ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺒ

ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺒ : دورہ ﭘﺮورش ﮐﺒ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﮐﺒ در اﻧﺴﺎﻧ 4-3 ﻣﺎﻫ ﺑﺮای
ﮐﺸﺘﺎر و درﺳﻦ  7-6ﻣﺎﻫ ﺑﺮای ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری آﻣﺎده ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در  ۰روزﮔ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﺸﺘﺎر و
 ۵‐۵۰روزﮔ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣ رﺳﺪ.
در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺒ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺒﺎره ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی ﭘﺮﻧﺪه ﭘﺮورش داد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻗﺒﻞ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ و ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺒ اﺑﺘﺪا ﺑﺎزار را ﺧﻮب ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺒ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺬاﮐﺮه و
ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾ ﻫﻤﺎری ﻣﺎن را ﻣﺤﻢ ﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﮐﺒ
-1ﮔﺮان ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ ﮐﺒ
-2ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘ
-3ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻮدن دوره ﭘﺮورش
-4ﻧﺒﻮدن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ای ﺟﻬﺖ ﻧﻈﻢ دادن ﺑﺮای ﻓﺮوش
-5ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﯾﺎ و ذرت
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮان ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ ﮐﺒ ﻣﺼﺮف آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮده  ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺎد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﺒﻮده ﻣﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻫﻤﺎﻫﻨ ﮐﺮد .در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟ ﻣﺸﻠ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﯾ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎص ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺘ اﻗﺪاﻣ ﺻﻮرت ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺒ ﯾ ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺖ ،
ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣ ﺷﻮد ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺣﺘﻤﺎ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد ﻓﻀﺎﯾ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎر ﮐﺸﺘﺎر را ﺧﻮد در ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ  ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آورد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺸﺨﺼ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﻢ دادن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒ و ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.ﺑﻌﻀ اﺷﺨﺎﺻ را ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮورش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دارﻧﺪ از ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﺎزﻣ دارد.

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻃﯿﻮر ﯾ از ﻣﺸﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺒ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﯾﺎ و ذرت و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮورش در اﯾﺮان و واﺣﺪﻫﺎی دارای ﻣﺠﻮز
ﺷﺮوع ﻫﺮ ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﻦ را دارد .داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻋﺘﺒﺎر ﻣ
دﻫﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﻧﻈﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﯿﻢ.
در اﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮورش ﮐﺒ ﻣﺸﻐﻮل ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧ دارﻧﺪ .ﭘﺮورش ﮐﺒ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮع ﺳﻨﺘ ﺑﻮده و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اوﻟﯿﻪ ای وارد اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﮐﺒ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸ ﺧﺼﻮﺻ در ﺷﯿﺮاز راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺳﻪ واﺣﺪ ﭘﺮورش
ﮐﺒ دارای ﻣﺠﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
ﻧﮋاد ﮐﺒ ﭘﺮورﺷ راﯾﺞ در اﯾﺮان
ﮐﺒ ﻫﺎ داری ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻫﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮐﺒ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘ اﻧﻬﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﻧﮋاد ﻣﻬﻢ ﮐﺒ ﭘﺮورﺷ در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد:
ﮐﺒ ﻣﻌﻤﻮﻟAlectoris chukar 

ﮐﺒ ﻣﻌﻤﻮﻟ در داﻣﻨﻪ ﻫﺎ و ﺷﯿﺐ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ و ﺳﻨﻼخ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻧﻮاﺣ ﭘﺮدرﺧﺖ دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد .در ﻧﻮاﺣ
ﺧﺸ اﻏﻠﺐ ﺻﺒﺢ زود و ﯾﺎ ﻋﺼﺮ اﻃﺮاف ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺒ ﭼﻮﮐﺎر ﺑﻮﻣ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن در ﻃ 25 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاوان زادووﻟﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺒ ﭼﻮﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮورﺷ ﺗﺎ ﺣﺪود  4-3ﻣﺎﻫ ﺑﻪ وزﻧ در ﺣﺪود  400ﺗﺎ  550ﮔﺮم ﻣ رﺳﺪ.در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ  ،ﻧﺮﻫﺎی ﮐﺒ
ﭼﻮﮐﺎر ﺑﻪ وزﻧ در ﺣﺪود  700ﮔﺮم و ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺣﺪود  650ﮔﺮم ﻣ رﺳﻨﺪ.

ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﮐﺒ ﭼﻮﮐﺎر ﯾ ﺳﯿﺨ در ﻗﻮزک ﭘﺎ دارد.ﮐﺒ ﻧﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺜﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺳﻨﯿﻦ ﺗﺮ  ،دارای ﺳﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺟﻨﺲ ﻣﺎده اﺳﺖ.اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺳﺒ ﺗﺮ اﺳﺖ.

