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این شماره دیر شد!

سالم دوست عزیز

ببخشید که
با سالم

ــما  ــماره از ش ــن ش ــار ای ــر در انتش ــر تاخی ــه خاط ــدا ب در ابت
ــه آی  ــعی مجموع ــام س ــم، تم ــی طلب ــوزش م ــه پ صمیمان
قاصــدک ایــن بــوده کــه ایــن مجلــه بــه طــور منظــم هــر مــاه 
منتشــر شــود امــا از آنجاییکــه شــخصا وســواس زیــادی در 
انتخــاب مطالــب دارم و دوســت دارم مطالــب آنقــدر مفیــد 
ــی  ــه آن م ــرای مطالع ــما ب ــه ش ــی ک ــه ارزش وقت ــد ک باش
گذاریــد را داشــته باشــد و چــون مطالــب از جدیدتریــن منابــع 
آموزشــی انتخــاب مــی شــود کــه اغلــب بــه زبــان انگلیســی 
هســتند و زمــان زیــادی صــرف ترجمــه و ویرایــش آن مــی 
ــه مــی  ــدی مجل ــر در  جمــع بن ــه موجــب تاخی شــود و در نتیج
ــه هــر  ــر شــما را منتظــر گذاشــیم عذرخواهیــم.  ب ــه اگ ــردد ک گ
حــال ایــن را در نظــر داشــته باشــید مطالبــی کــه در مــورد هــر 
کــدام از طیــور بیــان مــی شــود کامــال واقعــی و کاربــردی بــوده 
ــک دوره  ــده را در ی ــای پرن ــه رفتاره ــه وضــوح هم ــده ب و بن
پــرورش مشــاهده نمــوده ام لــذا جــای نگرانــی نبــوده و شــما 
مــی توانیــد بــا خیــال راحــت از ایــن مطالــب در کار پــرورش 
ــر ســوالی داشــتید  ــد و اگ ــده مــورد نظــر خــود اســتفاده کنی پرن
مــی توانیــد ســئواالت خــود را از طریــق ایمیــل مجلــه بــا مــا 
ــه  ــزی ک ــان عزی ــه مخاطب ــان از هم ــد. در پای ــان بگذاری در می
ــه سپاســگزاری  ــد صمیمان ــرار دادن ــود ق ــا را مــورد لطــف خ م

محمد حیدریمــی کنــم .
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در این مقاله قصد داریم 
که با تاکید اهمیت استفاده 
از یک دستگاه جوجه کشی 

که توانایی ایجاد و حفظ 
شرایط دقیق دما و رطوبت 

را در طول دوره جوجه 
کشی داشته باشد ذهنیت 

شما را تغییر دهیم

شرایط متناقض

این مقاله از مجله 
 Practical poultry April 2015

ــت  ــه عل ــر مشــکالت جوجــه کشــی ب اکث
ســطوح دمــا و رطوبــت نامناســب یــا غیــر 
دقیق اســت. تشــخیص ایــن مســئله پیچیده 
نیســت، امــا ایــن کار نیــاز بــه برخــی اصول 
ــق  ــری دقی ــدازه گی ــی ان نگهــداری و توانای
ــد در  ــی بای ــه کش ــای جوج ــم ه دارد. تخ
ــدود 15- ــرغ( ح ــرای م ــول 21 روز )ب ط

13 درصــد کاهــش وزن داشــته باشــند که 
در ایــن مــدت جنیــن رشــد کــرده و آمــاده 

هــچ شــدن مــی شــود.
اگر رطوبت خیلی باال یا خیلی پایین باشد، 
این کاهش وزن نرمال، خیلی آرام یا خیلی 
سریع اتفاق می افتد در نتیجه یک درصد 

مرگ و میر باالیی خواهد داشت.

ــی،  ــه کش ــول دوره 21 روزه جوج در ط
ــر  ــد اگ ــی باش ــد خط ــش وزن بای کاه
شــما تخــم هایــی را یافتیــد کــه کاهــش 
وزن خیلــی ســریع دارنــد، پــس رطوبــت 
و  اســت.  کــم  خیلــی  درون دســتگاه 
ــد  ــی کن بالعکــس اگــر کاهــش وزن خیل
ــت. ــی باالس ــت خیل ــس رطوب ــد، پ باش

سطوح دقیق رطوبت مورد نیاز با توجه 
به نژاد )سفتی پوسته و پر منفذی( و 

همینطور سایز تخم، متغیر است. برای 
بدست آمدن نرخ کاهش وزن درست 
و ایده آل، باید سطح رطوبت را تنظیم 

نمود باید از تغییرات زیاد در کوتاه مدت 
اجتناب کرد یعنی این سطح رطوبت باید 

در کل دوره جوجه کشی به یک اندازه 
ادامه یابد.

رازهایی درباره جوجه کشی

مترجم
                                                 با بک    رحمتی
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زود 
یا

دیر
شدن

زمان 
هچ

مرگ و رشد نکردن کامل
ایــن مســئله بــه طــور عمــده مربــوط بــه تهویــه 
ــیژن  ــودن اکس ــت. نب ــین اس ــوای درون ماش ه
ــن ســبب  ــودن دی اکســید کرب ــاد ب ــی و زی کاف
مــرگ جنیــن رشــد یافتــه مــی گــردد. بررســی 
کنیــد کــه دریچــه هــوا بــه قــدر کافــی باز باشــد 
البتــه ایــن را هــم در نظــر داشــته باشــید کــه آن 
ــاز نکنیــد، چــون ماشــین نمــی  ــاد ب را خیلــی زی

توانــد ســطح رطوبــت کافــی را حفــظ نمایــد.
احتمــال دیگــر همــان طــور کــه قبــال ذکــر شــد، 
ــی  ــا خیل ــم ه ــه تخ ــت ک ــت اس ــود رطوب کمب
ــرد کــه ــن مــی می ســریع خشــک شــده و جنی

باید درصد کاهش وزن تخم ها را چک کنید.
ــا  ــم ه ــش تخ ــه چرخ ــوط ب ــد مرب ــی توان ــن م همچنی
ــه  ــن ب ــد، جنی ــش رخ نده ــن چرخ ــر ای ــه اگ ــد. ک باش
غشــاء داخلــی پوســته مــی چســبد و خواهــد مــرد.

مرگ جوجه در پوسته تخم
زمانی که جوجه ها در درون پوسته تخم به سایز کامل رسیدند، 
شما آنها را مرده خواهید یافت، که این حالت به خاطر کم بودن 

رطوبت در طول دوره جوجه کشی است.
که این حالت باعث خشک شدن خیلی زیاد تخم شده، و برای 

جوجه ها مشکل است که به غشاء داخلی پوسته نوک بزنند که 
پوسته شکسته شود و بیرون بیایند.

همچنین این شرایط اضطراری ممکن است به علت سطح 
رطوبت سراسری غیر دقیق است که باعث پیشروی خشکی 

خیلی زیاد یا خیلی کم شود. اگر این موضوع ریشه مسئله باشد 
باید ارقام ثبت شده کاهش وزن بررسی شود.

اگر نرخ هچ پایین باشد، و جوجه ها خیلی زود یا خیلی دیرتر از زمان 
مورد انتظار )یا ممکن است تعداد زیادی جوجه درون تخم مرده باشند( 
باشد، پس به احتمال زیاد به علت نوسان دمایی نامطلوب است. به طور 
مثال، اگر در مراحل اولیه جوجه کشی دما خیلی گرم یا خیلی سرد باشد 
که در نتیجه باعث تغییر زمان بندی هچ خواهد شد و نرخ مرگ و میر 

جوجه ها را افزایش می دهد. اگاه باشید که تخم ها به دما بسیار حساس 
هستند که فقط 0/1 درجه سانتیگراد اختالف، می تواند تاریخ هچ را برای 

یک روز جلو یا عقب بیندازد.

در یک هچ دیر، ما جوجه هایی با شکم ورم کرده داریم که نشان دهنده 
حرارت کم است. در برخی از دستگاه های جوجه کشی دما به طور یکسان در 

درون ماشین پخش نمی شود، بنابراین شما ممکن است در قسمتی از ماشین 
تخم هایی را بیابید که هچ بهتری نسبت به تخم های دیگر داشته باشد. 

بنابراین عدم همسانی دما در سراسر ماشین یک مسئله اساسی است.
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طول کشیدن دوره هچ

درصد نا باروری باال
دو دلیــل اصلــی بــرای زیــاد بــودن تخــم هــای نابــارور وجــود دارد، اول اینکــه 
ــروس  ــک خ ــد ی ــورت بای ــن ص ــه در ای ــد ک ــارور باش ــودش ناب ــروس خ خ
جایگزیــن آن شــود، یــا اینکــه مــرغ هــا نابــارور باشــند، بــه طــوری کــه اگــر 
تولیــد مثــل از یــک نــژاد خــاص چندیــن ســال متوالــی انجــام شــده باشــد کــه 
در ایــن حالــت تولیــد نســل از یــک نــژاد بــوده کــه ســبب مــی شــود مــرغ 
نابــارور شــود. خیلــی مهــم اســت کــه گلــه شــما بــر اســاس یــک قاعــده پایــه 

ای بــا یــک نســب خونــی جدیــد جفــت گیــری نمایــد.

اگــر زمــان هــچ چنــد روز بیــش از زمــان 
مــورد انتظــار بــه طــول انجامیــد، قاعدتــا 
ــی  ــا م ــت ام ــده آل دور اس ــیار از ای بس
تــوان گفــت کــه بــا توجــه بــه بودجــه ای 
ــد  ــه ای ــان پرداخت ــرای دســتگاه ت کــه ب

نتیجــه عــادی ای باشــد.
اگــر هــچ شــما بیــش از چنــد روز ادامــه 
یافــت ایــن نشــان دهنــده یــک دســتگاه 
جوجــه کشــی غیــر دقیــق اســت و اگــر 
امــکان داشــته باشــد بایــد بــرای مــوارد 
بعــدی یــک دســتگاه دیگــر را جایگزیــن 

نماییــد.
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چگونه کاهش وزن تخم مرغ را محاسبه کنیم
تجهیزاتی که شما نیاز دارید شامل یک ترازوی دقیق دیجیتالی، ماشین حساب، و یک دفترچه یادداشت که اطالعات در آن ثبت شود

روش کار به این شرح است:
1 - ابتدا سینی خالی تخم ها را وزن کنید - و آن را به عنوان )a( ثبت نمایید

2 - سینی را از تخم ها پر نمایید و دوباره آن را وزن کنید، و به عنوان )b( ثبت کنید
a - 3 را از b  کم کنید تا وزن تخم ها بدست آید، و آن را به عنوان )c( ثبت کنید

  d ثبت کنید. هر روز باید شاهد کاهش وزن d ضرب کنید تا کاهش وزن روزانه بدست آید، و آن را به عنوان c 4 - 0.0066 را در
باشیم

5 - باید حاصل عبارت ) )1- روز(  *  d ( را از b کم کنیم، که به ما وزن سینی در آغاز یک روز مشخص را بدهد. مثال در آغاز روز 
4 ، سینی و تخم ها باید وزن d  *  3  (  - b(  داشته باشند چون 3 روز کاهش وزن برای محاسبه وجود دارد

باید هر دو یا سه روز، وزن کل سینی دوباره بررسی شود که شاهد کاهش وزن باشیم.

نطفه یابی چگونه انجام می شود
نطفه یابی در روز نهم : سینی همراه با همه تخم ها وزن می شود، و سپس نطفه یابی انجام شده و تخم های غیر بارور جدا می گردد.

دوباره تخم های باقیمانده در سینی وزن شده و این عدد جدید )b( شماست.
مجددا )c(  و  )d(  را مانند روش قبل حساب کنید، که اگر برخی از تخم ها نابارور بودند عدد بدست آمده اندکی کوچکتر خواهد بود. 

اما اگر همه تخم ها بارور )نطفه دار( بودند دیگر نیازی به محاسبه نیست.

جوجه های
ضعیف

با توجه به اینکه واقعیت های به 
هم پیوسته زیادی وجود دارد که 
فرایند جوجه کشی را تحت تاثیر 

قرار می دهد.
به هر حال، جوجه های تازه متولد 
شده که عموما ضعیف هستند یا 

وجود مشکالتی نظیر مرگ و میر 
باال پس از هچ، متورم شدن شکم 
یا باز شدن پاها، می تواند نشانه 
بی ثباتی )یا دقت پایین( دستگاه 
جوجه کشی باشد که همه اینها 

به خاطر بی ثباتی دما و رطوبت 
درون دستگاه است
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گالری تصاویر



مزرعه آی قاصدک   10



مزرعه آی قاصدک   11

اردک پرنده ای که به درستی دیده نشده

تصور می شود پرورش اردک فوق العاده ترین و لذت بخش ترین پروژه 
های طیور است که ممکن است شما بر عهده بگیرید. به نظر می رسد که 

مرغابی چنان شور و اشتیاقی به زندگی دارد حتی گاهی شما می توانید لبخند 
آنها را مشاهده کنید. تماشای جوجه اردک ها که جست و خیز می کنند یا 

زمانی که در آب شنا می کنند جزء لذت های پرورش دادن است.
اردک ها قرن های زیادی است که اهلی شده اند. اردک ها در زمان های 
دور در مزارعی از چین و شرق آسیا وجود داشته اند - محیط مرطوب و 

نواحی کشاورزی برای پرورش اردک ایده آل بوده است. توجه به مصرف 
محصوالت مرغابی در سال های گذشته بسیار کم بوده، اما در سال های 

اخیر تعداد کسانی که در رستوران ها برای بار اول گوشت اردک مصرف 
می کنند بیشتر شده است.

به هر حال اردک بهترین انتخاب برای کار پرورش طیور برای بار اول است 
- پرورش آنها آسان تر بوده و خطاهای شخص مبتدی قابل گذشت است.

یافتن گله اردک
دو الی سه هفته اول زندگی آنها، اردک باید به دقت سرپرستی و 

نگهداری شود، اما زمانی که این دوره از زندگی سپری گشت، آنها 
به سرعت مستقل خواهند شد.

البته آنها نیاز به مراقبت مناسب دارند و یک ذره از بقیه طیور مقاوم 
ترند. حتی اگر شما به طور کامل وسایل گرمایشی نداشته باشید، 
اردک ها شانس بسیار بیشتری برای زنده ماندن نسبت به سایر 
طیور دارند. آنها به سرعت رشد کرده و البته در این دوره زمانی 

نیاز به یک مراقبت خوب و مناسب دارند.
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موثرتریــن راه بــرای ســرپناه اردک هــای کوچــک یــک جعبــه 
پالســتیکی اســت کــه مــی توانیــد بــه راحتــی آن را از حراجــی 
هــا یــا پالســتیک فروشــی هــا تهیــه نماییــد در ضمــن نیــاز بــه 

درپــوش و چفــت کــردن آن نیســت.

ــا 20 اردک را در خــود جــای مــی دهــد و  ــه راحتــی 15 ت ایــن جعبــه ب
بــرای 7 الــی 10 روز نخســت کافــی اســت. ایــن جعبــه را بــه ســادگی مــی 
تــوان تمیــز و ضــد عفونــی کــرد و بارهــا از آن اســتفاده نمــود ایــن جعبــه 
پالســتیکی ارزان قیمــت را مــی توانیــد بــرای 2 الــی 3 ســال اســتفاده کنید.

مــی تــوان از چنــد الیــه روزنامــه و پوشــش بــرای کــف جعبــه اســتفاده کــرد. 
ــا منبــع حرارتــی روی  ــاالی روزنامــه قســمتی کــه قــرار اســت المــپ ی در ب
آن قــرار بگیــرد تراشــه نجــاری بریزیــد، اگــر تراشــه در دســترس نبــود، مــی 

توانیــد از پوشــال یــا علــف خشــک اســتفاده کنیــد.
من معموال از تراشه چوب استفاده نمی کنم چون واقعا جعبه را آشفته و درهم و 

برهم می کند.

بستر

استفاده از منبع حرارت بستگی به موقعیت شما دارد. اگر شما 
پرنده ها را در زیرزمین نگهداری می کنید که شرایط دمایی 
کنترل شده است یک المپ 60 تا 100 وات در باالی جعبه 
مورد نیاز است. در واقع المپ 100 وات در موقع سرد سال، 
و المپ 60 واتی در بقیه فصول مناسب خواهد بود. حال مادر 
مصنوعی آماده شده و زمان قرار گیری اردک ها در آن می 

باشد.

حرارت

جعبه
 مادر

 مصنوعی
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یک آبخوری که عمیق نباشد و برای 
دانخوری مثال می توانید از یک 

بشقاب کوچک استفاده کنید.
اگر جوجه اردک ها تازه از راه 

رسیده اند ) مثال از پرنده فروشی تا 
منزل مسافتی را طی کرده باشند( 
ابتدا منقار آنها را در آبخوری فرو 

برید و سپس بگذارید دسترسی 
آزادانه به آب فقط برای چند دقیقه 
اول در زمان مستقر شدن در جعبه 
را داشته باشند و آب را بردارید و 
10 دقیقه بعد دوباره در جعبه قرار 

دهید. این کار را هر 10 دقیقه یکبار 
تکرار کنید. این کار مانع از افراط 

ورزیدن آنها از خوردن آب شده و 
از بیمار شدنشان جلوگیری می کند. 

پس از حدود 1 ساعت شما می 
توانید آب را در جعبه قرار دهید و 
شاهد هیجان آنها در خوردن آب و 

غذا باشید.  
چند روز نخست دوره ماه عسل و خوشی شماست چون جوجه 

اردک ها عملکرد مناسبی دارند و به طرز وحشتناک آشفته و به 
هم ریخته نیستند. در حدود سن 3 روزگی آنها بسیار کثیف می 

شوند، و به طرز ناگوار آشفته بوده و این آشفتگی را به آبخوری و 
دانخوری منتقل می کنند.

مطمئن شوید که آبخوری جوجه ها به اندازی کافی عمق داشته 
باشد که اردک بتواند نوک خود را درون آن فرو برد و سوراخ 

بینی اش مرطوب شود. مرطوب شدن سوراخ بینی برای جلوگیری 
از بیماری تنفسی ضروری است.

انتظار نداشته باشید که جوجه اردک ها در این سن قادر به شنا 
کردن باشند، تا آنها حدود 4 تا 5 هفته نشوند، حتی شنا در یک 

تشت کوچک هم برای آنها مهلک و خطرناک است چون هنوز غده 
چربی آنها توسعه نیافته است.

خانه دوم
زمانی که اردک ها 10 روزه شدند، شما باید آماده شوید تا 

آنها را به جای دیگری منتقل کنید. من ترجیح می دهم تا آنها 
را در یک مادر مصنوعی فلزی )با بستر توری( قرار دهم، تا 

آنها بتوانند به آسانی در خانه آینده شان مستقر شوند. اما شما 
می توانید از هر جعبه ای استفاده کنید، فقط بستر آن به گونه 

ای باشد که به پای آنها آسیب نرساند.

آب و غذا . . . و بازی !
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ــه  ــج همیش ــکل رای ــک مش ی
ــار اول  ــه ب ــخصی ک ــرای ش ب
دهــد  مــی  پــرورش  اردک 
ــت دارد  ــه دوس ــود دارد ک وج
ــد.  ــردن اردک را ببین ــنا ک ش
توســط  آنهــا  اگــر  حتــی 
مــی  نگهــداری  مادرشــان 
ــا در  ــرار دادن آنه ــوند، از ق ش
کنیــد.  اجتنــاب  عمیــق  آب 
ــی  ــده چرب ــه غ ــی ک ــا زمان ت
ــا  ــی ت ــد یعن ــد نکن ــا رش آنه
ــا  ــی، آنه ــج هفتگ ــا پن ــار ی چه
و  کــردن  شــنا  بــه  قــادر 
ــتند. ــدن درآب نیس ــق مان معل

ایــن پرندگان دوســت دارند در 
آب شــنا و چلــب چلــوب کنند، 
بنابرایــن مــن بــرای آنهــا یــک

ــا عمــق 2/5  ظــرف ب
متــر  ســانتی   5 تــا 
ــه  ــم ک ــی ده ــرار م ق
بتواننــد در آن قــرار 
ــد و موقعــی کــه  گیرن
ــد  ــر ش ــده بزرگت پرن
مــی توانیــد عمــق آن 

ــد. ــتر کنی را بیش
یــا 5  از 4  بعــد  در 
مــی  شــما  هفتگــی 
ــا  ــک وان ی ــد ی توانی
اســتخر بچــه گانــه 
در اختیــار آنهــا قــرار 

دهیــد.

استخر ایمن

هشدار!
تا سن 4 هفتگی

نباید
اردک را در آب 

قرار داد
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حرارت
اظطراری

اگــر هنــوز محوطــه بیــرون ســرد 
ــه  ــب ب ــه ش ــای نیم ــت، و دم اس
ــی  ــر 15 درجــه ســانتیگراد م زی
رســد، شــما بایــد حــرارت را بــرای چنــد 
هفتــه حفــظ کنیــد بــرای ایــن کار مــی توانیــد 
از یــک المــپ رشــته ای یــا المــپ مخصــوص 
در  اردک  پــرورش  کنیــد.  اســتفاده  مرغــداری 
تابســتان نســبتا اقتصــادی تــر اســت چــون مصــرف 
انــرژی کــم مــی باشــد. اردکــی کــه شــما در 

پــرورش مــی دهیــد، هزینــه زیادتــری،  بهــار  ابتــدای 
ــز  ــان تمی ــاظ زم ــه از لح ــرژی و چ ــرف ان ــر مص ــه از نظ چ
ــد  ــی توان ــده نم ــت و پرن ــردتر اس ــوا س ــون ه ــردن، چ ک
از النــه بیــرورن رود و تمــام روز را در النــه مــی مانــد.

غذا خوردن
 کاوش کردن

زمانی که شما برای اردک ها یک 
النه می سازید یا می خرید، و آن 

باید مثل یک خانه حیاط داشته باشد 
چون اردک ها دوست دارند بر روی 

زمین قدم بزنند و به کاوش و جستجو 
بپردازند. من این رفتار کاوش گرانه 

را از 3 روزگی آغاز می کنم و به آنها 
کاهو یا دیگر سبزیجات را می دهم در 
حالی که آنها هنوز در مادر مصنوعی 
هستند. آنها این خوراک مختصر را 
دوست دارند و موقعی که شما این 

فرصت را به آنها می دهید با یکدیگر 
رقابت می کنند تا صاحب آن شوند.
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1 ساعت پس از تولد

2 روزگی

لحظه تولد

7 روزگی 14 روزگی

اردک جزء پرندگانی است که سریع رشد می کند

مراحل رشد اردک
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بیولوژی )زیست شناسی(
 

اردک غذای خود را از زیر آب و انواع غذاهای 
طبیعی نظیر ریشه کوچک گیاهان )خصوصا آبزی( 

حشرات، کرم و غیره جستجو می کند.
رژیــم غذایــی طبیعــی آنها بــه طــور معمول حــدود 90 
درصــد ســبزیجات) نظیــر دانــه هــا، میــوه هــا، ریشــه 
هــا، بــرگ هــا، علف هــا( و 10 درصــد جانورانــی نظیر ) 
حشــرات، حلــزون، کــرم، زالــو، خرچنــگ، و گاهــی بچه 
ــی باشــد. ــه( م ــا بچــه قورباغ ــای کوچــک ی ــی ه ماه

آنهــا از مقــدار اندکــی رژیــم فیبری اســتفاده مــی کنند. 
ــای  ــف ه ــه ای از عل ــل توج ــدار قاب ــا مق ــه آنه اگرچ
کوچــک را مــی خورنــد، امــا آنهــا واقعــا مثل غــاز علف 
خــوار نیســتند و علــف بــزرگ یــا علــف هــرز را نمــی 
خورنــد. آنهــا همچنیــن خــاک و ســنگریزه کوچــک را 
بــرای کمــک بــه هضــم غــذا در ســنگدان مــی خورنــد.

ــات  ــات و حیوان ــل اتفاق ــا در مقاب ــه از آنه ــی ک موقع
شــکارچی محافظــت شــود، اردک هــا بــه طــور 
داشــت.  خواهنــد  طوالنــی  عمــر  آوری  شــگفت 
بــرای آنهــا غیــر عــادی نیســت کــه بــه طــور 
ــند،  ــته باش ــل داش ــد مث ــال تولی ــی 8 س ــداوم ط م
ــای  ــی از اردک ه ــه برخ ــود دارد ک ــاتی وج و گزارش
ــد. ــژاد خــاص، عمــری بیــش از 20 ســال داشــته ان ن
بــا وجــود تفــاوت های زیــاد در ســایز، رنگ و ســیما در

اهلــی  نژادهــای  بیــن 
مختلــف آزادانــه آمیــزش 
و تولیــد مثــل صــورت 

ــرد. ــی گی م
جوجــه  معمــول  دوره 
ــی  کشــی 28 روز طــول م
کشــد، کــه فراینــد جوجــه 
ــه  ــرورش جوج ــی و پ کش
مــاده  اردک  توســط 
ــته  ــود. بس ــی ش ــام م انج
ــت  ــن اس ــژاد، ممک ــه ن ب
در  مــاده  اردک  یــک 
ــی  ــدود 20 هفتگ ــن ح س
امــا  برســد.  بلــوغ  بــه 
اکثــرا تخمگــذاری را در 
ــی  ــدوده 26-20 هفتگ مح
آغــاز مــی کننــد، امــا 
بهتریــن واریتــه تخمگــذار، 
تولیــد تخــم را در 16-18 
هفتگــی آغــاز مــی کنــد و 
ــرای 2  ــر ب ــور موث ــه ط ب
ــد. ــی یاب ــه م ــال ادام س



مزرعه آی قاصدک   18

رفتار اردک
اردک ها به عنوان یک پرنده ترسو، دستپاچه و مهربان 
شناخته می شوند که به ندرت به همدیگر یا به انسان 
پرخاش می کنند. مهارت و عالقه آنها شنا کردن در 

آب بوده و آنها ساعت های زیادی را در هر روز صرف 
آبتنی و جست و خیز در آب می کنند. بیشتر نژادهای 

اهلی را می توان به طور موفقیت آمیزی بدون استفاده از 
آب پرورش داد. اما به هر حال ذاتا برای شنا کردن در 

آب ساخته شده اند.
اگرچه اردک های وحشی عموما با جفت هستند،  اما 

اردک های اهلی نر به طور غیر مشخص با هر یک از 
ماده های موجود در گله جفت گیری می کنند. در گله 
های با تراکم زیاد، یک اردک نر با 60 ماده، و در گله 

هایی که در روستا وجود دارند، معموال یک نر با 25 ماده 
جفت گیری کرده که نتیجه باروری مطلوبی نیز به دنبال 

خواهد داشت.
اکثــر اردک هــای اهلــی، خصوصــا نژادهــای تخمگــذار، 
غریــزه و میــل کمتــری بــه جوجــه در آوری و خوابیــدن 
روی تخــم دارنــد. اگــر محــدود نباشــند آنها هــر کجا که

پیش بیاید تخم می گذارند آنها گهگاه حتی در حال شنا

کــردن تخــم گــذاری انجــام مــی دهنــد. بــرای آســان شــدن جمــع آوری 
ــدود و  ــر مح ــا ظه ــدگان، اردک را ت ــرورش دهن ــی از پ ــا، برخ ــم ه تخ

ــد. ــی دارن محصــور نگــه م

اردک ها

اردک ها دارای نژادهای مختلفی هستند و هر کدام بازار مخصوص به 
خود را دارند. برخی از آنها برای تخم مناسبند، برخی برای گوشت، و 
بعضی دیگر برای هر دو منظور، و برخی فقط پرنده زینتی هستند. من 

همیشه توصیه می کنم که برای بار اول واریته ای را انتخاب کنید که به 
لحاظ مدیریتی آسان باشد و در ضمن نیاز شما را بر طرف سازد. برای 

مردمی که استخر یا حوض در منزل دارند، یک تعداد اردک زینتی وجود 
دارد که می توانند در محوطه حیاط یا مزرعه آنها را نگهداری کنند.
در نظر داشته باشید که برخی از نژاد ها زمان کمتری را در آب می 

گذرانند، اگر این حالت برای شما بهتر است می توانید ترکیبی از انواع 
آنها از لحاظ رنگارنگی یا رفتاری انتخاب کنید.
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گوشت لذیذ
اگرچه گوشت اردک را عموما چرب و نامناسب برای سالمت 

می دانند، اما این گوشت خوشمزه را می توان به گونه ای 
پخت ) به صورت گریل یا کبابی، آب پز یا مایکروویو ( که 

مثال مجبور نبود که حتما آن را در روغن سرخ کرد. 
در ضمن مثال می توان در مرحله آخر پخت اردک، الیه های 
چربی آن را جدا نمود. برای خوش طعم شدن آن می توانید 
چندین حلقه پرتقال را در شکم اردک قرار دهید و یا قبل از 

پختن روی آن آب پرتقال بریزید.
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اردک های نوع گوشتی
اگر قصد شما از پرورش در نهایت تولید گوشت 
باشد، می توانید چند نژاد را انتخاب کنید . ما در 

اینجا آنهایی که رایج تر هستند را معرفی می کنیم.

پکین - رایج ترین نژاد برای گوشت در اکثر کشور ها از جمله ایران می باشد و 
پرهای آنها به طور بسیار مطلوب سفید رنگ است و آنها در دوره زمانی کوتاه تا 

حد زیادی رشد می کنند. موقعی که آنها جوجه هستند، به رنگ زرد روشن هستند 
و پاهایی به رنگ نارنجی روشن، و رنگ منقار پرنده بالغ زیبا به نظر می رسد.

همچنین پکین ها می توانند خوب تخم بگذارند. تخم آنها بزرگ و دوره تخمگذاری 
می تواند کامال طوالنی باشد. اشکال اصلی استفاده از پکین برای تولید تخم، اشتهای 

زیاد آنهاست و غذای زیادتری برای تبدیل به تخم می خورند. 

روئن - یک اردک گوشتی فرانسوی با دو 
زیر گروه است: یک نژاد که به طور وسیع نژاد 
تجاری است که سرعت رشد آن تا حدی کمتر 
بوده و به بزرگی اردک پکین نمی شود، و نژاد 

دیگر زینتی است - روئن شبیه به پرندگان 
وحشی ماالرد بوده و موقعی که قصابی می شوند 

شما تقریبا همیشه یک تعدادی موی تیره رنگ بر 
روی الشه مشاهده می کنید.

گوشت روئن نسبت به پکین چربی کمتری دارد، 
و به صورت یک قائده کلی،  آنها نسبت به پکین 
کاوش و جستجو کردن را بیشتر دوست دارند و 

اگر شما زمین زیادی برای چرا دارید، آنها می 
توانند جایگزین تجاری خوبی باشند.

اردک به چهار نژاد اصلی تقسیم می شود: نژاد 
گوشتی، نژاد تخمگذار، نژاد دو منظوره، و نژاد زینتی. 

هر کدام از این گروه ها یک تعداد ویژگی ممتاز 
دارند.
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در مقایسه با تخم مرغ، تقریبا تمام تخم 
اردک ها بزرگ تر بوده، که آنها را به یک 

منبع غذایی شگفت آور و پر از پروتئین 
تبدیل می سازد. تخم اردک برای پخت و 

پز عالی بوده و معموال در تهیه بهترین کیک 
و کلوچه های دنیا از آن استفاده می شود.
املت تهیه شده از تخم اردک روشن تر و 
نرم تر است، و موقعی که عناصری نظیر 
پیاز، فلفل، گوشت، و مواد دیگر را به آن 
اضافه می کنید، همه را به خوبی نگه می 

دارد.
تخم اردک برای نیمرو، آب پز، املت و 

تهیه انواع غذاها مناسب می باشد.

اردک های
 نوع

 تخمگذار
نژادهای تخمگذار اردک هایی 
هستند که به طور خاص برای 
تولید تخم مناسب می باشند. 

اکثر آنها از اردک کمپبل 
خاکی گرفته شده اند، همان 

اردکی که در سال 1900 در 
انگلستان توسعه یافت.

کمپبل خاکی - عمومی ترین نژاد اردک 
تخمگذار است. کمپبل سفید و تیره از واریته 

های)تنوع( خاکی هستند آنها به خوبی کمپبل 
خاکی تخم می گذارند. کمپبل سفید همانگونه 

که نامگذاری شده اند سفید رنگ است، و 
کمپبل تیره، بسیار تیره و تقریبا همانند رنگ 

ماالرد ماده است.

تخم های خوشمزه

اردک نژاد  کمپبل خاکی  می تواند 
ساالنه  335  تخم بگذارد
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اردک دونده هندی - از زمان 
های قدیم اردک دونده به عنوان 

تخمگذار شناخته می شده است، اما 
اردک های جدیدتر متوسط تخمگذاری 
آنها اندکی کمتر است، اما به طور کلی 

تولید تخم آنها مناسب است.

نژادهای دو منظوره
نژادهای دو منظوره عمال تولید گوشت و تخم متوسطی 

دارند، و می توان از آنها به عنوان پرنده زینتی برای 
آراستن حیاط یا باغ خود استفاده کرد.

در درون این گروه برخی از اردک های جذاب تری وجود

دارد که آنکوناس و 
مگفی از جمله آنهاست.

آنکوناس - یک چراگر 
و جستجوگر فعالی است 

و تعداد تخم های آن 
متوسط است. و در حدود 

120 تخم در سال می 
گذارد. آنها رنگارنگ، 

اغلب آبی با نقطه های 
سیاه در سفید هستند. 

الشه آنها به طور متوسط 
حدود 1/8 الی 2/7 
کیلوگرم وزن دارد.

مگفی - تخم های آن معموال بزرگ بوده 
و به رنگ آبی می باشد.از آنها می توان 

به عنوان مرغ حیاط یا باغ که بسیار زیبا 
هستند، استفاده کرد. وزن الشه آنها در 
اغلب مگفی ها 1/8 - 2 کیلوگرم است.

اردک
 دونده
هندی

 موجودی
 بسیار
 فعال
 است

اردک نژاد  مگفی  جزء

یکی از زیباترین

نژاد اردک  زینتی  است
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اردک نمی تواند در ارتفاع باال پرواز کند، بنابراین از این نظر 
مشکلی وجود ندارد و می توان از یک فنس به ارتفاع 1/5 - 1/2 
متر استفاده کرد. البته اردک های مسکویی استثنا هستند و می 
توانند از النه شان به بیرون بپرند که در این حالت باید پرهای 

بالشان اندکی چیده شود

غذا دادن به اردک ها
غذای جوجه اردک 

را می توان با دانه ای 
حاوی 18 تا 23 درصد 
پروتئین آغاز کرد. می 

توان از غذای جوجه مرغ 
استفاده نمود اما اگر غذای 

مخصوص اردک موجود 
بود بهتر است. غذای مرغ 
آبی ها اغلب دارای منابع 

پروتئین گیاهی بیشتری 
است. از دان حاوی کوکسیدیواستات) دارویی که برای کنترل بیماری 

کوکسیدیوز استفاده می کنند( اجتناب کنید.
چون کوکسیدیواستات برای اردک مضر است و روده را تخریب کرده و 

منجر به مرگ آن خواهد شد.
زمانی که اردک ها 21 روزه شدند، جوجه اردک ها شروع به پر در 
آوردن می کنند در این زمان سطح پروتئین غذا را کاهش دهید این 

مرحله از رشد، مرحله تعیین کننده ای است و اگر جیره حاوی پروتئین 
بسیار باالیی باشد، رشد بال های آنها به گونه می شود که بال آنجل یا 
بال فرشته نامیده می شود که بال آنها را شبیه بال هواپیما می کند، اگر 
شما در این مرحله به آنها سبزی بدهید، آنها پروتئین کمتری خواهند 

خورد، و ظهور بال آنجل حداقل یا اصال اتفاق نمی افتد.

در این مرحله باید پروتئین جیره را حدود 15 درصد در نظر بگیرید، گرچه با 
این مقدار آنها با سرعت اندکی کمتر از حالت تجاری رشد می کنند اما به آنها

فرصت کافی برای رشد استخوان و بافت زیر پرها را می دهد. اگر هدف 
شما فقط قصابی آنهاست پس می توانید توصیه بال آنجل را نادیده 

بگیرید و به آنها فرصت رشد هرچه سریع تر را بدهید.

بال آنجل در اثر مصرف پروتئین بیش از 18 درصد 

رخ می دهد، اما برای سالمتی پرنده ضرری ندارد، 

فقط ظاهر پرنده زشت شده و اردک نمی تواند بپرد
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اردک های بالغ
اردک های بالغ می توانند غذایی شامل پلت یا ترکیبی از 

غالت را داشته باشند. اگر آنها در یک فضایی محدود شده 
باشند، آنها برای هضم غذای خود نیاز به سنگریزه دارند 
چون در مرتع یا مزرعه آنها منابع کافی از سنگریزه در 

اختیار دارند و موقعی که دسترسی به مرتع و گشت و گذار 
دارند آنها غذای تجاری کمتری مصرف خواهند نمود. با 

جیره حاوی پروتئین 15 درصد و گشت و گذار برای یافتن 
غذای طبیعی، برای تخمگذاری آنها در طول یک فصل 

مشکلی پیش نخواهد آمد.

فضای آزاد برای گشت و گذار
ــطح  ــی( س ــی 3 هفتگ ــد )یعن ــر درآوردن ــم پ ــه اردک های ــی ک زمان
پروتئیــن جیــره را 15 درصــد نگــه داشــته و در عــوض بــه آنهــا اجازه 
گشــت و گــذار در محوطــه را مــی دهــم و آنهــا بــه دنبــال حشــرات 
ــد  ــع بای ــتفاده از مرت ــورت اس ــه در ص ــد. البت ــی گردن ــبزی م و س
بــرای حفاظــت در مقابــل حیوانــات شــکارچی فنــس بنــدی شــود. 

من در اینجا به شما می گویم اردکی که در مرتع باشد یک اردک 
شاد و خوشحال بوده، آنها در طول روز مشغول یافتن غذا برای خود 

هستند. اردک ها عالقه زیادی به حلزون، کرم، و باقیمانده محصوالت 
باغچه و باغ دارند - اساسا هر چیزی که خوردنی است و آنها بتوانند 

به درون دهان خود ببرند.

بهتر است آنها را در فصل پاییز و پس از برداشت محصول به باغچه 
منتقل کنید و اجازه دهید با منقار شان انواع کرم و حشرات و باقیمانده 

محصوالت کشاورزی 
را بردارند در حالی 
که باغچه را از افت 

های ناخواسته و 
محصوالت پوسیده 
تمیز می کنند، و به 
طور فعاالنه خاک 
را با فضوالت خود 

کود می دهند.
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خطرات گشت و گذار

نگذارید که اردک شما شب و روز را در 
مرتع یا محوطه حیاط بگذراند من توصیه می 
کنم یک فنس مناسب نصب نمایید که آنها 

را محافظت نموده، موقعی که یواشکی و بسیار 
سریع توسط حیوانات شکارچی خصوصا سگ، 
روباه و گرگ شکار  می شوند. فنس شما باید 

متناسب با نوع حیوانی باشد که در پیرامون 
شما وجود دارد.

یک فنس محکم به ارتفاع 1/2 متر الی 1/5 
متر معموال مناسب خواهد بود. فنس گاو 

یا پرچین که برای مزرعه استفاده می شود 
به اندازه کافی ایمن نیست و ممکن است 

حیوانات بتوانند از آن عبور کنند.
به طور مثال فنسی با شبکه های 5*5 سانت 

مناسب است.

طیور نیز همانند حیوانات دیگر مسئله ای با خوردن گیاهان سمی ندارند. من 
هیچگاه ندیده ام که پرندگان چیزی که برای آنها مضر است را بخورند و اگر 

مزه خوبی نداشته باشد، آنها از خوردنش اجتناب می کنند. حتی گزارشاتی 
وجود دارد که بدن طیور به برخی از گیاهان سمی مقاوم است.



مزرعه آی قاصدک   26

اردک ها اغلب پرندگانی آشفته و با ظاهری لجن مال و گل آلود هستند.
اردک ها واقعا از زندگی لذت می برند و هر چیزی که توجه آنها را جلب 

کند وارسی و کاوش می کنند مثال اگر مقداری آب در قسمتی از زمین جمع 
شده باشد جذب آن می شوند آنها منقار خود را به درون آب فرو برده و 

به دنبال کرم و حشرات ریز می گردند. مثال اگر استخری وجود داشته باشد 
که از خزه و جلبک پر شده باشد آنها فرصت را از دست نمی دهند و به

درون آب پریده و تمام موجودات آبزی را می خورند چون آنها 
می توانند تمام بدن خود را به درون آب ببرند. و البته مانند یک 
پسر بچه هایی که گل بازی می کنند کثیف و گل آلود هستند. با 
این وجود آنها همیشه از آبتنی در آب تمیز لذت می برند اما در 
شب هنگام برای خوابیدن دوست دارند در جای خشک بخوابند.

اگرچه آنها دوست دارند در آب بازی 
کنند و به طور کامل خودشان را زیر آب 

ببرند، اما دوست دارند شب را به خانه 
برگردند و یک خانه تمیز داشته باشند.

شما نیاز دارید که به طور مرتب مکان آنها 
را تمیز کنید - دفعات تمیز کردن بستگی 
به بارندگی، تعداد اردک ها در یک فضا، 

سن آنها، زمان سال، و ... دارد.

فقط
 لجن

 خالی
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سر و کار داشتن با اردک ها
هــای  اردک  کــردن  اداره 
کوچــک نســبتا آســان اســت و 
ــا  ــا را ب ــه آنه ــی ک ــه زمان البت
دســت بــر مــی داریــد موظب 
ــوند! ــده نش ــه چالن ــید ک باش

باشــید  مواظــب  در ضمــن 
از  هــا  اردک  جوجــه  کــه 
دســت شــما نیفتنــد و یــا 
ــد. ــد نپرن ــکان بلن ــک م از ی

آنهــا  جابجایــی  زمــان  در 
از طریــق   هیچــگاه آنهــا را 
پــا بلنــد نکنیــد چــون ممکــن 
تخمگذاریدچــار کوفتگی و آســیب شــود.

اردک ها
ســیکل  طیــور،  ســایر  و  مــرغ  ماننــد 
تخمگــذاری اردک بســتگی بــه مــواد مغــذی و 
روشــنایی روز دارد. اردک هــا نیــاز بــه میــزان 
بیشــتری ویتامیــن  B12  دارنــد و اگــر آنها در 
ــه  جــای محصــوری هســتند کــه دسترســی ب
پروتئیــن طبیعــی و غیــره ندارنــد بایــد غــذای 

ــادل شــود. ــا متع آنه

بــرای تخمگــذاری اردک مــی تــوان بــا اســتفاده از المــپ، شــرایط 
روشــنایی روز را بــه وجــود آورد کــه حداقــل 14 ســاعت روشــنایی 
ــه  ــر اردک ب ــن اگ ــر خواهــد شــد. همچنی ــد حداکث ــه تولی منجــر ب

طــور روزانــه آبتنــی کنــد، معمــوال بهتــر تخــم مــی گــذارد.

روش صحیح جابجایی اردک

ــا 10 مــاه  ــرای یــک دوره 8 ت نژادهــای تخمگــذار خــوب معمــوال ب
تخــم مــی گذارنــد، ســپس زمــان پــر ریــزی و اســتراحت آنهــا فــرا 
مــی رســد. شــما مــی توانیــد در فصــل پاییــز و زمســتان بــرای نگــه 

داشــتن تخمگــذاری از المــپ مصنوعــی اســتفاده نماییــد.
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نسبت پرنده نر به ماده

نسبت نر به ماده بستگی به نژاد اردک دارد. نژادهای تخمگذار به ازای هر گله نیاز به 
نر کمتری داشته، و نژادهای گوشتی سنگین وزن نیاز به نر بیشتری دارند. به عنوان یک 

قاعده کلی شما می توانید به ازای 6 الی 7 اردک ماده، 1 اردک نر در نظر بگیرید.

در فصــل ســرما بــرای اردک 
ــت  ــر اس ــاده ت ــیار س ــاده بس م
ــدام  ــون ان ــذارد چ ــه تخــم بگ ک
نمایــان  کمتــر  اردک  بــدن 
ــخ  ــر ی ــن در براب ــت و بنابرای اس
زدن آســیب پذیــری کمتــری 
ــق  ــی عای ــه چرب ــک الی دارد. ی
کننــده باعــث گــرم شــدن بــدن 
ــاج  ــه ت ــدون آنک ــده و ب آن ش
ــا  ــد ب ــخ بزن ــا ی ــب آنه و غبغ
شــرایط ســرد ســازگاری دارد.

فصل
     سرما
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حیوانات شکارچی

بزرگترین چالش پرورش دهنده در 
زمان پرورش جوجه اردک است 

در واقع اطمینان از اینکه در مقابل 
حیوانات شکارچی ایمن باشد.

جوجه اردک به راحتی می تواند توسط 
حیوانات صید شود چون جوجه اردک 

ها نمی توانند عکس العمل سریع داشته 
باشند توسط حیواناتی نظیر سمور، 
راسو، مار و سگ شکار می شوند.
شما باید حتی االمکان در شبانگاه 

پردندگان را در النه شان قرار دهید.
بزرگترین زمان نگرانی موقعی است که 
جوجه اردک ها خیلی کوچک هستند، 
اگرچه اردک های بالغ نیز به راحتی 

قابل صید هستند چون قادر به حرکت 
خیلی سریع نیستند و نمی توانند پرواز 

کنند یا بپرند.
چالش های اساسی برای اردک ها 

شاهین ها و جغدها می باشد. جغدها 
در شب شکار می کنند و شکار جوجه 
اردک برای آنها بسیار ساده است اما 

شما می توانید در شب به راحتی با 
بستن درب النه آنها را در امان نگه 

دارید.

شاهین ها شکارچی روز هستند و می توانند 
چالش بزرگتری باشند. 

سمور نیز اردک دوست دارد و نخستین 
نشانه آسیب سمور به اردک ها این است 

که معموال هیچ اردکی را در آغل زنده نمی 
گذارد و شما یک تعداد کله خورده شده را 

خواهید یافت.
راسو یک چالش بزرگتر است به طوری که 
آنها می توانند وارد کوچک ترین شکاف ها 
شوند و اردک های کوچک را بکشند. اگر 
شما همه اردک ها را مرده یافتید معموال 
نشانه دندان او بر روی گردن اردک ها 

وجود دارد.
گربه ها می توانند اردک های جوان را 

شکار کنند اما برای اردک های بالغ خطری 
ندارند. سگ ها نیز خصوصا سگ های نوع 
شکاری، به اردک ها در هر سنی که باشند 

بدون هیچ هشداری حمله ور می شوند.
بهترین محافظت در مقابل این حیوانات اهلی 

آموزش دادن و اگاه کردن همسایه ها از 
اینکه شما اردک دارید.

روباه ها نیز بسیار سریع و با مهارت 
صرفنظر از سایز، اردک را ربوده و پا به فرار 

می گذارند.

موش صحرایی نیز قاتل جوجه اردک هاست و 
عرض چند دقیقه می تواند تعدادی جوجه را از 
میان بردارد. فراموش نکنید که باید درب النه 

آنها قفل شود.
حتی اگر اردک های شما آموزش دیده اند که 

خودشان به درون النه بروند، در نظر داشته 
باشید که اردک ها در شب بینایی خوبی دارند 

- اگر باران بیاید و آنها دسترسی به بیرون 
داشته باشند، آنها در تاریکی شب برای بازی 

کردن بیرون می روند و به زودی غذای جغد یا 
دیگر حیوانات می شوند.
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مسکویی
مسکویی بومی جنوب آمریکاست، جایی که آنها یک 

پرنده اهلی هستند. آنها همچنین در بخش های جنوبی 
سواحل خلیج یافت می شوند.

اگرچه به عنوان مرغ آبی در نظر گرفته می شوند، اما 
مسکویی ها نه اردک هستند و نه غاز، و کامال رفتار 

متفاوتی نسبت به سایر مرغابی ها دارند.
به نظر می رسد آنها مرغ آبی ای هستند که در خشکی 
زندگی می کنند. آنها می توانند در حجم کمتری از آب 
نسبت به غاز و اردک شنا کنند، و در ضمن آنها چوب 

نشیمنگاه را دوست دارند.
آنها همچنین آبتنی و بازی کردن در آب را دوست 

دارند، اما تقاضای آبتنی روزانه ندارند.

مسکویی ها تعدای خصوصیات مطلوب دارند :
آنها مادرهای بسیار خوبی هستند و فرایند جوجه کشی را 

بسیار عالی انجام می دهند، سایز الشه پرنده مناسب است،  
و مراقبت از مسکویی آسان است، آنها آرام تر از اردک 

ها بوده و بسیار با ارزش است برای کسی که از داد و 
بیداد اردک اذیت می شود.

البتــه تعــداد اندکــی چالــش نیــز بــرای برخــی هــا دارنــد. 
ــه  ــا نگ ــد و مطمئن ــت دارن ــرواز را دوس ــا پ ــکویی ه مس
ــا  ــه اردک ه ــا در فضــای محــدود نســبت ب داشــتن آنه

ســخت تــر اســت.
چالش بعدی قیافه آنهاست که یک بافت زگیل مانند 

قرمز رنگ کل صورت آنها را پوشانده است که این ویژگی 
ممکن است برای برخی ناخوشایند باشد. البته این بافت در 

پرنده ماده اندکی بهتر است. 

مسکویی سفید - معموال به خاطر کیفیت مطلوب گوشت و پرهای 
رنگی روشن تر پرورش داده می شوند. برخی از رنگ هایی که 

در واریته ها رایج هستند شامل رنگ سیاه، آبی، نقره ای براق، و 
شکالتی می باشد.

همه مسکویی ها نسبتا بزرگ هستند، و پرنده نر در زمان بلوغ 
تقریبا 5 کیلوگرم وزن دارد، و ماده آن حدود 3 کیلوگرم است. 

تخمگذاری آنها ضعیف است اما مادران بسیار خوبی برای فرایند 
جوجه کشی هستند و بهتر است همیشه کار جوجه کشی را به 

خودشان بسپارید.
معموال تخم ها در دستگاه جوجه کشی به خوبی هچ نمی شوند، 

طول دوره جوجه کشی آنها 35 روز بوده و پرنده ماده این کار را به 
طرز تحسین برانگیزی انجام می دهد، معموال حدود 20 عدد تخم 

را پشتیبانی نموده و آنها را با مهربانی پرورش می دهد.
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آنچه در شماره بعدی می خوانید . . .

آشنایی با بوقلمون شماره بعدی را
را از دست ندهید!

شهریور 95

چالش
همیشگی

کوکسیدیوز

بخش دوم
آموزش

 اصول فروش
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جف بلوم فیلد، رهبر استراتژی فروش و 
بازاریابی و نویسنده کتاب پر فروش داستان 

فروش و مشاور بیش از 500 کمپانی 

مترجم
                                                محمد حیدری

ــل،  ــک راه ح ــه ی ــن ارائ ــم بی ــاوت مه تف
یــا فقــط ارائــه یــک محصــول را بــا شــما 
بــه اشــتراک مــی گــذارم و در آخــر، مــن 

چگونگــی ایجــاد
ــه  یــک ســری فراینــد موثــر کــه شــما ب
ــای  ــارت ه ــد مه ــی توانی ــک آن م کم
ــه  ــید و ب ــود ببخش ــود را بهب ــروش خ ف
موفقیــت برســید را مطــرح خواهــم نمــود.
ببینید یک فروشنده خوب کارش کنترل یا 
دستکاری ذهن خریدار نیست، بلکه داشتن 

تمایل واقعی برای حل مشکالت خریدار 
است.

چــه شــما یــک فروشــنده حرفــه ای 
باشــید کــه مثــال 30 ســال از عمرتــان را 
صــرف ایــن کار کــرده باشــید، یــا اینکــه 
ــغل  ــن ش ــروز وارد ای ــازه از دی ــط ت فق
شــده باشــید، موضوعــی کــه باعــث مــی 
ــه  ــر ب ــا منج ــما نهایت ــود روز کاری ش ش
موفقیــت گــردد فقــط در بیــن دو گــوش 
ــه آن طــرز فکــر شماســت. شماســت، بل

اخیــرا مــن بــا یــک فروشــنده ای صحبــت 
مــی کــردم کــه تــالش مــی کــرد تــا مــن 
ــا  ــرویس آنه ــه از س ــد ک ــد کن را متقاع
ــس  ــم، پ ــتفاده کن ــرکت ام اس ــرای ش ب
ــک مختصــر ســالم و احــوال پرســی  از ی
ــا  ــتید ت ــه گذاش ــی ک ــکرم از وقت » متش
ــن  ــپس ای ــد « س ــت کنی ــن صحب ــا م ب
ــروش ــدان ف ــتقیم وارد می ــنده مس فروش

آموزش اصول فروش

ــنده در  ــداد فروش ــه تع ــد چ ــی دانی ــا م آی
دنیــا وجــود دارد؟ پاســخ چیــزی در حــدود 
ــا  ــه م ــته هم ــت، درس ــر اس ــارد نف 8 میلی
فروشــنده هســتیم اگــر شــما ســخنران 
هســتید، شــما تــالش مــی کنیــد بــر دیگــران 
ــی  ــم م ــنده ه ــک فروش ــد، ی ــر بگذاری اث
ــس  ــذارد، پ ــر بگ ــتری تاثی ــد در مش خواه
چگونــه اســت کــه برخــی از مــردم فــروش 
ــش  ــد، علت ــه دارن ــه بقی ــبت ب ــتری نس بیش
ایــن اســت کــه آنهــا بــا نفــوذ بــر دیگــران 
ــا  ــرده و دقیق ــاد ک ــل ایج ــود متقاب ــک س ی
مــی داننــد کــه چگونــه مشــکالت مشــتریان 

ــد. ــل نماین را ح
تمرکــز ایــن دوره آموزشــی بــر ایــن موضوع 
خواهــد بــود. نــام مــن جف بلــوم فیلد اســت 
مــن تمــام زندگــی حرفــه ای خــود را صــرف 
مربیگــری و مشــاوره فروشــندگان نمــوده ام.

ــه  ــن اســت ک ــه ام ای ــاد گرفت ــه ی آنچــه ک
ــک  ــی، ی ــای زندگ ــه ه ــر جنب ــبیه دیگ ش
فروشــنده خــوب بــرای رســیدن بــه موفقیت 
ــاز  ــد آن آغ ــول و قواع ــد کار را از  اص بای
ــه  ــه ک ــر آنچ ــم ه ــی خواه ــن م ــد، م کن
ــر  ــرز فک ــک ط ــه ی ــما ب ــا ش ــت ت ــاز اس نی
ــما در  ــا ش ــد را ب ــدا کنی درســت دســت پی
ــتریان  ــن مش ــه در ذه ــذارم، اینک ــان بگ می
شــما چــه مــی گــذرد، مشــتریان بالقــوه شــما 
ــرک  ــکالت، مح ــتند، مش ــانی هس ــه کس چ
ــن ــد، م ــی باش ــه م ــا چ ــع آنه ــا و موان ه

حــل راه  چگونگــی  دربــاره  اش  همــه  و  شــد 
ــن اســت  ــرای شــرکت مــا بهتری هــای آنهــا کــه ب
ــا  ــت ه ــتی از مزی ــک لیس ــرد ) ی ــی ک ــت م صحب
ــی  ــان م ــود را بی ــرویس خ ــل س ــی راه ح و چگونگ
ــال  ــن کام ــت، م ــه صحب ــول 5 دقیق ــرد( در ط ک
در  معمولــی  فــرد  یــک  بیــن  واضــح  تفــاوت 
ــردم. ــی ک ــاس م ــه ای را احس ــا حرف ــروش و ی ف

ــم کــه در یــک  ــه را داشــته ای ــن تجرب ــا ای همــه م
ــا  ــزی بــه م ــته چی ــعی داش ــخصی س ــی ش زمان
ــا  ــم، ی ــی دیدی ــه آن نم ــازی ب ــا نی ــه م بفروشــد ک
در آن لحظــه آن را نمــی خواســته ایــم، امــا شــخص 
ــا اصــرار و اســتمرار کلیشــه ای ســعی مــی کــرد  ب
تــا آن را بــه مــا بفروشــد. واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــا  ــه کاره ــن گون ــه شــریفی اســت و ای ــروش حرف ف
فقــط شــان اشــخاص را پاییــن آورده، در حالــی کــه 
ــای  ــا در ج ــد ام ــی کن ــالش م ــخت ت ــخص س ش
اولــش باقــی مــی مانــد. اکثــر فروشــندگان هــر روز 
ــرس از  ــد، ت ــی خیزن ــر م ــراب ب ــا اضط ــح را ب صب

ــت و ... ــرس از شکس ــدن، ت ــه نش پذیرفت
پیامــد ایــن رویــه کلیشــه ای و طــرز فکــر نادرســت 
ایجــاد بــی اعتمــادی و قطــع ارتبــاط مــا بــا مشــتری 

مــی شــود.
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این 3 تا S، یک اعتماد 
ایجاد کرده و مشتری را 
در موضعی نگه می دارد 
که مایل است برای حل 
مشکالتش از شما کمک 

بگیرد چون او به شما 
اعتماد می کند.

نخستین اولویت هر حرفه فروش این باید باشد که در 
نهایت منجر به حل مشکل مشتری گردد. بسیاری از ما در 

طول زندگی ممکن بر اساس آموزش یا تجربه، اطالعاتی 
بدست آورده باشیم که مثال با ارائه اطالعاتی از قبیل ویژگی 

ها و مزایای منحصر به فرد محصول خود سعی در ایجاد 
اعتماد در مشتری کنیم.

موفق ترین فروشنده شخصی است که 
دارای این طرز فکر است چیزی که من 

آن را سه تا S می نامم :
Serving •
Sharing •
Solving •

ــه  ــد ب ــی توانی ــما م ــه ش ــت ک S اول serving اس
درک بهتــری از مشــتری و دیــدگاه های او دســت 
پیــدا کنیــد، اینکــه شــما بتوانیــد بــه طــور مجــازی 
ــدم  ــتری ق ــا مش ــافتی را ب ــه مس ــه همدالن و البت
ــرز  ــه ط ــتری ب ــگاه مش ــه ن ــد و از دریچ برداری

ــوید. ــرش آگاه ش فک

حــال زمانــی کــه شــما بهترین چشــم انــداز را از 
دریچــه نــگاه مشــتری خــود بدســت آوردیــد، 
ــید،  ــی رس ــی sharing م ــه S دوم یعن ــما ب ش
کــه شــما تجربــه و آگاهــی خــود را بــا مشــتری 
ــات  ــن تجربی ــد، و همچنی ــی گذاری ــان م در می
مشــتریان دیگــری کــه مشــکلی شــبیه بــه ایــن 
مشــتری داشــته انــد، زمانــی کــه شــما بــه طــور 
موثــر serving و sharing را انجــام دادیــد، 
ــرز شایســته ای بــه  ــه ط ــا solving ب ــما ب ش
ــکلش  ــا مش ــرد ت ــد ک ــک خواهی ــتری کم مش

حــل شــود.



مزرعه آی قاصدک   34

12

3 4

صادقانه بگویید آیا 
مشکالت دیگران برای 

شما اهمیت دارد که 
مثال بخواهید به طور 

همدالنه راهی برای 
حل آنها بیابید؟

آیا اغلب پیش می آید که 
مثال تجربه یا ایده خوب 

خود را با دیگران در 
میان بگذارید حتی ممکن 
است موارد ساده ای نظیر 

دیدن یک فیلم خوب، 
کتاب خوب و ... باشد؟

موقعی که دیگران مسائل خود را با شما در میان می 
گذارند آیا خود به خود )ناخود اگاه( به آن فکر می 

کنید که برای کمک به آنها پیشنهاداتی بدهید؟

اگر پاسخ ها مثبت است، پس شما از قبل یک 
طرز فکر درست از 3 تا S دارید 

بر فرض که شما برای کمک به آنها، راه حل مناسب دارید، خب شما حاال یک مشتری جدید و احتماال یک دوست جدید پیدا کرده اید.

در   اینجا   برای   ارزیابی،   یک   تعداد   سئوال   وجود   دارد   که   باید   از   خودتان   بپرسید؟

ــما در  ــا ش ــه آی ــت ک ــن اس ــئوال ای س
طــول ایــن فراینــد، فروشــنده ای کلیشــه 
ای هســتید یــا اینکــه کســی هســتید کــه 
مــی خواهیــد صادقانــه بــا پیــروی از این 
ســه تــا S بــه هــدف مطلــوب برســید؟

ــود را در  ــش خ ــما نق ــه ش ــی ک هنگام
ایــن 3 تــا S بــه خوبــی ایفــا مــی کنیــد، 
نــه تنهــا شــاهد فــروش صعــودی خــود 
خواهیــد بــود، بلکــه یــک رضایــت قلبــی 
از شــغل خــود پیــدا خواهیــد نمــود و روز 
بــه روز رتبــه و اعتبــار شــما بــاال خواهــد 

رفــت.
ــرده  ــر ک ــان فک ــه خودت ــون ب ــا تاکن آی

ــد؟ ای
ــد  ــه بفهمی ــرای آنک ــن راه ب ــاده تری س
مشــتری شــما بــه چــه چیــزی فکــر مــی 

ــان اســت،  ــی فکــر خودت ــد، ارزیاب کن

موقعــی کــه شــما بــر روی صندلــی خریــدار 
ــته اید! نشس

آخریــن تحقیقــات دانشــمندان سیســتم 
ــه مــا  ــد کمــک بهتــری ب عصبــی مــی توان
ــرای فهمیــدن آنچــه کــه مــن آن  بکنــد، ب

ــم. ــی نام ــی م ــد ذهن را خری
مــن فکــر مــی کنــم مهــم اســت کــه شــما 
یــک دانــش پایــه از فراینــد خریــد داشــته 
باشــید بــه گونــه ای کــه ذهــن خریــدار در 
فراینــد خریــد در ارتبــاط بــا شــما چگونــه 
ــه  ــی ک ــائل و نیازهای ــع مس ــت، در واق اس
مشــتری در ذهــن دارد، و همینطــور راه 

ــد. ــوه ای کــه شــما داری حــل هــای بالق
همــه مــا مــی دانیــم کــه مــردم از افــرادی 
ــاد  ــا اعتم ــه آنه ــه ب ــد ک ــی کنن ــد م خری

ــد. دارن
آنهــا بــه افــرادی که دوســت دارنــد، اعتماد

مــی کننــد و آنهــا افــرادی را دوســت دارنــد 
کــه بتواننــد بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کننــد.

موقعــی کــه فروشــنده خیلی ســریع مــی رود 
روی مــود عرضــه و معرفــی محصولــش، نــه 
ــی  ــاد ذهن ــد اعتم ــوردی در فراین ــا بازخ تنه
مشــتری نخواهــد داشــت، بلکــه عمــال مغــز

مشــتری را بــه ســوی شــک و تردیــد و 
بدگمانــی مــی بــرد. و ســاده بگویــم کــه در 
همــان مرحلــه اول، خریــد ذهنــی بــه اتمــام 

مــی رســد.
ــا  ــی ی ــد: ایمن ــر کنی ــوارد فک ــن م ــه ای ب
ــاد، درک  ــاط، اعتم ــراری ارتب ــان، برق اطمین
طــرف مقابــل، مجــال و فرصــت، اعتبــار یــا 

ــودن. ــول ب ــل قب قاب
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بگذارید بیشتر توضیح دهم.
فرض کنید که من شما را درست در وسط 

یک شهر خیلی بزرگ انداخته ام که شما آن را 
نمی شناسید - اجازه دهید بگویم هنگ کنگ، 
درست پس از تاریک شدن هوا، بدون عالئم 

راهنما و هیچ گونه کمک و مساعدتی.
اجازه دهید فرض کنیم که شما از قبل گزارشی 
در مورد گروه تبهکار در آن منطقه شنیده اید، 
در این موقعیت پاسخ سیستم مغز شما سرریز 

شده یا به عبارتی قفل کرده است. از وهم 
مداوم سر و صدای شهر و تابلوهای تبلیغاتی که 
همه به زبان بیگانه است و شما دائما هر چهره 

ای را که می بینید بررسی و اسکن می کنید.

در هر گوشه ای از خیابان، سعی می کنید تا 
اطمینان حاصل کنید که موقعیت تان بی خطر 

باشد.
باور بکنید یا نه، عملکرد مغز مشتری شما بسیار 

شبیه به همین داستان است.
آنها از قبل مشاهده می کنند که فروشنده غیر 

قابل اعتماد است یا یک گروه تبهکار است که در 
مثال ذکر شد - در واقع شخص در وهم دائمی 
واقعیات و اطالعات است و ذهن آنها در مود 

مقاومت و فرار است.
حال، اجازه دهید فرض کنیم کسی در وسط آن 

هرج و مرج با شما قدم می زند و می گوید » 
سالم، من جنی هستم و من اینجا هستم تا به شما 

کمک کنم و شما را در این شهر راهنمایی کنم، 
و شما را مطمئن کند که شما را به یک هتل امن 

خواهد برد«
او در حالی که دارد با شما صحبت می کند از 

خودش می گوید، از خانواده اش، و چرا او دوست 
دارد به توریست های خارجی کمک کند. اگرچه 

مکانیسم دفاعی شما برای محیط پیرامون هنوز 
باالست، اما اعتماد شما به جنی آغاز شده، از این 
جنبه که او می خواهد به شما کمک کند. سپس 
او شروع به بیان جزییات می کند، بیان احساس 
احتمالی موقعیتی که شما در آن هستید و آنچه 

که شما باید در مورد آن نگران باشید - خب 
مقدار بیشتری از گارد دفاعی شما خواهد افتاد.

موقعی که شما پیروی از او را آغاز می کنید، شما 
واقعا او را آگاه و آشنا به آن منطقه می دانید و 

سریع با او حرکت کرده، چرا که او را بدون خطر 
دانسته و می دانید که او شما را به مقصد مناسبی 

می رساند - حقیقتا این ذهن یک خرید کننده 
است.
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خریدار در ابتدا به دنبال راهی برای دوری از خطر می 
گردد و نخستین جستجوی او اجتناب از خطر است

زمانــی کــه احســاس تهدیــد خطــر حداقــل 
ــه جســتجوی  ــد ب ــی کن شــد، او شــروع م
نقطــه ارتبــاط بــرای اتخــاذ تصمیــم بــرای 

اینکــه اعتمــاد بکنــد یــا نــه !
اگــر احســاس ارتبــاط کــرد، ســپس اعتماد 
او اجــازه کشــف و نیــز فرصتــی مــی دهــد 
ــرانجام،  ــت آورد. س ــی بدس ــز مثبت ــا چی ت
همــه ایــن احساســات از دریچــه نــگاه 
ــق  ــما را تصدی ــب و کار ش ــتری، کس مش
ــد  ــی خواه ــاور کردن ــرای او ب ــرده و ب ک

ــود. ب
بــرای تاثیــر شــدید و مثبــت بــر مشــتری، 
ــت  ــا بدس ــاط را ت ــیر ارتب ــد مس ــما بای ش

ــد. ــال کنی ــار، دنب آوردن اعتب
آیــا مــی توانیــد بــه طــور ســریع و 
ــردن  ــرار ک ــاط برق ــیله ارتب ــه وس ــر ب موث
ــاد  ــان ایج ــک اطمین ــان، ی ــتری ت ــا مش ب
ــد  ــا  بتوان ــی ه ــن راهنمای ــه ای ــد؟ ک کنی
مکانیســم دفاعــی آنهــا را بینــدازد و شــما 

ــد - ــرا کنی ــت را اج ــه نخس ــه مرحل س

آیا شما می توانید آن اعتماد را از طریق 
درک متقابل و همینطور همدلی برای حل 

نیاز و مشکل آنها، تقویت نمایید؟
چون پس از انجام این سه مرحله، رسیدن 
به مرحله چهارم یعنی درک طرف مقابل 

است.
آیا شما می توانید به طور واضح مسیری 
را ترسیم نمایید که نتیجه موفقیت را به 

مشتری نشان دهد؟
در واقع مرحله پنجم، فرصت دادن به 

طرف مقابل است که همان گزینه های 

در دسترس برای آنهاست.
آیا شما می توانید دلیلی نشان دهید که 

شما و کسب و کار تان، عمال توانایی حل 
مشکالت یا بر آورده ساختن نیاز های آنها 

را دارد؟
که مرحله آخر، اعتبار یا قابل قبول بودن 

است.
به طور خالصه، ایجاد فضایی برای برقراری 
ارتباط، سپس نشان دادن یک درک درست 

از مسئله و نیاز آنها، بیان صریح فرصت های 
در دسترس، و در آخر نشان دادن اعتبار 

کسب و کار شما که می توانید برای بر 
آورده ساختن نیازشان به آنها کمک کنید.

پیروی از این قواعد الزامی است، به گونه ای 
که به ذهن مشتری شما اجازه می دهد تا از 

طریق فرایند طبیعی که شما به وجود آوردید 
یک خرید رضایت بخش داشته باشد.

در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد.

       ادامه دارد . . .

Safety

Trust

Connection
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 مردم سراسر دنیا از مزه و طعم ممتاز اردک لذت می برند، 
 که تقریبا یک گوشت تیره رنگ است. معموال رایج ترین ترین

اردک که با پرتقال طبخ می شود، اردک پکین است
ــخ اردک  ــن روش هــای طب ــج تری ــان کــردن یکــی از رای بری
اســت کــه اگــر بــه طــور مناســبی تهیــه شــود بــه طــوری که 
ــد  ــوب باش ــت مرط ــک و درون گوش ــته و خش ــرون آن برش بی
فــوق العــاده خوشــمزه مــی شــود. بــرای طبــخ اردک بریــان 

مــی توانیــد قــدم بــه قــدم مراحــل زیــررا دنبــال کنیــد.

انتخــاب یــک اردک بــه وزن حــدود 2 کیلوگــرم: ایــن غــذا بــرای 
ــن اســت  ــه اردک پکی ــن واریت ــج تری ــر مناســب اســت. رای 4 نف
کــه بــه طــور مطبــوع طعــم و بــوی مالیمــی دارد. اردک هــای 
مســکویی بزرگتــر بــوده و مــزه ای شــبیه گوشــت شــکار دارنــد.

در ابتــدا احشــاء ) دل و روده ( پرنــده را خــارج کنیــد، برخی جگر 
و ســنگدان پرنــده را دور مــی ریزنــد، امــا مــی تــوان بــا ایــن دو 

انــدام بــه طــور جداگانــه غــذای خوشــمزه را تهیــه نمــود

زمانــی کــه دل و روده را خــارج کردیــد، اردک را بــا آب 
ســرد بشــویید، آن را تــکان دهیــد تــا  آب داخــل آن خــارج 
شــود و ســپس آن را روی آبکــش قــرار دهیــد کــه کامــال 

خشــک شــود.

ــورت  ــه ص ــز، ب ــک و تی ــوی کوچ ــک چاق ــتفاده از ی ــا اس ب
ــد. ــدا کنی ــد و ج ــینه را ببری ــای روی س ــی ه ــب چرب اری

ــا دقــت ایــن کار را انجــام دهیــد چــون شــما مــی خواهیــد  •  ب
ــن کار  ــر آن را، و ای ــت زی ــه گوش ــد ن ــدا کنی ــی را ج ــط چرب فق
ســاده تــر خواهــد شــد اگــر شــما چاقــو را بــا زاویــه نگــه داریــد

•  حــال بــا اســتفاده از چاقــو هرگونــه پوســت اضافــی را بریــده، 
در ضمــن شــما مــی توانیــد  کامــال پوســت آن را در بیاوریــد یــا 
بــرای آســان شــدن مــی توانیــد آن را در آب نیــم جــوش انداختــه 

تــا پوســت راحــت تــر در  آیــد

آموزش تهیه اردک بریان
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ــل  ــک و فلف ــا نم ــرون اردک را ب درون و بی
ــد. ــنی بزنی ــت چاش درش

ــاز  ــی از پی ــه های ــا تک ــکم آن را ب درون ش
یــا پرتقــال پــر کنیــد ایــن کار باعــث مــی 
شــود کــه گوشــت اردک را مرطــوب تــر و 

ــر نگــه دارد. ــرم ت ن

سپس مطابق شکل پای اردک را با نخ یا سیم ببندید.

اردک را بــه مــدت یــک ســاعت در درجــه حــرارت 300 
ــر  ــانتیگراد ( در ف ــه س ــت ) 149 درج ــه فارنهای درج

ــد. ــرار دهی ق
ــرون  ــینی را بی ــدن، س ــان ش ــاعت بری ــک س ــس از ی پ
ــمت  ــز در قس ــوی تی ــک چاق ــتفاده از ی ــا اس آورده و ب
ــی ذوب  ــا چرب ــد ت ــراش وارد کنی ــت خ ــی از گوش های

ــردد. ــارج گ ــده  خ ش

ــام  ــا انج ــمت پاه ــا در قس ــراش را خصوص ــن خ •  ای
ــتری دارد ــی بیش ــمت چرب ــن قس ــون ای ــد، چ دهی

•  اردک را برعکــس گذاشــته ) یعنــی ســینه اردک رو بــه 
پاییــن باشــد ( و مجــدد ســینی را در فــر قــرار داده و بــه 
مــدت یــک ســاعت دیگــر تــا بقیــه قســمت هــا بریــان 

. د شو
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ــه  ــرون آورده، بقی ــر بی ــاعت دوم، اردک را از ف ــس از س پ
ــی هــا خــارج  ــه چرب ــا بقی ــد ت قســمت هــا را خــراش بزنی
شــود، ســپس آن را بــه حــال اول روی ســینی ) یعنــی ســینه 
ــدت  ــه م ــاره ب ــرار داده و دوب ــد ( ق ــاال باش ــه ب اردک رورب

ــد. ــرار دهی ــر ق ــک ســاعت در ف ی

•  پــس از ســاعت ســوم، بــرای خــارج شــدن چربــی مجــدد 
ــرار  ــینی ق ــس در س ــد، و اردک را برعک ــراش بزنی آن را خ
ــان کار اســت در  ــک ســاعت کــه پای ــرای ی ــد و آن را ب دهی

فــر قــرار دهیــد 
•  اردک باید به رنگ قهوه ای در آید و تردتر شود

ــر خــارج  ــان شــدن، اردک را از ف ــس از 4 ســاعت بری پ
ــت )  ــر روی 400 درجــه فانهای ــر را ب ــد، و دمــای ف کنی
ــه مــدت 5  ــد و ب 204 درجــه ســانتیگراد ( افزایــش دهی
دقیقــه   در فــر قــرار دهیــد فقــط دقــت داشــته باشــید 
ــدت داغ  ــه ش ــن اردک ب ــان روغ ــن زم ــس از ای ــه پ ک
شــده و ســوزاننده خواهــد بــود. پــس از اندکــی ســرد 
شــدن مــی توانیــد بــه آن آبلیمــو یــا آب پرتقــال بزنیــد

خب غذا آماده ست می توانید میل کنید
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شما هم به جمع مزرعه آی قاصدک بپیوندید

ــه  ــه ب ــب خبرنام ــود در قال ــی ش ــر م ــایت منتش ــه در س ــی ک • مطالب
ــید ــد رس ــایت خواه ــای س ــاع اعض اط

• شــما مــی توانیــد تصاویــر جالــب از طیــور خــود را بــرای مــا بفرســتید 
تــا در شــماره  هــای بعــدی در گالــری تصاویــر منتشــر کنیــم

• سئواالت خود را از طریق این ایمیل با ما در میان بگذارید

info@ighasedak.ir  : ایمیل

پیام کوتاه : 50002030203096
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