در ﭘﯿﺮو ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ دار ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ :
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ – ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺟﻮﺟﻪ دار ﻣﺨﻠﻮﻃ از داﻧﻪ ﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزن ،ﻗﺮه ﻣﺎﺷ ،ﮔﺎوداﻧﻪ  ،ﮔﻨﺪم  ،ذرت و ﻧﺎن
ﺑﺮﺑﺮی و ﯾﺎ ﺳﻨ ﺧﺸ وﻫﺎون ﺷﺪه ﺑﺪون ﮐﭙ) ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺒﻮس وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﻤ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮردن آن ﻧﺸﺎن
ﻣ دﻫﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺧﯿﻠ ﺧﻮب ﻣ ﺑﺎﺷﺪ وﻟ ﺧﻮردن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه آن ﺑﺎﻋﺚ اﺳﻬﺎل در ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻣ
ﺷﻮد( .ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﻏﺬاﻫﺎی ﻃﺒﺦ ﺷﺪه ﺑﺪﻟﯿﻞ روﻏﻨ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ وﺟﻮد دارد اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷ ﺣﯿﻮان ﻣ ﮔﺬارد
و ﺑﺎﻋﺚ اﺳﻬﺎل و ﮔﺎﻫ ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺪاد روده و ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻮارﺷ در ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻣ ﺷﻮد .ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺣﯿﻮاﻧ زﯾﺮک اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ
ﺗﺨﻤﻬﺎﯾ ﮐﻪ روی آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﯾﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ وﺟﺎﯾﺶ ﺳﺮد ﻧﺸﻮد ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮردن داﻧﻪ ﻫﺎی درﺷﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.
و اﺑﺘﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣ دارد .در ﮐﻞ ﮐﺒﻮﺗﺮ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺪام داﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﯿﺎج دارد و ﺑﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊ آن ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﯿﺎزش ﭘ ﺑﺮد .ﻣ ﺗﻮان ﻗﺮه ﻣﺎش ،ارزن ،ﮔﻨﺪم و ذرت در ﺗﻤﺎم وﻋﺪه ﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﻣﺎﺑﻘ ﺑﻪ
ﺻﻮرت وﻋﺪه ﻫﺎی ﺗﻔﻨﻨ ﺑﻪ آن در ﻫﺮ وﻋﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.

ذﺑﺢ ﮐﺒﻮﺗﺮ :

ذﺑﺢ ﮐﺒﻮﺗﺮ در اﯾﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘ و ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﺎر و ﭘﯿﺶ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﻻﺷﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪن ﭘﺮﻫﺎ
اﻗﺪام ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻻﺷﻪ ﮔﺮم ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﺪن ﭘﺮﻫﺎ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﻨﺪن ﭘﺮﻫﺎ از ﻻﺷﻪ ﺳﺮدﺷﺪه ﮐﺎری دﺷﻮار اﺳﺖ .ﭘﺮﮐﻨ در
ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ روش ﺧﺸ و ﯾﺎ ﺧﯿﺲ ﺷﺪه در آب ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﭘﺮﮐﻨ ﺑﺎ ﮐﻤ آب ﮔﺮم ،ﮐﺒﻮﺗﺮ را در آﺑ ﺑﺎ دﻣﺎی
 ۵۵درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد داﺧﻞ ﮐﺮده ،ﮔﺮﻣﺎی آب ﺳﺒﺐ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﭘﺮﻫﺎ ﺳﺴﺖ ﺷﺪه و ﭘﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺳﺴﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ راﺣﺘ ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﻨﺪه ﻣ ﺷﻮد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘ ﺟﻮان را در ۲۸
روزﮔ ذﺑﺢ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﻦ ﻫﻨﻮز ﭘﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه و ﮐﺮک ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠ ﭘﺮﮐﻨ در آﻧﻬﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣ ﭘﺬﯾﺮد.
دوره ﻧﻬﺪاری ﮐﺒﻮﺗﺮان ﭘﺮورﺷ: 
دوره ﻧﻬﺪاری ﮐﺒﻮﺗﺮان ﭘﺮورﺷ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۵ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﺎﻟﻬﺎی دوم و ﺳﻮم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از ﺳﺎل
ﭘﻨﺠﻢ در ﺣﺪ ﭼﺸﻤﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﻮ ﻟ رﻓﺘﻦ :
ﭘﺮرﯾﺰی در ﮐﺒﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﺗﻮﻟ رﻓﺘﻦ« ﯾ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺒﯿﻌ و ﺗﺎﻣﻠ زﻧﺪﮔ ﮐﺒﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در آﻏﺎز ﻓﺼﻞ
ﮔﺮﻣﺎ )ﺣﺪودا اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﯾﺎ اواﯾﻞ ﺗﯿﺮ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺤﻠ (و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧ در ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ آراﻣ آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد و در
ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺮداد و ﮔﺎه ﺷﻬﺮﯾﻮر اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﻟ رﻓﺘﻦ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮرﯾﺰی و
ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ ﭘﺮﻫﺎ و آﻏﺎز ﺳﯿﺮ ﮐﻢ ﮐﺎری ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠ و ﻗﻄﻊ ﺗﺨﻤﺬاری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﻟ رﻓﺘﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮﻫﺎی ﻧﻮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
را ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﭘﺮﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧ از دﮔﺮدﯾﺴ دروﻧ در ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻠ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه را از ﯾ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ی دﯾﺮ زﻧﺪﮔ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﺧﺮاﻓﺎت راﯾﺞ ﮐﻪ ﭘﺮرﯾﺨﺘﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮ را ﻧﻤ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﮔﺎه ﻋﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻣ
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع داروﻫﺎ و اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺣﺘ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺘﻘﺎت اﺳﺘﺮوﯾﺪ )ﻣﺎده ی ﻣﺨﺪر دوﭘﯿﻨ (ﺳﻌ در ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن
ﯾﺎ ﺣﺘ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮی ﻟ رﻓﺘﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺮرﯾﺰی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی ﺿﻌﻒ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻟﺖ در ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺧﻮد
ﻧﺸﺎﻧ از ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻠ ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،اﮔﺮ ﮐﺒﻮﺗﺮی ﺗﻮی ﻟ ﻧﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﭘﺮرﯾﺰی اش ﺑﺎ ﮐﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺖ آن ﺷ ﮐﺮد .ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﺪد و ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن دارد .در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻏﺪد ﻫﻢ ﮐﻢ ﻣ ﺷﻮد .ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی در ﻓﺮاﯾﻨﺪ زﻧﺪﮔ ﮐﺒﻮﺗﺮ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﺒﻮﺗﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮی ﻟ ﺑﺮود و در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺪن )ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﻮﺟﻪ و …( ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻫﻢ اﺛﺮ ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ .ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ در دوران ﭘﺮرﯾﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﭘﺮرﯾﺰی ﺑﺎ اﻓﺘﺎدن دﺳﺖ ﭘﺮﻫﺎ
ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﺮﻫﺎی ﺣﺮاﻣ ﯾﺎ دوازده ﭘﺮ دوم ﺑﺎﻟ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﯾﺨﺘﻦ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺷﺎﻫﭙﺮﻫﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻓﺘﺎدﻧﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﯿﺰه ﭘﻨﺠﻢ اﻓﺘﺎد ﭘﺲ ﭘﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺘﺎدن و ﻧﻮ ﺷﺪن ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪت زﻣﺎن
دوران ﻟ ۴ ﺗﺎ  ۶ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮ دارد .ﮐﺒﻮﺗﺮان ﺟﻮان ﺣﺪود  ۶ﻣﺎه را ﺑﺮای ﻧﻮ ﺷﺪن ﭘﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
وﻟ ﺑﺎﻟﻐﻬﺎ در زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی از ﻟ در ﻣ آﯾﻨﺪ .اﮔﺮ در ﺣﯿﻦ ﭘﺮرﯾﺰی ﯾ از ﺗﯿﺰه ﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻃﺒﯿﻌ ﺧﻮدش ﻧﺮﺳﺪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ.

