ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﻮرد اردک و ﻏﺎز ﻫﺎ

 -1رﺷﺪ اردک و ﻏﺎز ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۲۱روز ﻣ ﺗﻮان ﺗﻮﻗﻊ
داﺷﺖ ﺗﺎ وزن ﺧﻮد را ﺣﺪود  ۱/۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
 ‐۲ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ در ﻏﺎز زﯾﺎد دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﭘﺲ از ﯾ دوره ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾ دوره ﭘﺲ از ﺗﻮﻟ ﺑﺮی
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً  ۱۰۰ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
 ‐۳ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻏﺎز در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺧﺸ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺧﻮش ﺧﻮرﺗﺰ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﮐﻤ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دادﯾﻢ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑ اﺳﺖ وﻟ ﺑﻪ ﭘﺎی ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻧﻤ رﺳﺪ.
 -۶اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دارد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ ﭘﺮورش داده ﺷﻮد.
 -۵در ﭘﺮورش ﻏﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اردک ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺒﺖ و ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺎده و ﮐﻢ ﻣ ﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث ﯾ ﻓﺎرم ﭘﺮورش ﻏﺎز ﻧﻤﻮد.
-6ﭘﺮﻧﺪه ای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾ و ﻣﺤﯿﻄ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن از اردک ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی ﺟﻮﺟﻪ اﯾﻦ دو
ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎرزﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺎز دارد.

 ‐۷ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪه ﻃﻌﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺎر را دارد و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻟﺬﯾﺬ اﺳﺖ.
 ‐۸ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﺸﻤﯿﺮش ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻏﺎز ﺗﻮان ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع اﻗﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﻓﺼﻞ
را داراﺳﺖ.
 ‐۹ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮورش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا ﭘﺮﻧﺪﻫﺎی اﺳﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻢ ﺗﻮﻗﻊ و ﮐﻢ
ﺧﺮج ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﭘﺮورش آن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎز ﻣ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  ٪۸۵ﺧﻮراک اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه را
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﭘﺮﻧﺪه و ﭼﺮا ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﻋﻤﻼ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﺮای ٪۱۵
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﭘﺮﻧﺪﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘ ﺑﻪ ﻏﺬا و ﻧﻮع آن دارد و ﻟﺰوﻣ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺧﻮراک را ﻧﺪارد.
 ‐۱۰از ﮔﻠﻪ اوﻟ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮔﻠﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد راﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺮغ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
 ‐۱۱ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎت ﻓﻮق ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.

 ‐۱۲از ﭘﺮورش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣ ﺗﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ دﯾﺮی ﭼﻮن ﺗﺨﻢ و ﺟﻮﺟﻪ ﯾ روزه را ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺳﺖ
آورد و از ﻣﺤﻞ آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﺮد.

ﻧﮋادﻫﺎی اردک و ﻏﺎز
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺜﺮت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮋادﻫﺎی ﻫﺮ دو ﭘﺮﻧﺪه اردک و ﻏﺎز ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﯾﻢ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳ
ﻧﺸﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اردک ﺣﺪاﻗﻞ  50ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ان در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺮورﺷ و آن ﻫﻢ در
ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﯾﻢ وﻟ دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻃﻠﺲ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ارک و ﻏﺎز
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ آن را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﺪی
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺴﺮی ﻣﺮاﺣﻞ از زﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﭘﺮﻧﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻢ
آن ﭘﺮﻧﺪه ﯾﺎ ﻫﭻ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد در ﻣﻮرد اردک ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﻎ و ﻫﭻ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ اﺳﺖ و
ﺗﻨﻬـﺎ ﯾﺴـﺮی ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـ و آﺷـﺎر در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺜـﻞ اردک و ﺑﻠـﺪرﭼﯿﻦ وﺟـﻮد دارد .ﭘـﺲ ﻣﺮاﺣـﻞ
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ در اردک و ﻏﺎز از اﻧﺘﺨﺎب اردک ﻫﺎی ﻣﺎدر ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻞ زﯾﺮ ﺑﺮرﺳ ﻣ
ﮐﻨﯿﻢ:

اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻠﻪ ﻣﺎدر اردک و ﻏﺎز

در اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻠﻪ ﻣﺎدر اردک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾ ﻧﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اردک ﻫﺎﯾ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ درد
ﺗﺸﯿﻞ ﮔﻠﻪ ﻣﺎدر ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ اوﻻ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻦ  ۷‐۸ﻫﻔﺘ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در
ﻧﺰدﯾ ﺳﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎﯾ را ﮐﻪ در ﻃﻮل دوران ﭘﺮورش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ وزن ﺑﯿﺸﺘﺮی را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻢ ﻗﻄﺎران ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ،در ﭘﺮورش
اردک ﯾ ﻣﺪﯾﺮ آﮔﺎه و داﻧﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اردک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﭘﺮﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﭘﺮﻧﺪه ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻌﻨﻮان ﯾ ﭘﺮﻧﺪه
ﺗﺨﻤﺬار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ وﻟ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﯾ ﭘﺮﻧﺪه ﮔﻮﺷﺘ ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻣ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻮرد
ﻏﺎزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ای ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ دارای وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮی اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﮔﻠﻪ
ﻣﺎدر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی دﯾﺮی ﭼﺴﻮن ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک ،ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻢ
ﮔﺬاری در ﺣﺪ ﻧﮋاد ﺧﻮد ،ﺑﺎروری ،ﻣﯿﺰان ﻫﯿﭻ ﺗﺦ ﻫﺎ ،ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﺑﺪن ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮرﯾﺰی و … ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺴﺮی ﺻﻔﺎت ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻠﻪ ﻣﺎدر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ  .وﻟ اﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ
ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت رﯾﺸﻪ در ژﻧﺘﯿ اردک دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﮐﺎﻣﻼ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و راﺣﺖ ﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺟﻬﺖ ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻠﻪ ﻣﺎ در ﻫﻤﺎن وزن ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ.
ﻧﺘﻪ :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اردک ﯾﺎ ﻏﺎزی ﻃ ﻣﺪﺗ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎی ﺑﺎداﻣ ﺷﻞ ﮐﺮد و اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ را اداﻣﻪ داد ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﻠﻬﺎی ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺣﺬف ﺷﻮد.

