتر قرقاولهای تزئینی دو سال طول می کشد تا به بلوغ برسند و در سال اول با

 بعداز دو سال تخمگذاری کمی دارند.

 شاید قیمت بال داشته باشند اما بازدهی کمی دارد .

 در صورت تلفات جبران خسارت هم هزینه بر است و هم زمان بر .

 تمام اقشار جامعه توانایی خرید این نوع قرقاولهارو ندارند.
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 و برای همه مردم قابل استفاده می باشد.ماه به بلوغ رسیده  ۸اما قرقاولهای گوشتی در مدت 

 ودر صورت تلفات در طول یک سال قابل جبران می باشد.

و به دلیل اینکه جزو شغلهای تازه وارد در پرورش طیور می باشد، اینده ای خوبی در انتظار  پرورش 

 قرقاولهای گوشتی می باشد.

 

 

 بازار فروش :

دیگر مثل کبک و بلدرچین یا بوقلمون پرورش ان در جهت قرقاول هم به مانند پرنده های پرورشی 

 تولید گوشت می باشد .
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چون شروع تولید گوشت قرقاول در کشور به تازگی ودر چند سال اخیر اغاز شده است و همچنین ️✔

تولید پایین و مدت زمان محدود در طول سال ، گوشت قرقاول در بازار زیاد در معرض دید عالقه مندان 

 نیست.

ولی تجربه ما در طول چند سال و افزایش روز به روز تقاضا برای تمامی محصولت قرقاول  ثابت ️✔

 کرده است که اینده خوبی در انتظار پرورش این نوع گوشت سالم وجود دارد.

 پرورش قرقاول نیازمند صبر و حوصله میباشد️☑

 

 

 مراحل پرورش قرقاول 

 تحقیق و کسب اطالعات کافی -۱ ️✔

 ساخت جا و مکان مناسب  -۲️✔

 خرید قرقاول -۳️✔

 صبر و تحمل -۴ ️☑

 

 اولین قدم برای پرورش قرقاول:

باید گفت بهترین زمان برای شروع پرورش قرقاول بهار و تابستان می باشد و بهترین تصمیم گیرنده 

 برای شروع پرورش قرقاول خود پرورش دهنده می باشد .

نایی مالی و میزان عالقه مندی به پرورش می باشد که باید اقدام با شناخت خود از بابت تجربه و توا

به پرورش کنید.معمول اولین سوال ما از عالقه مندان برای شروع این است که ایا تجربه قبلی در زمینه 

 پرورش سایر طیور داشته اید یا نه؟
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یادی کار پرورش برای او اگر کسی تجربه قبلی در پرورش سایر پرندگان داشته باشد به میزان بسیار ز

 اسان خواهد بود برای چنین شخصی شروع پرورش با تخم بهترین می باشد .

اگر کسی تجربه در پرورش دیگر پرندگان را نداشته باشد . بهترین کار خرید جوجه یک ماه به بال می 

 باشد .

محل زندگی خودتان  حتما سعی کنید در سال اول پرورش اقدام به ساختن مکانی کنید که در نزدیکی

 باشد تا در مدت یک سال همزمان با بزرگ شدن جوجه ها تجربه لزم را بدست اورید .

 برای شروع پرورش قرقاول ، استفاده از تخم کم هزینه ترین می باشد.

راه پیش  سهشما باید تصمیم بگیرید که می خاین چجوری کار پرورش قرقاول رو انجام بدین ، که من 

برای  ارم و هر کدوم رو جداگونه براتون توضیح می دم تا همه چیز و متوجه بشین. خب شماروتون می ز 

 راه زیر رو پیش رو دارید: سهاستارت کار پرورش قرقاول 

 خرید قرقاول بالغ و پرورش آن -1

 خرید تخم و تولید جوجه قرقاول برای ادامه فرآیند پرورش -2

 خرید جوجه یک روزه قرقاول -3

 

 و پرورش آن: خرید قرقاول بالغ

این نوع استارت در پرورش قرقاول مورد تایید ما نیست ، چون اول شما تجربه مراقبت از قرقاول بالغ 

ندارید ، دوما تشخیص قرقاول بالغ سالم و جوان خیلی سخته و اکثر کسانی که قرقاول بالغ می 

مثل نمی کنند یا تخم  فروشند پرنده های از رده خارجشون رو برا فروش می زارن که دیگه تولید

 باکیفیت نمی گذارند.

در ضمن شما برای پرورش و تولید تخم های با کیفیت باید روی یک قرقاول سالم با تولید بال سرمایه 

گذاری کنید تا بتوانید به درآمد بال برسید که این مورد اتفاق نمی افته جز در مورد جوجه ای که 

کردین. چرا؟ چون شما وقتی یک قرقاول بالغ می خرید اصال  خودتون از صفر پرورش دادین و بزرگ
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و آیا براتون یک تخمگذاری استاندارد رو به ثمر می نمی دونید این با چه تغذیه ای به این سن رسیده 

 رسونه یا نه ؟ 

ولی وقتی خودتون جوجه یک روزه قرقاول رو پرورش می دید و بهترین تغذیه و ویتامین رو بهش می 

وه بر رشد اندام ظاهری ، اندام درونی اون قرقاول مثل تخمدان نیز به صورت استاندارد رشد دین عال

کرده و کم و کاستی براش ایجاد نمیشه ، پس این قرقاول براتون تو فصل تخمگذاری سنگ کمون 

 میزاره و تولید تخمش رو به اون حد استاندارد می رسونه.

 به دو گزینه دیگه توجه کنید.پس خرید قرقاول بالغ رو انجام ندین و 

 

دوستان عزیز برای مطالعه قسمت دوم آموزش به وبسایت سعیدمارکت مراجعه نمایید. یا بر روی لینک 

 زیر کلیک نمایید.

-pheasant-training-pheasant-cultivation-https://saiedmarket.ir/product/pheasant

pheasant-american-pheasant-fowl-breeding-food/ 

 

 بازاریابی قرقاول

مشکل اکثر کاربران سعیدمارکت که در عرصه پرورش قرقاول قدم نهاده اند بازاریابی و عدم آشنایی با 

 می باشد.نحوه جذب مشتری 

رای قرقاول را در اختیار شما قرار می دهد و بازاریابی ب نحوه برای این منظور سعیدمارکت صفر تا صد

با این آموزش مطمئن باشید هیچ وقت کسری مشتری برای محصولت خود نخواهید داشت و هر 

وبسایت تمام محصولتتون بفروش می رسد . برای دریافت این آموزش به وقت قصد فروش کردید 

 سعیدمارکت مراجعه و بر روی آموزش بازاریابی قرقاول کلیک نمایید.
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