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 مقدمه 
ــر در آســیا روي داده  ــه اخی ــه در طــي دو ده ــي و اقتصــادي ک ــالب صنعت انق
اســت، تأثیــر زیــادي بــر مناطــق روســتایي و الگوهــاي کشــاورزي داشــته اســت. 
ــژه اي  ــگاه وی ــاورزي از جای ــاي کش ــوز در زیربن ــاز هن ــرورش غ ــال پ ــن ح ــا ای ب

برخــوردار اســت.
ــان اســت .  ــاز آس ــرورش غ ــزارع پ ــیایي تأســیس م ــر کشــورهاي آس ــش  ت در بی
بــودن تعــداد زیــادي غــاز در روســتاهاي کشــور نشــانگر ایــن اســت کــه روي هــم 
رفتــه پــرورش دهنــدگان ایــن پرنــده در آســیا در مقایســه بــا ســایر کشــورها گلــه هــاي 
کوچــک تــري از غــاز را بــه صــورت ســنتي نگهــداري مــي کننــد. به هــر حــال همواره 
ضعــف در ســازماندهي و جوجــه کشــي غازهــا و درك محــدود از نیازهــاي تغذیــه اي، 

بهداشــتي و مدیریتــي پــرورش غــاز در کشــور احســاس مــي شــود. 
از آن  جایـی  کـه پرهـای اسـتحصالی نیازی به شسـت  وشـو ندارنـد؛ درامد حاصل 
از فـروش پرهـای بـه  دسـت  آمـده، بسـیاری از هزینه  های یـک گله داشـتی غازهای 
مـادر را در  فصـل  هـای غیـر تولیـد جبـران می کنـد. پرهـای غازها بـه دلیل حفظ 
خاصیـت عایـق  بـودن ارزش و قیمـت بسـیار باالیی در مقایسـه با پر سـایر پرندگان 

دارنـد. همچنیـن پرهـای این پرنـده کاربردهای مختلفـی هم دارد.
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 اهمیت پر و كرك در غاز 
پــر و کــرك )شــکل 1( از فــراورده هــاي ارزشــمند غــاز بــه شــمار مــي  آینــد. 
ــر و  ــي پ ــارت جهان ــزان تج ــت. می ــر اس ــش  ت ــر بی ــب از پ ــه مرات ــرك ب ارزش ک
کــرك خــام در ســال 1994 بــه بیــش از 67000 تــن رســید کــه ارزش آن برابــر 
بــا 650 میلیــون دالر بــود. ســهم غــاز در ایــن تجــارت برابــر 30 درصــد وزن و 40 
درصــد ارزش دالري بــود. آمارهــای جدیدتــر نشــان مــی  دهــد بــه طــور میانگیــن در 
ســال هــای 2013-2009،  2/7 میلیــون قطعــه اردك و 653 میلیــون قطعــه غــاز در 
هــر ســال پــرورش داده شــده  انــد. از ایــن پرنــدگان 186 میلیــون کیلوگــرم کــرك 

و پــر بــراورد مــی  شــود.
ــود.  ــي ش ــتفاده م ــي اس ــارف خانگ ــراي مص ــورها ب ــر کش ــش  ت ــاز در بی ــر غ پ
مرغــوب تریــن پــر غــاز در قســمت زیــر شــکم، اطــراف گــردن، زیــر بــال و تقریبــاً 
کرکــي شــکل اســت. از پرهــاي طویــل و ســخت غــاز بــه عنــوان پرهــاي زینتــي و 
یــا قلــم هــاي زینتــي اســتفاده مــي شــود. ســاالنه در حــدود 500 گــرم پــر مرغــوب 

مــي تــوان از هــر غــاز بــه دســت آورد.

شکل 1- پر )سمت راست( و کرك )سمت چپ( غاز
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در اکثــر مناطــق اســتان آذربایجــان شــرقی در طــول ســال در ســه نوبــت و در هــر 
نوبــت حداقــل 200 تــا 300 گــرم پــر و کــرك مرغــوب را از غــاز زنــده پرکنی مــی  کنند. 
ــه شســت   ــازی ب ــه مــی  شــود، نی ــده تهی ــاز زن ــر وکــرك از غ ــه دلیــل اینکــه پ ب
وشــوی پــر نیســت و درنتیجــه خاصیــت عایــق  بــودن حفــظ مــی  شــود. از همیــن  
رو مــی  توانــد مــورد اســتفاده مختلــف )لبــاس فضانــوردان، چتربــازان، لبــاس  هــای 
زمســتانی و ســرویس هــای خــواب و ...( قــرار گیــرد. همیــن خاصیــت نیــز، آن را 

گــران تریــن پــر در میــان پــر پرنــدگان کــرده اســت.  
ــر  ــی مّدنظ ــد و در پرکن ــوب دارن ــرك مرغ ــر و ک ــه پ ــاز ک ــدن غ ــی  از ب نواح

ــد از: ــتند عبارتن هس
ناحیــه زیــر گــردن تــا ســینه، ناحیــه ســینه تــا زیــر بــال هــا و ناحیــه شــکم تــا 

دو ســوم از ناحیــه دم پرنــده )شــکل هــای 2و 3(.

شکل 2- ناحیه سینه تا انتهای زیرشکم  
و ناحیه دم

شکل 3- روش مهار و پرکنی غاز زنده
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 مدیریت پرورش و تغذیه در تولید پر و كرك
ــایر  ــا س ــی ب ــرك تفاوت ــر و ک ــد پ ــور تولی ــه منظ ــتفاده ب ــورد اس ــای م غازه
غازهــای گلــه ندارنــد، فقــط بایــد ســن غازهایــی کــه زنــده پرکنــی مــی  شــوند 
ــی اســت کــه هــدف مــا  ــرای زمان ــاالی 10 هفتــه باشــد. البتــه ایــن ب حداقــل ب
ــان  ــن زم ــن صــورت، بهتری ــر ای ــد در غی ــون باش ــق هورم ــا روش تزری ــی ب پرکن
پرکنــی بــدون اســتفاده از هورمــون کــه دوبــار در ســال انجــام مــی  شــود پایــان 

ــه اســت. ــای گل ــت جنســی غازه دوره   فعالی
معمــوالً تغذیــه در زمــان پرکنــی بیــش  تــر بــه  صــورت تغذیــه آزاد یــا اختیــاری 
ــا علوفــه خردشــده و یــا ســیالژ ذرت علوفــه ای اســت، ولــی بنــا بــه تحقیقــات  ب
انجــام شــده، اســتفاده از کنســانتره کامــل حداقــل دو هفتــه قبــل از پرکنــی در 
غازهــای موردنظــر تأثیــر زیــادی روی کمیــت و کیفیــت پرهــای بــه  دســت آمــده 
دارد. ایــن مقــدار از100-75 درصــد کنســانتره نســبت بــه علوفه گزارش شــده اســت 

)شــکل 4(. 

شکل 4- تغذیه غازها  با کنسانتره
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شــایان ذکــر اســت کــه در ایــن مــدت غازهــا بایــد در اتــاق یــا داخــل حصــار یــا 
قفــس نگهــداری شــوند و علوفــه بــه صــورت خردشــده در اختیــار آن هــا قــرار گیــرد 

)شکل 5(. 

 فصل یا زمان مناسب پركنی غازها 
در بیــش  تــر مناطقــی کــه پــرورش غــاز در آنهــا مرســوم اســت غازهــا در فصــل  هــا 
و زمــان هــای مختلفــی کــرچ  می شــوند و پرهایشــان سســت مــی شــود و مــی ریــزد. 
در ایــن زمــان پرهــا در داخــل آشــیانه هــا و اطــراف جایــگاه پــرورش ماننــد زیــر 
دیوارهــا و در میــان شــاخه  هــای درختــان و بوتــه هــا بوفــور دیــده مــی  شــود. ایــن 
زمــان بهتریــن فرصــت بــرای عمــل پرکنــی خواهــد بــود، چــرا کــه هــم غازهــا اذیت 

نمــی شــوند و هــم کمیــت و کیفیــت پرهــای بــه  دســت آمــده بیــش  تر اســت.

 روش های كندن پر در غاز زنده 
ــده و  ــراد آمــوزش دی ــه صــورت دســتی و توســط اف عمــل پرکنــی در غازهــا ب
مجــّرب انجــام مــی گیــرد )شــکل 6(. معمــوالً در روش بــدون اســتفاده از هورمــون، 

شکل 5- تغذیه غازها  با علوفه خردشده
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غازهــا را بــه مــدت 4 تــا 6 ســاعت در اتــاق پرکنــی کــه تاریــک اســت بــا تراکــم 
ــد. هــر  ــع( نگهــداری مــی کنن ــاز در هــر مترمرب ــه غ ــا 8 قطع ــا )6 ت ــاالی غازه ب
ــا افزایــش  ــا ب ــار در تاریکــی، غازهــا را تحریــک مــی کننــد ت نیــم ســاعت یــک ب
آدرنالیــن و اســترس مالیــم، پوســت قــدری گــرم شــود. در اثــر تعریــق، پوســت 
مرطــوب مــی  شــود تــا عمــل پرکنــی تــوأم بــا درد و خونریــزی و ناراحتــی پرنــده 

نباشــد و پرهــا براحتــی و مالیمــت کنــده شــوند.

شکل 6- عمل پرکنی غاز

در روش تزریــق هورمــون 12 تــا 24 ســاعت قبــل، هورمــون اکسیتوســین بــه 
مقــدار حداکثــر یــک دهــم میلــی لیتــر در عضلــه ســینه تزریــق مــی  شــود و بقیــه 
اقدامــات هماننــد آنچــه کــه در بــاال ذکــر شــد، انجــام مــی  شــود. در ایــن روش، 
ــا  ــینه ت ــر س ــردن، زی ــه گ ــی را  در ناحی ــل پرکن ــوان عم ــی ت ــی م ــدون نگران ب
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انتهــای شــکم و دم پرنــده تــا زیــر بــال هــا انجــام داد. پرهــای کنــده شــده بعــد 
از دو مــاه بــا پرهــای جدیــد جایگزیــن خواهنــد شــد و نیــازی بــه تغذیــه خــاص و 

کنســانتره  اضافــی هــم نخواهــد بــود )شــکل 7(. 

شکل 7- غازهای پرکنی شده

 توصیه   های كاربردی به منظور تولید پر و كرك غاز 
1- کلیــد اصلــی در تولیــد پــر از نظــر کمــی و کیفــی تغذیــه حیوان با کنســانتره 
و علوفــه تــازه خردشــده اســت. ثابــت شــده اســت کــه تغذیــه بهتــر، مقــدار تولیــد 

پــر را از هــر دو نظــر یعنــی کمــی و کیفــی تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد. 
ــی  ــدی باالی ــر تولی ــزان پ ــاال، می ــده ب ــه خــوب و وزن زن ــا تغذی ــای ب 2- غازه

خواهنــد داشــت.
3- زمــان کــرچ  رفتــن ســن 10 تــا 11 هفتگــی غازهاســت، بنابرایــن در ایــن زمان 

و 6 هفتــه بعــد از اولیــن پرکنــی، عمــل پرکنــی از غــاز زنــده انجــام می  شــود.
ــی و  ــد، ارزش واقع ــاب کنی ــده اجتن ــل ش ــای حاص ــوی پره ــت  وش 4- از شس
کاربــردی پــر غــاز، بــه خاطــر بــه دســت آمــدن از غــاز زنــده اســت و هیــچ نیــازی 

بــه شســت  وشــو نــدارد.
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5- تــا حدامــکان پرهــای درشــت را از کــرك جداســازی کنیــد، قیمــت و ارزش 
کــرك هــا بــه مراتــب بیــش  تــر از پرهاســت )شــکل 8(.

6- انجــام پرکنــی در غیــر فصــل  هــای کرچــی بــه خاطــر احتمــال آســیب بــه 
پرنــده ممنــوع اســت.

شکل 8- پر و کرك غاز


