اﻃﻼﻋـﺎت ﺟـﺎﻟﺐ در ﻣـﻮرد ﻗﻨـﺎری ﮐـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ
ﺑﻨﺪاﻧﯿﻢ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﻗﻨﺎری
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﻗﻨﺎری  :ﻗﻨﺎری ﭘﺮﻧﺪه ای ﺑﺎ ﺟﺜﻪ ﮐﻮﭼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺣﺸ و ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﻫﻠ در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻃﻮل ﺑﺪن اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻨﺎری ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ از  10ﺗﺎ  24ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺸﺎ ﻗﻨﺎری ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری  ،آزورﯾﺲ و ﻣﺎدﯾﺮا در اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻣ

ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮم ﭘﺎی ﻗﻨﺎری ﮐﻪ دارای ﺳﻪ اﻧﺸﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﯾ اﻧﺸﺖ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﺳﺖ  ،ﯾ
ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد.

اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﻗﻨﺎری

ﻗﻨﺎری ﭘﺮﻧﺪه ای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﭘﺮورش در ﺧﺎﻧﻪ دارد .ﻃﻮل
ﻋﻤﺮ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮋادﻫﺎی ﻗﻨﺎری ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ  15ﺗﺎ  25ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻗﻨﺎری ﭘﺮﻧﺪه ای آوازﺧﻮان
ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد و آوازﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دل اﻧﯿﺰی دارد .درﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺗﻮاﻧﺎﯾ آواز ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺪارد و
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه در ﻣﻌﺎدن
اﻧﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آژﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺮگ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺘﺸﺎر
دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و ﻣﺘﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻌﺪن ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.
از ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻨﺎری ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻨﺎری ﻣﻮزاﻣﺒﯿ ، ﻗﻨﺎری واﺗﺮاﺳﻠﺮ  ،ﺑﺮادو اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾ ، ﻗﻨﺎری
ﻧﻮروﯾﭻ  ،ﻗﻨﺎری ﺑﺮدر  ،ﻗﻨﺎری ﻻﻧﺸﺎﯾﺮ  ،ﻗﻨﺎری ﯾﻮرﮐﺸﺎﯾﺮ  ،ﻗﻨﺎری ﮐﺎﮐﻠ ، ﻗﻨﺎری ﻓﺮی ﭘﺎرﯾﺴ ، ﻗﻨﺎری
ﻓﺮی ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪ  ،ﻗﻨﺎری ﻓﺮی ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪ  ،ﻗﻨﺎری ﮔﻼﺳﺘﺮ و ﻗﻨﺎری رﺳﻤ ﺑﻠﻨﺪ اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻗﻨﺎری ﻧﮋاد ﮐﻼﺳﺘﺮ

ﻗﻨﺎری ﮔﻼﺳﺘﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1925ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﻨﺎری ﻧﻮروﯾﭻ و ﻗﻨﺎری ﺑﺮدر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و در
ﮔﻼﺳﺘﺮ اﻧﺴﺘﺎن ﺗﺜﯿﺮ ﺷﺪ .ﻗﻨﺎری ﻧﮋاد ﮔﻼﺳﺘﺮ ﮐﻮﭼ اﻧﺪام اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﺎﺻ ﮐﻪ
دارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮋاد ﮔﻼﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ دارای  11.5ﺗﺎ  12ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و  10ﺳﺎل
ﻋﻤﺮ اﺳﺖ و زاوﯾﻪ ﺑﺪن آن ﻫﻨﺎم اﯾﺴﺘﺎدن روی ﭼﻮب  45درﺟﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻨﺎری ﻧﮋاد ﮔﻼﺳﺘﺮ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻼﺳﺘﺮ ﮐﺎﮐﻠ و ﮔﻼﺳﺘﺮ ﺑﺪون ﮐﺎﮐﻞ ﯾﺎ ﺳﺎده ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮد.

ﻗﻨﺎری ﻫﺎی ﻧﮋاد رﺳﻤ ﺑﻠﻨﺪ اﯾﺮان در دﻫﻪ  60ﺑﺎ ورود ﻧﮋادﻫﺎی ﯾﻮرﮐﺸﺎﯾﺮ و ﻻﻧﺸﺎﯾﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ اﯾﺮان و
اﺧﺘﻼط آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻨﺎری ﻫﺎی ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺘﺪاول آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻨﺎری رﺳﻤ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ.
ﻗﻨﺎری ﻧﮋاد رﺳﻤ ﺑﻠﻨﺪ اﯾﺮان دارای ﻓﺮﻣ ﻧﺎزک ﺗﺮ و و ﻃﻮل ﺑﺪن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮋاد ﺳﺮ ﻓﻨﺪﻗ و
ﺑﯿﻀ ﺷﻞ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮدن از ﺳﯿﻨﻪ ﺟﺪا ﻣ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﺷﺘﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎز و ﺑﺪون اﺑﺮ و
ﭘﺎﻫﺎی اﺳﺘﻮار از وﯾﮋﮔ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﺑﺪن اﯾﻦ ﻧﮋاد  16ﺗﺎ  18ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل دم آن
ﺑﯿﻦ  8ﺗﺎ  10ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد.
در ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای اﺻﻠ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ارزن و ﮐﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  4ﺑﻪ 3
ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ارزن ﺳـﺮﺷﺎر از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿـﺪرات اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﭼﺮﺑـ ﮐﻤـ دارد درﺣـﺎﻟ ﮐـﻪ ﺗﺨـﻢ ﮐﺘـﺎن داﻧـﻪ روﻏﻨـ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد و دارای ﭼﺮﺑ زﯾﺎد و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﮐﻢ اﺳﺖ .از ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﯾﺮ
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻗﻨﺎری ﻣ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ارزن  ،ﮐﺎﻫﻮ  ،ﮐﻠﻢ ﻗﻤﺮی و اﺳﻔﺮزه دارای
ﻃﺒﻊ ﺳﺮد  ،ﺗﺨﻢ ﮐﺘﺎن  ،ﺷﻠﻐﻢ  ،ﻣﻨﺪاب  ،ﮔﺸﻨﯿﺰ و ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ دارای ﻃﺒﻊ ﮔﺮم و ﭼﻐﻨﺪر دارای ﻃﺒﻊ ﻣﻌﺘﺪل
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻗﻨﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻣﯿﻮه ﺟﺎﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮگ ﮐﺎﻫﻮ  ،اﺳﻔﻨﺎج  ،ﮐﺮﻓﺲ ،
ﮔﺸﻨﯿﺰ و ﺳﯿﺐ درﺧﺘ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻗﻨﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻗﻨﺎری ﻫﺎ در دوران ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺎﺻ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻗﻨﺎری ﻫﺎی ﻧﺮ ﻣﺤﻢ و
ﭘﺮﺣﺮارت آواز ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ زﯾﺎدی از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎل زدن آن ﻫﺎ ﺗﻨﺪ ﻣ ﺷﻮد و
ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاق ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﻌﺪ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دوران ﺑﯿﺮون ﻣ زﻧﺪ .ﺟﻨﺲ ﻣﺎده
ﻧﯿﺰ ﺟﯿ ﻫﺎی ﻣﻤﺘﺪ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣ دﻫﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﺑﺎل ﻣ زﻧﺪ و ﺣﺘ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
روزﻧﺎﻣﻪ ای را ﮐﻪ در ﮐﻒ ﻗﻔﺲ ﻗﺮار داده اﯾﺪ را ﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻨﺎری ﻧﺮ  ،ﻣﻘﻌﺪ ﻗﻨﺎری ﻣﺎده ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
دوران ﺑﯿﺮون ﻣ زﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﺣﺎﻻت در ﻗﻨﺎری ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻔﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را ﻃﻮری ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺪﯾﺮ را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را روﺑﺮوی ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ  ،در
ﺻﻮرت واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻔﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ ﻗﺮار دادن ﻗﻨﺎری ﻧﺮ
و ﻣﺎده در ﮐﻨﺎر ﯾﺪﯾﺮ  ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺰاع ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺰاع ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را
از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻗﻨﺎری
در ﻫﻨﺎم ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻏﺬاﻫﺎی ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﻨﺎری ﻣﺎده در ﻫﺮ دوره ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری  3ﺗﺎ  4ﺗﺨﻢ ﻣ ﮔﺬارد و ﺣﺪود  14روز ﺑﺮ روی
آن ﻫﺎ ﻣ ﺧﻮاﺑﺪ .ﭘﺮﻧﺪه در  11روز اول ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد دﻣﺎی
 38درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد را ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺳﻪ روز آﺧﺮ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﻗﻨﺎری ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﭽﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم دﻣﺎی  37.2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد اﺳﺖ .رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
ﻃﺒﯿﻌ و ﻣﺼﻨﻮﻋ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار ﻗﻨﺎری  57ﺗﺎ  60درﺻﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣﺼﻨﻮﻋ
از ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار ﻗﻨﺎری ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

