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ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﯾﺎ ﻃﻮﻃ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺟﺰو ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن زﯾﻨﺘ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب و اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی را در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ از
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻮت ﻓﻦ ﻫﺎ و ﺗﻨﯿ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻃﻮﻃ ﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎﺳﻮ روی ﻣ آورﻧﺪ .ﺑﺮﺧ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﯾ ﺟﻔﺖ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺳﺎﻟﻢ و زﯾﺒﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﭘﺮ ﻫﯿﺠﺎن ﭘﺮورش

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن زﯾﻨﺘ وارد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ اﻧﺒﻮه و ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ را ﭘﺮورش ﻣ
دﻫﻨﺪ.
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ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺎم اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ و ﮐﻨﺠﺎو ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﮐﺴﺐ
ﮐﻨﯿﺪ .در ﺟﻮاب ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺎم ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻠﻘ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﻫﻠﻨﺪ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻧﺎم ﺻﺮﻓﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻧﻠﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ) cockatielﮐﺎﮐﺎﺗﯿﻞ( ﻣ
ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻧﻮﻋ ﻃﻮﻃ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾ ﮐﻮﭼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺣﺸ و دﺳﺘﻪ
ﺟﻤﻌ در ﺟﻨﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾ در ﺣﺎل زﻧﺪﮔ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻧﻬﺪاری ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﺣﺪود 160
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد و از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ در رﺗﺒﻪ دوم ﺑﻌﺪ از ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ )ﭘﺎراﮐﯿﺖ( ﻗﺮار دارد .ﻃﻮل ﺑﺪن
ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻣﺶ ﺑﻪ  30اﻟ 32 ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﻧﺪه ﺳﺒﺐ ﺷﺪه
ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺴ اﻋﻢ ﮐﻮدک و ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﻪ راﺣﺘ ﺑﺎ او ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪه و ﻧﻮازﺷﺶ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﻪ از ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ
او و ﯾﺎ ﺣﺠﻢ و وزن ﺑﺎﻻی او ﻧﺮان ﺑﺎﺷﺪ.

آﺷﻨﺎﯾ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی
از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ آرام و ﺻﻤﯿﻤ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻮﻃ ﺳﺎﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺳﻮ ،ﻣﻠﻨﻮ ،ﺷﺎه ﻃﻮﻃ ، ﮐﺎﮐﺎدو ،ﻣﺎﮐﺎﺋﻮ و … ﺟﯿﻎ ﻧﻤ زﻧﻨﺪ ،ﮔﺎز ﻧﻤ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﮐﻞ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﻼﺗ را اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد
اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻢ ﺑﺎزی ﺧﻮﺑ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﯿﻦ  10اﻟ 20 ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ
آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ای آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﻮ از ﻫﻮش ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدن ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش و ﺗﻼش ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺮوس
ﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪی در ﺳﻮت زدن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و اﮐﺜﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻠﻮدی ﻫﺎﯾ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﯾﺎد ﻣ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺳﻮت زدن ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﺪ .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎی ﻧﺮ ﻫﻮش و
اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺎده دارﻧﺪ.

ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﺻﺪای ﻋﺮوس ﻫﻨﻠﺪی
/https://www.eig-shop.com/wp-content/uploads/2019/07ﺻﺪای‐ﻋﺮوس‐ﻫﻠﻨـــﺪی‐ﺣﺮف‐
زدن‐ﻋﺮوس‐ﻫﻠﻨﺪیmp3.-
داﻧﻠﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی
ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻃﻮﻃ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺑﺮﺧ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و اﺳﺘﺎﯾﻞ زﯾﺒﺎی آن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻮش ﺑﺎﻻ و ﺣﺲ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘ ﭘﺮﻧﺪه ،ﺑﻪ
ﭘﺮورش و ﻧﻬﺪاری آن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺳﻮت زدن ،آواز
ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮزون ،رﻗﺺ ،ﺑﺎزی و ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔ از وﯾﮋﮔ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه
زﯾﻨﺘ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻋﺮوﺳﻬﺎی ﻫﻠﻨﺪی ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧ ﺑ ﻧﻈﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﺎل ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ
را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮده و ﺑﺮای او ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺧﻮﺑ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﻪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ
و ﻓﻬﻢ از ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارد.

زادﮔﺎه ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎ

ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﭘﺮﻧﺪه ای اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾ
ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎ ذاﺗﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺟﻨﻞ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ زﻧﺪﮔ ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﻮﻃ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﮐﻮرﯾﯿﻦ  ،وﯾﺮو ،ﻃﻮﻃ ﮐﺎﮐﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﯾﺎ ﻃﻮﻃ ﻓﻮﮐﻠ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
در زﺑﺎن اﻧﻠﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮﻃ) cockatiel ﮐﺎﮐﺎﺗﯿﻞ( ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫ و
دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و از اﻧﻮاع داﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻣﯿﻮه ﻫﺎی وﺣﺸ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ در آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺑﺎ وﻓﻮر آب و ﻏﺬا اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻔﺖ
ﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ اﮐﺜﺮا ﭘﺲ از ﺑﺎران ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دم او ﺑﻪ  30اﻟ 332 ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و وزﻧﺶ ﺑﯿﻦ  0 8اﻟ 100 ﮔﺮم ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎ در ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل روز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﮔﺮم ﺑﻮدن ﻫﻮا در ﻻ ﺑﻪ ﻻی ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮگ ﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺮوس
ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎی وﺣﺸ اﮐﺜﺮا ﺑﻪ رﻧ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ راﺣﺘ در ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف اﺳﺘﺘﺎر ﺷﺪه
و از ﺷﺎرﭼﯿﺎن در اﻣﺎن ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ.

ﻧﺤﻮه اﮐﺘﺸﺎف ﻃﻮﻃ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی

 Captain James Cookﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی

اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن زﯾﺒﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1770ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺟﯿﻤﺰ
ﮐﻮک ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾ از اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه را در ﺟﻨﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣ رود ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻟﻨﺪن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی از اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻣﺮﯾﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﭘﺲ از اﻫﻠ ﺷﺪن در داﺧﻞ
ﻗﻔﺲ ﻧﻪ داری ﻣﯿﺸﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﭘﺮﻧﺪه ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻧ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺣﺪودا ﻣ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و اﻫﻠ ﺷﺪن اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ  40ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد.
ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﻓﻘﻂ ﺑﻪ رﻧ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ در ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﭘﺮﻧﺪه و ﺗﻠﻘﯿﺢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻮﻃ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رﻧ ﻫﺎ و ﻧﮋاد
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـ از اﯾـﻦ ﭘﺮﻧـﺪه را ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧﮋادﻫـﺎی ﻟﻮﺗﯿﻨـﻮ ،آﻟـﺒﯿﻨﻮ ،واﯾـﺖ ﻓﯿـﺲ ،دارﭼﯿﻨـ ،اﺑﻠـﻖ،
ﻣﺮوارﯾﺪی ،زرد و … ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺗﻨﻮع رﻧ
ﻫﺎی ﺑﺪن آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﻣ ﺷﻮد.

آﯾﺎ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﺎ داﯾﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ دارﻧﺪ؟

اﺳﻠﺖ ﻃﻮﻃ ﻫﻠﻨﺪی و داﯾﻨﺎﺳﻮر
اوﻟﯿﻦ ﺷﻮاﻫﺪ از ﮐﺸﻒ ﻓﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۰۱ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺳﺎل
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾ ﻓﺴﯿﻞ  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎﻟﻪ از ﯾ داﯾﻨﺎﺳﻮر ﭘﺮدار در ﭼﯿﻦ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ داﯾﻨﺎﺳﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ از ﭘﺮ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ داﯾﻨﺎﺳﻮر
ﮐﻮﭼ و ﺗﯿﺰ ﭘﺎ دارای ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎﯾ ﻧﺎﻗﺺ روی اﻧﺸﺖ وﺳﻄ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾ ﻣﺤﻢ در دم ﺑﻮد .ﻓﺴﯿﻞ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﺘﺎن ﻟﯿﺎﺋﻮﻧﯿﻨ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟ ﭼﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ .در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﻓﺴﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ

ﯾ اردک ﺑﺰرگ ﺑﺎ دﻣ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ .ﺳﺮ و دم اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﻇﺮﯾﻔ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻗﺴﻤﺖ
ﭘﺸﺖ دﺳﺖ و دﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺑﺪﻧﺶ ﻧﯿﺰ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪی دﯾﺪه ﻣ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺴﯿﻞ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﯾﻨﺎﺳﻮرﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی داﯾﻨﺎﺳﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﯿﻦ ،
ﺑﻠـﻪ در ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾ ﻣﺜـﻞ ﻣﺎداﮔﺎﺳـﺎر ،ﻣﻐﻮﻟﺴـﺘﺎن و ﭘﺎﺗﺎﮔﻮﻧﯿـﺎ ﻧﯿـﺰ ﯾـﺎﻓﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﺎﻟﻮﻻوﯾﺲ ،ﮐـﻪ در

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺮواز ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﭘﺮی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن آﻟﻮﻻ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﻣﺮوزی ﻫﻢ
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ در ﺻﻌﻮد و ﻓﺮود ﮐﻤ ﻣﯿﻨﺪ .ﺑﻌﻀ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از داﯾﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ

ﺗﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ  ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺎی دﯾﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺪاد ﺧﺰﻧﺪه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯿﺮدﻧﺪ .ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎ
و ﭘﺎﻫﺎی ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎی داﯾﻨﺎﺳﻮر ﻫﺎ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﻤ
ﺑﺮ ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺷﺪن اﯾﻦ ﭘﺎﻫﺎ از داﯾﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ دارد.

ﻧﺎم ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
ﻧﺎم ﻋﻤﻠ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﻤﻔﯿﻮس ﻫﻠﻨﺪﯾﻮس ) (Nymphicus hollandicusاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳ ﺑﻪ
ﻧﺎم واﮔﻠﺮ در ﺳﺎل  1832ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﺬاری ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺎﻣﺬاری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “اﻟﻬﻪ
ﻫﻠﻨﺪ ﻧﻮ” ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در زﺑﺎن اﻧﻠﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﮐﺎﮐﺎﺗﯿﻞ ) (cockatielﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻃﻮﻃ ﮐﺎﮐﻞ ﮐﻮﭼ اﺳﺖ و در اﮐﺜﺮ زﺑﺎن ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد.

ﭘﺮﻧﺪه ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی در ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﮋاد ﻫﺎﯾ
دارﻧﺪ؟

ﻧﮋادﻫﺎی ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی
زﯾﺴــﺘﺎه اﯾــﻦ ﻃــﻮﻃ ﻫــﺎی ﮐﺎﮐــﻞ دار ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺟﻨﻠــ و ﻣﺮﻃــﻮب اﺳــﺘﺮاﻟﯿﺎﯾ اﺳــﺖ و اﮐﺜــﺮا در ﻣﻨﻄﻘــﻪ
ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺑﻮﺗﻪ زار ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺎﮐﺎﺗﯿﻞ ﻫﺎ در ﻻ ﺑﻪ ﻻی ﺑﻮﺗﻪ زار ﻫﺎ و در ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ﻻﻧﻪ ﺳﺎزی
ﻣﯿﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ آب و ﻏﺬای ﻓﺮاوان ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﺗﺠﻤﻊ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎﯾ ﮐﺎﻣﻼ
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠﻪ ای و ﯾﺎ ﺟﻔﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه دارای ﻧﮋاد ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ اﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ و ﻓﺮاوان ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮋاد ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ اﺳﺖ :

 -1ﻧﮋاد ﻟﻮﺗﯿﻨﻮ :
اﯾﻦ ﻧﮋاد ﻓﺮاوان ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮋاد در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧ ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و در اﮐﺜﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﻓﺮوﺷ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾ از آن را ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه دارای ﺳﺮ و ﮔﺮدﻧ زرد رﻧ اﺳﺖ و در دو ﻃﺮف ﺻﻮرت آن ﻟﻪ
ای ﻧﺎرﻧﺠ رﻧ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﮐﻞ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻧ زرد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﭘﺮﻫﺎی ﺗﻤﺎم
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪه ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

 -2ﻧﮋاد ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی :
اﯾﻦ ﻧﮋاد ﭘﺲ از ﻧﮋاد ﻟﻮﺗﯿﻨﻮ ،ﻓﺮاوان ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی زﯾﻨﺘ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻨﺲ ﻧﺮ دارای ﺳﺮ و ﮔﺮدﻧ زرد رﻧ ،ﺻﻮرﺗ ﻧﺎرﻧﺠ رﻧ و ﺑﺪن و ﮐﺎﮐﻠ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧ اﺳﺖ ،ﺟﺰ اﯾﻨﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾ ﻧﺎرﻧﺠ رﻧ دارد.

 -3ﻧﮋاد ﮔﻠﺒﺎﻗﺎﻟ: 
اﯾﻦ ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ دارای ﺳﺮ و ﮔﺮدﻧ زرد رﻧ اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾ ﻧﺎرﻧﺠ زﻧ دارد ،ﭘﺮﻫﺎی

ﺳـﺎﯾﺮ ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﺑـﺪن ﭘﺮﻧـﺪه ﺗﺮﮐﯿـﺒ از ﭘﺮﻫـﺎی ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮی ،ﺳـﻔﯿﺪ ،زرد و ﻣﺸـ اﺳـﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﯾﺮ
ﻋﺮوس ﻫﺎ دارای ﮐﺎﮐﻠ ﻧﺴﺒﺘﺎ زرد رﻧ اﺳﺖ .از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ راه راه ﺑﻮدن
و ﺧﺎل ﺧﺎل ﺑﻮدن ﭘﺮﻫﺎی روی ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒ از ﭘﺮﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﺳﻔﯿﺪ ،ﺳﯿﺎه و
ﻧﺎرﻧﺠ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

 -4ﻧﮋاد ﺻﺪﻓ: 
اﯾﻦ ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻢ ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮋاد ﻫﺎی ﮐﺎﮐﺎﺗﯿﻞ ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت در رﻧ ﭘﺮﻫﺎی آن اﺳﺖ.
ﭘﺮﻫﺎی ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ رﻧ ﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی روﺷﻦ و ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎﮐﻞ ﭘﺮﻧﺪه ﻣ

ﺗﻮان رﻧ ﻫﺎی ﻧﺎرﻧﺠ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .رﻧ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت راه راه ﺑﻮده و ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘ ﺻﺪﻓ
ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

 -5ﻧﮋاد اﺑﻠﻖ :
اﯾﻦ ﻧﮋاد زﻣﺎﻧ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﻬﺶ رﻧ در ﺳﺎل  1920در ﻣﯿﺎن ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد .در
ﻧﮋاد اﺑﻠﻖ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧ ﻧﺎرﻧﺠ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی وﺟﻮد دارد اﻣﺎ رﻧ ﻧﺎرﻧﺠ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در اﯾﻦ ﻧﮋاد ﻣﺸﻞ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻓﯿﻠﻢ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی از زﻧﺪﮔ ﺑﺎﻣﺰه اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
/https://www.eig-shop.com/wp-content/uploads/2019/07وﯾــﺪﯾﻮ‐ﻫﺎی‐ﺑﺎﻣﺰه‐ﺑﺎ‐ﻣﻮﺿﻮع‐
ﻋﺮوس‐ﻫﻠﻨﺪیmp4.
داﻧﻠﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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ﺑﺮرﺳ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی
ﺑﺎرز ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻇﺎﻫﺮی اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎج روی ﺳﺮ اوﺳﺖ .ﮐﺎﮐﺎﺗﯿﻞ ﻫﺎ دارای ﯾ ﮐﺎﮐﻞ زرد رﻧ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در ﺷﺮاﯾـﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎز و ﺑﺴـﺘﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﻫﻨـﺎﻣ ﮐـﻪ ﭘﺮﻧـﺪه ﻫﯿﺠـﺎن زده و
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﮐﻠﺶ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و زﻣﺎﻧ ﮐﻪ آرام ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﮐﻠﺶ را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻮﻃ ﻫﺎ زﯾﺒﺎ ﺗﺮ ،آرام ﺗﺮ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺗﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه
در ﻣﯿﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﭘﺮورش و ﻧﻬﺪاری ﻃﻮﻃ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی
آﻧﻬﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﯿﻊ و اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ زﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﻔﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﭼﻨﺪاﻧ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺳﻮ،
ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ،ﮐﺎﮐﺎدو و … ﻧﺪارد و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻮﻃ ﺳﺎﻧﺎن ﺻﺪای ﮔﻮش ﺧﺮاش و ﺑﻠﻨﺪی ﻧﺪارﻧﺪ.
ﮐﺎﮐﺎﺗﯿﻞ ﻫﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ  10اﻟ 14 ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮورﺷ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﺬﯾﻪ
ای و ﻣﺤﯿﻄ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎزی و ﺳﺮﮔﺮﻣ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ و رﻓﺘﺎر ﺧﻮﺑ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ  20ﺳﺎل ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺴﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮوس
ﻫﻠﻨﺪی  29ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2004ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد وزن و ﻗﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  90اﻟ 120 ﮔﺮم وزن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و
ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دم ﺑﯿﻦ  30اﻟ 33 ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و درﺷﺖ ﺗﺮ از ﺟﻨﺲ ﻣﺎده
دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺣﻨﺠﺮه ﮐﺎﻣﻠﺘﺮی دارد  ،ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﺻﻮرت ﻧﻪ داری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ و ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺧﻮب و اﯾﺠﺎد ﻻﻧﻪ ﻧﺮم
و ﮔﺮم در ﻗﻔﺲ آﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری از آﻧﻬﺎ داﺷﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺎدر ﭘﺲ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ دوﻣﯿﻦ ﺗﺨﻢ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .دوره ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺗﺨﻢ
ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺣﺪودا  21روز اﺳﺖ و ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮ روی ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎ و دردﺳﺮ ﻫﺎی ﻧﻬﺪاری ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی در ﺧﺎﻧﻪ

ﻋﺲ ﻫﺎی ﺧﻨﺪه دار ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی
اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﺎن ﭘﺮورش و ﻧﻬﺪاری ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺳﻮال ﻫﺎﯾ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .آﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﺎﻓ ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری و
رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎن اﻣﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻓﻀﻮﻻت و ﮐﺜﯿﻔ ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮی ﺧﺎص آﻧﻬﺎ را دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ

ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎد آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل روز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد؟
اﮔﺮ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎﻻ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭘﺮورش ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻ ﺑﻪ آواز ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻨﺎم ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب
آﻓﺘﺎب دارﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در دوره ﺗﻮﻟ دﭼﺎر ﭘﺮ رﯾﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﺎی رﯾﺰ ﭘﺮﻧﺪه ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻮﻃ ﺳﺎﻧﺎن از دردﺳﺮ ﻫﺎ و ﺳﺮ و ﺻﺪای ﮐﻤﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر آرام و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮ و ﺻﺪای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻃﻮﻃ
ﻫﺎﯾ ﻣﺎﮐﺎﺋﻮ و ﮐﺎﮐﺎدو ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آزرده ﺗﺎن ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳ و ﮔﺮﺑﻪ،
ﻫﻤﺴﺘﺮ و ﺧﺮﮔﻮش و ﺧﻮﮐﭽﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﻫﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و دردﺳﺮ ﻫﺎی ﻧﻬﺪاری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ،
واﮐﺴـﻦ ﻫـﺎ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی درﻣـﺎن ﺳـﻨﯿﻦ را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻧﺪارﻧـﺪ و از ﻣﻘـﺎوﻣﺖ ﺑـﺎﻻﯾ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﯿﻤـﺎری ﻫـﺎ و
ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻬﺪاری ﺳ ﯾﺎ ﮔﺮﺑﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺜﯿﻒ ﮐﺎری ﻫﺎ و ﺧﺮاﺑﺎری ﻫﺎی آﻧﻬﺎ رو
ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﺣﻤﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﻔﺲ ﻧﻪ
داری ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺎﺻ از روز آﻧﻬﺎ را در اﺗﺎق رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻮاﯾ ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎ دارای ﻗﺪرت آواز ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺳﻮت زدن و ﺣﺘ ﺣﺮف زدن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﺧﻮﺑ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾ آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻮش و
ذﮐﺎوت اوﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾ ﻫﻢ ﺑﺎزی ﻣ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎﺗ از روز را ﺑﺎ او ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺘ
و آزرده ﺧﺎﻃﺮی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺷ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺲ
اﻧﺴﺎن دوﺳﺘ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ
در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺗﺎن ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ زود از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺳﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﺧﻮدش ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
اﺳﺘﺮس و اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ در ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی را دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ زﻧﺪﮔ ﻣ
ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎ و در ﮐﻞ ﻃﻮﻃ ﺳﺎﻧﺎن را در
دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﯿﺮﯾﺪ ﭼﻮن در ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن
داده ﮐﻪ ﻃﻮﻃ ﻫﺎ ﻫﻮﺷ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻮدک ﻫﺎی  4اﻟ 5 ﺳﺎﻟﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﺷﻤﺎ را
ﮐﺎﻣﻼ درک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺗـﻮﺟﻪ  :اﮔـﺮ ﻋﻼﻗـﻪ ای ﺑـﻪ دﻧﯿـﺎی ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن و ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﺧـﺎﻧ ﻧﺪارﯾـﺪ ،ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ از ﺧﺮﯾـﺪ و ﯾـﺎ ﻗﺒـﻮل آن
ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺒﺎﯾ اش او را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن زﯾﺒﺎﯾ ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ زودی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺮاری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﻧﻬﺪاری آن
دﻟﺴﺮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺼﻠﺖ ذاﺗ ﺧﻮد از ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺸﺎن دادن ﺧﻮد
ﺧﻮدداری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ )ﺗﺎ ﺷﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ( ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ وﻗﺖ ﮐﺎﻓ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ او ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ
زودی ﺷﺎﻫﺪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻨﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺎت ﻣﻬﻢ ﻫﻨﺎم ﻧﻬﺪاری ﻃﻮﻃ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی در ﺧﺎﻧﻪ

ﻧﻬﺪاری ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی در ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺎت زﯾﺮ را ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﯿﺮﯾﺪ و اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻧﻬﺪاری اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه را دارﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه را ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ :
 .1ﻣﺎن ﻧﻬﺪاری ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه و ﺑﻪ دور از ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ.
 .2آﻧﻬﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻌ در ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از
ﭘﺸﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
 .3ﻗﻔﺲ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪای دﻟﺨﺮاش و
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن اﺳﺘﺮس ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 .4اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎل دارﯾﺪ ،ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺗﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ از دادن
ﺧﻮراﮐ ﻫﺎ و ﺗﻨﻘﻼت ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ او ﺑﻪ آراﻣ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻌ در ﮔﺮﻓﺘﻦ و
ﺑﻐﻞ ﮐﺮدﻧﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .5ﺑﺮای آﻣﻮزش ﭘﺮﻧﺪه و ﺣﺮف زدن ﺑﺎ او ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﻮر ﺑﻮد و ﺑﻪ آراﻣ ﺑﻪ او رﻓﺘﺎر ﮐﺮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ
ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺎدت ﻧﺮده از وارد آوردن اﺳﺘﺮس ﺑﻪ او ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

 .6ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﯾﺎ ﺧﻮاب اﺳﺖ ،ﺳﻌ در ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮدن ﺧﻮاب او ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮس در او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در آﯾﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟ راﺣﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
 .7ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧ ﻫﺎ ،ﺟﺸﻦ ﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ﻧﺒﺮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن
اﺳﺘﺮس و ﺣﺘ ﺳﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺘﻪ آﺧﺮ در ﻣﻮرد ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی :
اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻫﻮش و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم رﻓﺘﺎر ﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺎت ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪرﻓﺘﺎری در ذﻫﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و روﻧﺪ آﻣﻮزش و دﺳﺘ ﮐﺮدن را ﺑﺎ ﻣﺸﻞ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌﺪی در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﻫﺪﯾﻪ دادن ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺧ از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎد ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎدوی ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺪﯾﻪ ﻣ
دﻫﻨﺪ .ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﺎر ﻓﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺪﯾﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﺪﯾﻪ
دادن ﭘﺮﻧﺪه ،ﺑﻪ ﻧﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن ﮐﻨﯿﺪ.

