
 به نام خداوند بخشنده مهربان

 

 

، غاز، اردک و قرقاولپرورش و تغذیه بوقلمون   

 

 نویسندگان
بهروز یاراحمدی    

 محسن محمدی ساعی

 

 

 
 

 



 چکیده

 و اینعملی است  اتامکان باعلمی  هایدانستهتلفیق  کندمیتضمین  را و اقتصادیفعالیت تولیدی  هر عواملی که پیشرفت در تریناز مهم

. چنانکه نگاهی اجمالی به وضتتعیت دامپروری  باشتتدمی و ضتتروریدامپروری الزم  هایفعالیتتولیدی مانند  هایرشتتته برخی از امر در

ان تولید تخصتتصتتی راندم و فنون از علوم و استتتفاد فناوری  کارگیریبه که با نماییممیکشتتورهای پیشتترفته داشتتته باشتتیم مشتتاهد  

 07و باشتتدمیتولیدات دامی مربوط به این کشتتورها  درعتتد 07تا آنجا که حدود یافتهافزایش طور چشتتمگیریبهدرکشتتورهای عتتنعتی 

عد شندمی دارا توسعهدرحالدر حالکشورهای  تولید را دیگر در سفانه هنوز نگهداربا  رانیا در ، اردک و غازو پرورش بوقلمون ی. متأ

 یبه نگهدار و پراکند ، در تعداد کم اقدام ییاز روستاها به عورت ابتدا یاغلب در برخ و افتهین یمعتبر گا یجا عنعتیو  عیطح وسدر س

 گرید اتیو خصتتوعتت یپراکندگ  ها و نحو، اردک و غازدر رابطه با تعداد بوقلمون رانیدر ا شتتد ارائهکه آمار  یبا وجود. کنندمیآنها 

 رانیدر ا یرشتتته از دامپرور نیشتتمردن ا اهمیتاز کمآنچه هم که هستتت  یول ستتت،یبرخوردار ن ایمالحظهقابل نانیآنها از درجه اطم

 یکی. ورندآنمیبه عمل  ، اردک و غازاز مصرف گوشت بوقلمون یاستقبال چندان زین کنندگانمصرف گرید ی. از سوکندمی تیحکا

 در ، اردک و غازو مصتترف گوشتتت بوقلمون دیتول ریاخ هایدر ستتال. برعکس باشتتدمی ایتغذیهمورد فرهنگ  در این توجیهاتاز 

از  یاریدر بستت ریاخ هایستتالپرورش قرقاول در در رابطه با  داشتتته استتت. یشتتیافزا یروند کایو آمر ییاروپا یاز کشتتورها یاریبستت

ستفاد  از گوشتدلیل جهان به  یکشورها شکار به  برداریبهر و  هاشکارگا در  رهاسازی، آن ا  شاخه مهم از پرورش کیبه عورت 

ست.  شد تبدیلپرندگان  با  تروچکک اسیمقرا در بردارد اما در  یمشکالت هایشکاریریز  لیپرند  در عمل به دل نیپرورش ا باآنکها

 طرازهمرندگان پ گریپرندگان نستتبت به د نیاز ستتودآورتر یکیآن ،  یو نادر بودن نوع وحشتت زیستتتمحیطاستتتفاد  از  تیتوجه به قابل

نیز به  ارزشمند زیادی هایکتابکشور در این زمینه تخصص و تجربیات شایانی دارند و  دهندگانپرورشست که بدیهی ا  خود است.

سیتین و ال هایزبان صان در این زمینه  فار ص سط متخ شتهتو ست شد نو ستبهعات ال؛ اما اطا ضیان این حرفه و  آمد د  ویژ هباز متقا

شخا س تجربهبیو  سوادکم صا س طوربه توانندتواننمیمیت که منابع مذکور حاکی از آن ا شوند؛ زیرا کامل ا ضوعی  ازلحاظتفاد   مو

 ورالعملدستتتدر جستتتجوی یک  و غاز ، قرقاول، اردکو پرورش بوقلمون. لذا اکثر این افراد برای شتتروع اندپراکند بستتیار گستتترد  و 

ستند. ضوع فوقبه  با توجه  مکتوب جامع و کامل علمی و کاربردی ه ضرورت تدوین چنین مو ستورالعملی،  ساد  و  د  فهمابلقبه زبان 

ستورالعمل، در قالب  و غاز ، قرقاول، اردکپرورش بوقلمونمند به قهالولی ع سوادکمو  تجربهکمکار، برای افراد تاز  شد. ، احسد اس 

 .م این اثر بتواند پاسخگوی بخشی از نیاز این قشر از مردم عزیز کشورمان ایران باشدیامیدوار

 


