در ﺳﺮی وﯾﺪﯾﻮ و ﻣﻄﺎﻟﺒ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻏﺎز در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮده  ،داﻧﺶ و
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان را در ﻗﺎﻟﺐ وﯾﺪﯾﻮ و ﻣﺘﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان و ﻋﺰﯾﺰاﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﻗﺼﺪ ﺷﺮوع
ﭘﺮورش ﻏﺎز اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ درآﻣﺪ را دارﻧﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﺳﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮورش ﻏﺎز در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﺧﺪﻣﺖ آﻗﺎی اﺣﻤﺪﯾﺎن ﯾ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻧﻮاع ﻧﮋاد ﻏﺎز در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﻏﺮﺑ – ﻧﻘﺪه ﺑﻮده اﯾﻢ.اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﻏﺎز  ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻬﺪاری و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻏﺎز ﺑﺮای ﺟﻔﺖ
ﮔﯿﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺟﺎﻟﺒ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣ ﮔﺬارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی اﺣﻤﺪﯾﺎن  :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﻏﺎز ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ از دو ﻧﮋاد ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻧﻮع
اول از ﻧﮋاد اوﮐﺮاﯾﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺒﺪار ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﺣﺮف اول را از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺗﺰﺋﯿﻨ ﻣ زﻧﻨﺪ.ﻧﻮع دوم از ﻧﮋاد ﻏﺎز ﻫﺎی ﻟﯿﻨﺪای روﺳ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﻧﮋاد ﺳﻨﯿﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ
ﻏﺎز ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻧﺮﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ  12ﺗﺎ  15ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﺎده اﯾﻦ ﻧﮋاد  9ﺗﺎ 12
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻣ دﻫﺪ.از دﯾﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻏﺎزﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺣﺪودا  40ﺗﺎ  45ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ
و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﻏﺎز ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ و ﻣﻮﻟﺪ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣ ﮔﺬارد.
در ﻧﻮع ﺑﻌﺪی ﻏﺎز  ،ﯾﻌﻨ ﻏﺎز ﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی دارای ﻧﮋاد اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ رﻧ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺳﻔﯿﺪ
رﻧ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﺑﺎزار روز اﯾﻦ ﻧﮋاد از ﻏﺎز ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم
ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻏﺎز ﻫﺎی ﻧﮋاد اوﮐﺮاﯾﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
از ﻟﺤﺎظ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار و ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺮ دو ﻧﮋاد ﺳﻔﯿﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی اوﮐﺮاﯾﻨ دارای ﻓﺼﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻢ
ﮔﺬاری ﯾﺴﺎﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو ﻧﮋاد ﯾﺴﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮورش ﻏﺎزﻫﺎ وﺟﻮد آب و ﻣﺤﻠ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮای ﻏﺎزﻫﺎی اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.ﯾ از

دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آب ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﻏﺎز اﺳﺖ.ﻏﺎز ﺑﺮای ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آب دارد و در
ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ در آب ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﻧﻨﻨﺪ درﺻﺪ ﺑﺰرﮔ از راﻧﺪﻣﺎن ﻧﻄﻔﻪ دار ﺑﻮدن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺎزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ در آب ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ درﺻﺪ ﺑﺎروری آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﻨﺪ.ﻏﺎز
از اﺳﺘﺨﺮ آب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺑﺎزی ﮐﺮدن  ،آب ﺗﻨ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻏﺎز ﻫﺎ در دوران ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی و ﻗﺒﻞ از ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﻏﺎز  ،آﻗﺎی اﺣﻤﺪﯾﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر
ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﻏﺎز ﻫﺎ را ﺑﺎ ذرت ﮐﺎﻣﻞ و ﭘﻮدر ﺟﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.در ﻣﻮرد ﻣﯿﺎن
وﻋﺪه در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ﭘﻮدر ﯾﻮﻧﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻏﺎزﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺳﯿﺎب
ﺷﺪه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﭘﻮدر ﯾﻮﻧﺠﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣ ﺗﻮان از ﮐﺎﻫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آن در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯿﺎن
وﻋﺪه ﻏﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.ﮐﺎﻫﻮ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺳﺮد ﻣﺰاﺟ در ﻏﺎز ﺧﯿﻠ ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ).در ﻃﻮل
روز ﻣ ﺗﻮان ﺗﺎ ﯾ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻫﻮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻏﺎز ﻫﺎی ﻗﺮار داد (
در ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ و ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻬﺪاری ﻏﺎزﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾ ﻧﺮ ﺑﺮای دو ﻣﺎده ﮐﺎﻓ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺎﻟﺒ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی اول ﺷﺮوع ﭘﺮورش ﻏﺎز ﮐﻪ از ﯾ
ﻧﺮ و ﯾ ﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ درﺻﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده در
ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﯾ ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻧﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از ﯾ ﻧﺮ و دو ﻣﺎده
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ.ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎداوری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻏﺎزﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد و در
ﻏﺎزﻫﺎی ﺟﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺮ ﻧﯿﺎز ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار ﺑﻪ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن  ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در
ﺣﺪود ﯾ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻏﺎز  ،ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را از ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﺧﺎرج ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻧﻮﺳﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و در ﯾ ﻣﺤﻞ ﺧﺸ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
روی ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻬﺪاری ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از  24ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻏﺎز اﻧﺘﻘﺎل ﻣ
دﻫﻨﺪ.از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن در ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺖ  48ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻏﺎز و ﻋﺪم ﻗﺮار دادن ﺗﺨﻢ در دﺳﺘﺎه
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ درﺻﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ آن ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی اﺣﻤﺪﯾﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎزار اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ درﺻﺪ ﮐﻼه ﺑﺮداری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎ آﺷﻨﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد.اﮐﺜﺮ
اﻓﺮاد ﻋﺲ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺮﻧﺪه ﺧﻮد در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی

ﭘﺨﺶ ﮐﺮده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻼه ﺑﺮدای ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از
ﻣﺤﻞ ﻧﻬﺪاری ﭘﺮﻧﺪه از ﻧﺰدﯾ و ﺧﺮﯾﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻏﺎز ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻏﺎز ﻃﺮاﺣ ﺷﻮد.ﯾ آﻻﭼﯿﻖ
ﮐﻮﭼ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ  2ﺗﺎ  3ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری آﻣﺎده ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر
ﻏﺎز ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻏﺎز ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ روزاﻧﻪ از ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﮐﻒ آﻻﭼﯿﻖ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺧﺸ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد.ﻏﺎز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ دارد دوﺳﺖ دارد ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری  ،ﺗﺨﻢ رو ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺧﺸ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﮐﻒ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﻗﺎی اﺣﻤﺪی در ﻣﻮرد ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی و ﺷﺮاﯾﻂ آن در ﻏﺎز ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ
ﮔﺬاری اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

