آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮورش ﮐﺒ در اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺮورش ﮐﺒ
ﺷﺮوع ﯾ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮورش ﮐﺒ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻧﺎآﺷﻨﺎ و ﻋﺠﯿﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺒ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺪک دﺷﻮار ﭘﺮورش ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻧﺪه ای ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺷﺎر ﻗﺮار ﻣﯿﯿﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺪﮐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و زﻣﺎن ﺑﻪ ﯾ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﮐﺒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و اﯾﻦ
ﭘﺮﻧﺪه را دور از زﯾﺴﺘﺎه ﻃﺒﯿﻌﺶ ﭘﺮورش داد و از ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬﯾﺬ و ﺗﺨﻢ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮراﮐ و ﺗﺠﺎری

ﻧﻤﻮد.
ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺒ ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻮﺷ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮ روی آﺗﺶ آن را ﮐﺒﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

اوﻟﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺎر ﮐﺒ اﺳﺖ  .ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻏﺬای ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮورش ﺧﺎص ﺧﻮد دارای ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .وزن ﯾ ﮐﺒ ﻧﺮ
در ﺣﺪود ﺷﺸﺼﺪ ﮔﺮم ﺑﻮده و ﻣﺎده آن ﺻﺪ ﮔﺮم ﮐﻢ ﺗﺮ از ﻧﺮ وزن دارد .ﯾ ﮐﺒ ﻣﺎده ﻣ ﺗﻮان در اوﻟﯿﻦ
دوره ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  35ﺗﺨﻢ ﺑﺬارد و اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد در دوره ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  55ﺗﺨﻢ ﻣ رﺳﺪ .ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾ ﮐﺒ ﻣﺎده ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺨﻢ
ﻧﻄﻔﻪ دار ﺑﺪﻫﺪ.
ﯾ ﮐﺒ ﻣﺎده ﺑﺎ اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﺗﺤﺮﯾ ﻧﻮری در ﻃﻮل  365روز ﺳﺎل ﺗﺎ دو دوره اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻧﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ آن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﺪ ﻧﻄﻔﻪ داری اﯾﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﮐﺒ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﻧﻮد درﺻﺪ
از ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﮐﺒ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ در زﻣﺎﻧ ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ
ﺟﺴﻤ ﺧﻮد ﻣ رﺳﺪ و وزﻧ در ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺼﺪ ﮔﺮم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﯿﺮد .ﮐﺒ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﯾﺰد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﭘﺮﭼﻢ داران ﭘﺮورش ﮐﺒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎز ﺑﺎزار ﺑﺮای ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺮاد ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ و ﺑﺰرگ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮐﺒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 در اﯾﺮانآﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮورش ﮐﺒ

: alectoris chukar ﮐﺒ

alectoris chukar ﮐﺒ

ﺑﺮای ﮐﺒ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن از ﮐﺸﻮر ﯾ ﻧﺎم ﻣﺤﻠ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ زﺑﺎن آورد ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺎم ﻫﺎی ﭼﻮن ،
ﺧﺎﺳﻪ ﮐﻮ  ،زرج  ،ﮐﻮ  ،ﮐﻮک  ،ژرژ و … ﻧﺎم ﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺒ ﻧﻬﺎده اﻧﺪ .ﮐﺒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺨﺖ و ﺳﻨ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه را ﻣ ﺗﻮان در ﮐﻮه ﻫﺎ  ،ﺻﺨﺮه ﻫﺎ  ،دره ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺧﺸ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﮐﺒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌ وزﻧ در ﺣﺪود  400ﺗﺎ  600دارد وﻟ وﻗﺘ آن را در ﻣﺤﯿﻂ
ﭘﺮورش ﺑﺰرگ ﮐﻨﯿﺪ وزن آن ) ﮐﺒ ﻧﺮ ﺳﻮﯾﻪ اﯾﺮاﻧ ( ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ  500ﺗﺎ  800ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺎدت رﻓﺘﺎری ﮐﺒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎم و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﭼﺮا ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﯾ ﮐﺒ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄ ﻧﯿﺰ
ﭘﺮواز ﮐﺒ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه و در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی ﺳﺮاﺷﯿﺒ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻣﻌﺮوف ﮐﺒ را ﺷﻨﯿﺪه
اﯾﺪ ﮐﻪ ” ﺳﺮش را ﻣﺜﻞ ﮐﺒ زﯾﺮ ﺑﺮف ﮐﺮده” اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﮐﺒ در ﭘﺮواز اﺳﺖ.
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ دوره اﻋﺮاب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﺬت ﻓﻮﻗﺎﻟﻌﺎده ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺒ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺎر اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در آن
دوران روش ﻫـﺎی ﺷـﺎر ﺳـﺨﺖ و ﻏﯿـﺮ اﺻـﻮﻟ ﺑـﻮده و ﺳـﻌ ﻣـ ﮐﺮدﻧـﺪ ﺑـﺎ ﭘﺮاﻧـﺪن ﭘﺮﻧـﺪه در ﺟﻬـﺖ ﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘ ﺳﺮ در ﺑﺮف ﻓﺮو ﺑﺮد ﺑﺎ دﺳﺖ آن را ﺑﯿﺮﻧﺪ.در ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﺒ ﺳﻪ ﺻﻔﺖ
” ﺧﺮاﻣﯿﺪن  ،ﻗﻬﻘﻬﻪ زدن و ﺳﺮ در ﺑﺮف ﻓﺮو ﺑﺮدن ” ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ داﺳﺘﺎن ﻓﺮو
ﮐﺮدن ﺳﺮ در ﺑﺮف ﮐﺒ در ﺷﺎر آن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺼﻪ ﻃﻮﻻﻧ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر از ﺷﻌﺎرا در
وﺻﻒ ﺣﺎل ﮐﺒ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﺳﺮوده اﻧﺪ ” .ﺳﺮش را ﻣﺜﻞ ﮐﺒ زﯾﺮ ﺑﺮف ﮐﺮده ” .

روش ﻫﺎی ﺷﺎر ﮐﺒ

روش ﻫﺎی ﺷﺎر ﮐﺒ
ﺷﺎر اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﯿﯿﺮد .در ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺤﺮ ﻓﺮد ﺷﺎرﭼ از ﺗﻮر

 ،ﺗﻠﻪ  ،اﺳﻠﺤﻪ ﺷﺎری و … اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻓﺼﻞ ﺷﺎر از اواﯾﻞ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﺷﺮوع
ﻣﯿﺸﻮد  ،درﺳﺖ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮐﺒ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎﻫ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ دور از ﭘﺪر
و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺷﺎر در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع
اﻋﻼم ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در زﻧﺪﮔ ﮐﺒ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﻣﺤﻠ ﻣﻌﻤﻮﻻ راﺣﺖ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺷﺎر
ﮐﺒ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﻨﺪ و در زﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎص ) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻣﺪاد ﯾﺎ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻏﺮوب ﺧﺮوﺷﯿﺪ ( ﺑﺎ ﻗﺮار دادن
ﺗﻠﻪ ﻫﺎی در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ ﯾﺎ اﻃﺮاف آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺎر اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
ﻧﯿﺰ ﻣ ﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد.
ﻧﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ روش ﺷﺎر ﮐﺮدن اﯾﺠﺎد ﺻﺪاﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﮐﺒ ﻧﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮ از ﺷﺎرﭼ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺳﻮت ﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪا ﭘﺮﻧﺪه ﮐﺒ ﻧﺮ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ ﺻﺪا ﮐﺒ را ﺑﻪ ﺿﺒﻂ
ﮐﺮده و آن را ﭘﺨﺶ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺒ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺬب ﺷﻮد.ﯾ
روش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎرﭼﯿﺎن رواج دارد و آن ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳ ﻫﺎی ﺷﺎری ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺳ ﻫﺎ ﺷﺎری ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه در ﺑﯿﻦ درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎ رﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺎر ﮐﺒ ﻫﺎ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﺪف از ﭘﺮورش ﮐﺒ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺪﻓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺷﺮوع ﯾ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﮔﺮ ﺑﺪون

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺪف ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾ از ﺷﺴﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .در ﭘﺮورش ﮐﺒ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺪف داﺷﺖ ،
ﯾﻌﻨ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻫﺪف از ﭘﺮورش ﮐﺒ ﭼﯿﺴﺖ  ،ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه را ﭘﺮورش دﻫﯿﻢ  ،ﮐﺠﺎ آﻧﻬﺎ را ﻧﻬﺪاری

ﮐﻨﯿﻢ و ﮐﺒ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮورش ﮐﺒ ﻣ ﺗﻮان ﺳﻪ ﻫﺪف را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ :
 .1ﭘﺮورش ﮐﺒ ﻣﻮﻟﺪ
 .2ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾ روزه
 .3ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﻤﭽﻪ ﮔﻮﺷﺘ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﯾ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮﺗﺎه ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ آﺷﻨﺎﯾ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ
دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻫﺮ ﯾ از ﻣﻮارد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﭘﺮورش ﮐﺒ ﻣﻮﻟﺪ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﮐﺒ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻨﺎی ﭘﺮورش ﮐﺒ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺒ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺴﺒﺖ داد.
ﮐﺒ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﺑﻪ دﺳﺘﻪ از ﮐﺒ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺬاری ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﮔﻠﻪ و ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن
ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﯾ روز ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾ روزه ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺑﺮﺧ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺘ از ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮورش ﮐﺒ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺻﻨﻌﺘ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﯾ روزه ﮐﺒ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﻣ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﻤﭽﻪ ﮔﻮﺷﺘ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻧﯿﻤﭽﻪ ﮔﻮﺷﺘ ﭘﺮﻧﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف از
ﭘﺮورش ﻧﯿﻤﭽﻪ ﮔﻮﺷﺘ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺖ آن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ !
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻫﺪف ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺮورش ﮐﺒ ﻫﺮ
ﺳﻪ ﻫﺪف ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﯾ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪ ﺻﻮرت ﻣﯿﯿﺮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ
ﻫﺮ ﯾ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘ از ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮورش ﮐﺒ رو ﻋﻬﺪه دار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺒ دار ﯾ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒ را
ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﻤﭽﻪ ﮐﺒ ﺗﺨﻤﺬار ﺑﺰرگ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺒ ﻫﺎ ﮔﻠﻪ
ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻪ ﺑﻪ ﯾ ﯾﻌﻨ ﺳﻪ ﻣﺎده و ﯾ ﻧﺮ در ﺳﻦ ﺣﺪود  6ﻫﻔﺘ ﮐﺒ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ
رﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ،ﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﯾﻌﻨ داﺷﺘﻦ ﮔﻠﻪ و ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﯾ روزه ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﺪت روزاﻧﻪ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺒ دار اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻣﺤﯿﻄ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و ﻗﺮار دادن در دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ آﻣﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺷﺪه و ﺑﺎ
ﮔﺬﺷـﺖ  24روز ﺟـﻮﺟﻪ ﻫـﺎی ﮐﺒـ ﮔـﻮﺷﺘ ﺑـﻪ دﻧﯿـﺎ آﻣـﺪه و ﺑـﻪ ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﮐﺒـ ﮔـﻮﺷﺘ ﻓﺮوﺧﺘـﻪ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اداﻣﻪ ﻣﯿﺎﺑﺪ .اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ دوره ﭼﺮﺧﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﺮوش ﮐﺒ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘ– 12 
 14ﻫﻔﺘ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

