ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده
ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ در ﺧﺎﻧﻪ
آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻧﻬﺪاری و ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ در ﺧﺎﻧﻪ
ﻣـﺮغ ﻋﺸـﻖ ﭘﺮﻧـﺪه اﯾﺴـﺖ زﯾﺒـﺎ و ﺧـﻮش ﺳـﯿﻤﺎ و ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﺮﺑـﺎن و ﺑـﺎزﯾﻮش ﮐـﻪ در زﺑـﺎن اﻧﻠﯿﺴـ ﺑـﻪ آن

ﺑﺎﺟﺮﯾﺎر ) (budgerigarﯾﺎ ﺑﺎﺟ (budgie) ﻧﯿﺰ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه از راﺳﺘﻪ ﻃﻮﻃ ﺳﺎﻧﺎن و از ﻧﮋاد
ﮐﺎﮐﺎﺗﯿﻞ ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﻓﺎرﺳ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻃﻮﻃ را ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ او را
ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻤﺎد زﯾﺒﺎﯾ و ﻋﺸﻖ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾ ﺟﻔﺖ از
ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺸﻖ واﻗﻌ را وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺳﺎزد .ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ دارای دو ﻧﮋاد ﻣﻌﻤﻮﻟ و اﻧﻠﯿﺴ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮋاد اﻧﻠﯿﺴ از ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﯿﻦ  5اﻟ7 
ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ اﯾﺪه آﻟ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ  11ﺳﺎل ﻧﯿﺰ
ﻋﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ را ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﯿﻤﺎری و اﻓﺴﺮدﮔ در آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﭼﻘﺪر ﻃﺮﻓﺪار دارد و اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﭘﺮورش و ﻧﻬﺪاری اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ و
ﭘﺮ ﺳﻮد ﮐﺎﻣﻼ روﻧﻖ داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن زﯾﻨﺘ ﻋﻠ
اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دراﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮورش و ﺗﺜﯿﺮ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺘ ﺑﺮﺧ اوﻗﺎت ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﭘﺮورش ،ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ،ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎری ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و…
اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺷﺮط اول و آﺧﺮ در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺻﺪا و زﯾﺒﺎﯾ ﺧﺎﺻ دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺑﻪ ﭘﺮورش
ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾ ﺳﺮی ﻧﺎت آﻣﻮزﺷ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ
ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻮل ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ در ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾ در اﻧﻮاع ﺷﺮاﯾﻂ آب
و ﻫﻮاﯾ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮورش آن ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ دﻟﯿﻞ دﯾﺮی ﮐﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﭘﺮورش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ

ﺑﺎﻻ ﻣ ﺷﻮد .آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن داده و ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ زود
ﺧﻮ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ در ﺧﺎﻧﻪ

ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﻻزم اﺳﺖ؟
ﺣﺎل ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ در ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﯾ ﻗﻔﺲ ﺧﻮب ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .وﯾﮋﮔ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﯾ ﻗﻔﺲ ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در زﯾﺮ
آﻣﺪه اﺳﺖ:
– ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻗﻔﺲ ﺣﺪاﻗﻞ  50ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ﻗﻔﺲ ﺣﺪاﻗﻞ  60ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
– درون ﻗﻔﺲ ﯾ ﻋﺪد ﻇﺮف ﻏﺬا ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
– ﺑﻪ دﯾﻮاره ﻗﻔﺲ ﯾ آﺑﺨﻮری ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
– ﻣﺤﻠ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪه در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾ ﻣﯿﻠﻪ ﭼﻮﺑ ﯾﺎ آﻫﻨ ﺑﻪ دو ﻃﺮف
ﻗﻔﺲ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

– ﻗﺮار دادن ﯾ ﺳﻨ ﻣﻌﺪﻧ درون ﻗﻔﺲ ﻻزم ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﭘﺮﻧﺪه در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد
ﻣﻌﺪﻧ ﺑﺪن ﺧﻮد از آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ.
– ﯾ زﻧ درون ﻗﻔﺲ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.
– ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾ آﯾﻨﻪ درون ﻗﻔﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪن ﭘﺮﻧﺪه ﮐﻤ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ ﺑﻪ آﯾﻨﻪ ﻋﺎدت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
– ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾ ﺗﺎب  ،ﭼﻨﺪ ﺗﻮپ ﮐﻮﭼ و… ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣ ﭘﺮﻧﺪه درون ﻗﻔﺲ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
– ﭼﻮن ﭘﺮﻧﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آب ﺗﻨ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾ وان ﮐﻮﭼ درون ﻗﻔﺲ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ
ﻟﺰوم آب ﺗﻨ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
– ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﭼﻮب ﮐﻮﭼ درون ﻗﻔﺴﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن اﺣﺴﺎس آن را ﺑﺠﻮﯾﺪ.

ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﻗﻔﺲ ﯾﻌﻨ ﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﻔﺲ درون آن ﻗﺮار
ﻣ ﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
– ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﻔﺲ را ﺑﻪ دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
– ﻗﻔﺲ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ رو ﺑﻪ روی ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون را ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
– ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﻔﺲ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ را در ﮔﻮﺷﻪ اﺗﺎق و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﻠﻂ
ﺑﺎﺷﺪ.
– ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﻔﺲ را در ﻣﺎﻧ ﺳﺎﮐﺖ و ﺑﻪ دور از ﺳﺮ و ﺻﺪاﻫﺎی زﯾﺎد ﻗﺮا دﻫﯿﺪ ،ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﺻﺪاﻫﺎﯾ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪای اﻓﺘﺎدن ﻇﺮف ،ﺻﺪای ﺳ و ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮس در ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺪه و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﺑﺎزدﻫ
آن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣ دﻫﺪ.
– دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ  22اﻟ 26 درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺎن ﻫﺎﯾ ﮐﻪ دود ﺳﯿﺎر ،ﻗﻠﯿﺎن
و … وﺟﻮد دارد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺮﻧﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻫﻨﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺎﺗ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻗﻔﺲ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ،اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪن ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻣ
رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:

– ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺮﯾﺪن ﯾ ﻋﺪد ،ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﯾ ﺟﻔﺖ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﺑﺨﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﺮ ﻋﺎدت ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾ ﻧﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔ ﺷﺪه
و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
– در ﻫﻨﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ  6اﻟ 8 ﻫﻔﺘ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان و آﻣﺎده آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺒﻠ
ﺧﻮد ﻋﺎدت ﻧﺮده اﻧﺪ ،راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
– ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ از ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭼﻮن ﻫﻢ از ﺳﻦ
ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و ﻫﻢ اﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﭘﺮﻧﺪه ﺧﯿﺎﻟﺘﺎن راﺣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
– از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﺳﺎﻟﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ دارای ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾ ﺑﺮاق ،ﺑﺪون ﺗﻮرم و ﺳﯿﺎه رﻧ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﻠﺴﻪ ﻫﺎﯾ ﻧﺮم و ﺗﻤﯿﺰ و ﻇﺮﯾﻒ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮغ ﻋﺸﻘ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ داﺋﻤﺎ ﭘﺮ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺮﺗﺐ

ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه دارای ﭘﺮﻫﺎﯾ ﮐﺜﯿﻒ و ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ و ﯾﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧ ﻣﺘﻮرم ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ او ﺷ ﮐﻨﯿﺪ.
– ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺎﻟﺖ آﺑ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮ ﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ دم ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺑﺪﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎی او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻢ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ را
ﺑﯿﺮد.
ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾ در ﺟﻬﺖ ﮐﻤ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾ ﺟﻔﺖ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ،ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﺎﻟﻎ و
ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮد وﻟ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ از اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤ ﺑﯿﺮﯾﺪ.

آﯾﺎ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن را دارد؟
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﯾ ﻧﻮع ﻃﻮﻃ از دﺳﺘﻪ ﮐﺎﮐﺎﺗﯿﻞ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻮﻃ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﺗﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﯾﺎد دﻫﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ اوﻻ :ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﻮان و ﻧﺮ ﺑﺎﺷﺪ دوﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن وﺟﻮد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎرش ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ
ﺗﻤﺮﮐﺰش ﻣﯿﺸﻮد.

وﯾﺪﯾﻮی زﯾﺮ در ﻣﻮرد ﯾ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺻﺪای ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣ

ﭘﺮدازد :
/https://www.eig-shop.com/wp-content/uploads/2018/11ﭘﺮورش‐ﻣﺮغ‐ﻋﺸــــــــــــﻖ‐در‐
ﺧﺎﻧﻪmp4.
داﻧﻠﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﯾﺪﯾﻮ | ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺳﺮوﯾﺲ اﺷﺘﺮاک وﯾﺪﯾﻮ EIG-SHOP

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ
ﯾ دﯾﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﺳﺎﻟﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪاﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻘﻮی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ:
– ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ داﻧﻪ ارزن و ﺗﺨﻢ ﮐﺘﺎن ،ﺗﺨﻢ آﻓﺘﺎﺑﺮدان و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ در ﯾ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾ ،ﺗﺮﮐﯿﺒ از اﯾﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺑﺬر ﺳﺎﯾﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺬر ﺧﺮﻓﻪ ،ﺑﺬر ﺟﻌﻔﺮی ،ﺑﺬر رﯾﺤﺎن ،ﺑﺬر ﮔﯿﺸﻨﯿﺰ ،ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ،ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ و… ﻧﯿﺰ ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾ ﻣﻔﯿﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺮﻧﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
– ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪ ای دو اﻟ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ آب ﭘﺰ ﺷﺪه
در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻮاع ﺣﺒﻮﺑﺎت ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﺑﯿﺎ ،ﻟﭙﻪ ،ﻧﺨﻮد و  ..ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
– ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧ اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و آﻧﺘ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،
ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ روزی ﯾ وﻋﺪه ﺗﺮﮐﯿﺒ از اﻧﻮاع ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮه ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺮﻧﺪه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﯿﺐ ،ﻫﻠﻮ ،ﮔﻼﺑ ،ﺗﻮت ،ﺷﺎه ﺗﻮت،
ﺷﻠﯿﻞ ،ﺧﯿﺎر ،ﻫﻮﯾﺞ ،ﺟﻌﻔﺮی ،رﯾﺤﺎن ،ﮐﺎﻫﻮ و…
– از دادن ﻏﺬا ﻫ زﯾﺎد ﭼﺮب و زﯾﺎد ﺷﻮر ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﺑﺪن آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻀﺮی ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ.
– ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻒ درﯾﺎ ،ﺳﻨ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧ و … در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺮﻧﺪه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺪن ﺧﻮد ،از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ در ﺧﺎﻧﻪ

رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻗﻔﺲ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ
ﺑـﺮای اﯾﻨـﻪ ﻣـﺮغ ﻋﺸـﻖ ﻫـﺎی ﺷﻤـﺎ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺳـﺎﻟﻢ و ﺳـﺮﺣﺎل ﺑﺎﺷﻨـﺪ و ﻫـﻢ ﭼﻨﯿـﻦ از ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ ﺑـﺎﻻﯾ ﻧﯿـﺰ

ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ را در ﻣﺤﯿﻂ آﻧﻬﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﺷﺪ:
– ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻮاره ﮐﻒ ﻗﻔﺲ را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻪ دارﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﻮن ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﻫﺮ روز ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻓﻀﻮﻻت ﭘﺮﻧﺪه در ﮐﻒ ﻗﻔﺲ
ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آب و ﻏﺬای ﭘﺮﻧﺪه را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻟﻮده
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
– ﻫﺮ روز آب و ﻏﺬای ﺗﺎزه و ﺗﻤﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺮﻧﺪه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﺷﻤﺎ از ﻏﺬای ﻣﺎﻧﺪه و ﻓﺎﺳﺪ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﻤﺎری در او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻏﺬا ﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ،
ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻣﺎن زﯾﺎدی در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺮﻧﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
– ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره از ﺑﺪن ﺗﻤﯿﺰی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﭘﺮ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ
دﻫﺎﻧﺶ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪه ﮐﺜﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﻤﺎری از ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪه وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮای
اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﻣـ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﯾـ وان ﺣﻤـﺎم ﮐـﻮﭼ درون ﻗﻔﺴـﺶ ﻗـﺮار دﻫﯿـﺪ ،آب وان ﺣﻤـﺎم را ﭘـﺲ از ﻫـﺮ ﺑـﺎر
اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﺷﺎﻣﭙﻮﯾ درون وان ﺣﻤﺎم ﭘﺮﻧﺪه

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻀﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﻋﺎدت ﺑﻪ آب ﺗﻨ در وان ﺣﻤﺎم ﻧﺪارد ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺷﺨﺼﺎ آن را زﯾﺮ دوش آب وﻟﺮم ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﺪﻧﺶ را ﺑﺸﻮرﯾﺪ.
– ﻗﻔﺲ ﭘﺮﻧﺪه را ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺒﺎر ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺸﻮرﯾﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺘﺎب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺸ ﺷﻮد.
– اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺸﺮه ﻣﻮزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ ﯾﺎ ﭘﺸﻪ در اﻃﺮاف ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺪﯾﺪ ،ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺮﻧﺪه را
ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺎ ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﻣﺠﺪد ﺣﺸﺮات ﺑﺎﯾﺪ در و
ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﺗﻮری ﮐﻨﯿﺪ.
– وﺟﻮد ﺑﺨﺎر اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس در ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎداﺑ ﭘﺮﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮی ﻣﻄﺒﻮﻋ را ﻧﯿﺰ
در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺨﺶ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻧﻮاع ﺑﺨﺎر ﺳﺎز ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ :اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼﺷ ﺑﻮد در ﺟﻬﺖ ﮐﻤ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ،در
ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺳﻮال ﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارﯾﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺮات ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﺬارﯾﺪ.

