ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﺗﻨﯿ ﻫﺎ و ﻓﻮت و ﻓﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در ﺧﺎﻧﻪ – ﻗﻨﺎری ﭘﺮﻧﺪه ای ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺧﻮش آواز اﺳﺖ و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
آواز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه در دﻧﯿﺎ از ارزش و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ دارد .اﮔﺮ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﯾ ﭘﺮﻧﺪه در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻟ اﺳﺖ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ و
ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻨﺎری را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﻪ راﻫﺎر ﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در
ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد؟ ﻓﻮت و ﻓﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و از ﺳﯿﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺎز اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳ ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﺮوز ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎه وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﻤﺎﻣ ﺳﻮاﻻت در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻮاب داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ راه و روش ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در ﺧﺎﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﻨﺎری را ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺮورش دﻫﯿﺪ.

ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در ﺧﺎﻧﻪ

دﺳﺘﺮﺳ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا :
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻨﺎری را ﺑﺮای ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭼﻪ ﻧﮋاد ﻫﺎﯾ از ﻗﻨﺎری ﺑﺮای ﭘﺮورش در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ؟

ﻗﻨﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺨﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﻗﻨﺎری ؟
ﭼﻮﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدن ﻗﻨﺎری را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ؟
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻨﺎری
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻗﻨﺎری ﻫﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻣﺤﯿﻂ و ﻗﻔﺲ ﻗﻨﺎری ﻫﺎ
آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻨﺎری و روش ﻫﺎی درﻣﺎن آن

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻨﺎری را ﺑﺮای ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﻨﺎری را ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﺨﻨﻮ و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﺞ
ﻣﻨﻘﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ دﻫﺪ؟ ﻗﻨﺎری ﭼﻪ وﯾﮋﮔ ﻫﺎﯾ دارد ﮐﻪ دﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی زﯾﻨﺘ ﻧﺪارﻧﺪ؟
در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :
اﻟﻒ – ﻗﻨﺎری دارای آواز ﺑﺴﯿﺎر دﻟﻨﺸﯿﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾ ﻫﯿﭻ ﯾ از ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﺨﻨﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎﺳﻮ ،ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ،ﮐﺎﮐﺎدو و … وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻨﺎری ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اواز ﺧﻮش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ،آن را ﭘﺮورش ﻣ دﻫﻨﺪ.
ب – ﻗﻨﺎری ﭘﺮﻧﺪه ای ﺑﺴﯿﺎر ﺑ ﺧﻄﺮ و آرام اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺳﻮ ﯾﺎ ﮐﺎﮐﺎدو ﺻﺪای
دﻟﺨﺮاﺷ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﻤ دﻫﺪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت رﻫﺎ ﻧﻤﻮدن در اﺗﺎق ﺑﺎ ﻧﻮک ﺧﻮد وﺳﺎﯾﻞ را
ﺳﻮراخ ﯾﺎ ﻧﻤ ﺷﻨﺪ.
ج – ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻨﺎری ﻫﺎ از رﻧ ﻫﺎی ﺷﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ زرد و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ
ﻃﻮﻃ ﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺳﻮ ﯾﺎ ﮐﺎﮐﺎدو ﻓﻘﻂ دارای ﭘﺮ ﻫﺎﯾ ﻃﻮﺳ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻨﺪان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻮش ﺑﺎﻻﯾﺸﺎن ﭘﺮورش ﻣ دﻫﻨﺪ.
د – ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻧﻬﺪاری ﻗﻨﺎری ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ و آﺳﻮده ﺗﺮ از ﻃﻮﻃ ،ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ،ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﯾﺎ
ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻃﻮﻃ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺴﺎﺳﺎﺗ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓ ﭘﺮ ﻫﺎی
ﺑﺪن ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣ ﮐﻨَﻨﺪ.
ه – ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری ﻗﻨﺎری ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﮐﻮﭼ ﺗﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ  ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻃﻮﻃ ﻫﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺟﺜﻪ ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﺰرﮔ ﺗﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
و – ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻨﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻃﻮﻃ ﺳﺎﻧﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾ ﻃﻮﻃ ﺳﺨﻨﻮ ﻗﯿﻤﺘ ﺣﺪود  2ﺗﺎ
 5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﯾ ﻗﻨﺎری ﻗﯿﻤﺘ ﺑﯿﻦ  50ﻫﺰار ﺗﺎ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
دارد.

اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در ﺧﺎﻧﻪ از روی ﻋﻼﻗﻪ :
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ ﻋﻼﻗﻪ ای دارد ،ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺪاری ﺳ ﯾﺎ ﮔﺮﺑﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری ﯾﺎ ﻃﻮﻃ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺨﺼ
و ﺳﻠﯿﻘﻪ ای ﺑﻮده و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﺎر ﻫﺎ و ﻓﻮت و ﻓﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری
در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﻧﻮاع ﻧﮋاد ﻗﻨﺎری

ﭼﻪ ﻧﮋاد ﻫﺎﯾ از ﻗﻨﺎری ﺑﺮای ﭘﺮورش در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
اﯾﻨﻪ ﭼﻪ ﻧﮋادی از ﻗﻨﺎری را ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ و ﺳﻠﯿﻘﻪ
ﺷﻤﺎ دارد وﻟ در زﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮋاد از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﻨﺎری ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎن ﻣﻌﺮﻓ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ در

اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:

 -1ﻗﻨﺎری رﺳﻤ: 

ﻧﮋاد ﻗﻨﺎری رﺳﻤ
اﯾﻦ ﻗﻨﺎری ﻣﺨﺘﺺ اﯾﺮان ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﺮان اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺑﻮﻣ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ

در رﻧ ﻫﺎی زرد دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟ در رﻧ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ ،ﻗﻬﻮه ای ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﻬﻮه ای و زرد ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .از وﯾﮋﮔ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﻨﺎری ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دارای دﻣ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮده و ﺟﻨﺲ ﻧﺮ

آن آوازﻫﺎی ﻣﺪاوم و ﻣﺤﻤ ﺳﺮ ﻣ دﻫﺪ.

 -2ﻗﻨﺎری ﻣﻮزاﯾﯿ: 

ﻗﻨﺎری ﻣﻮزاﯾﯿ
اﯾﻦ ﻗﻨﺎری ﻧﯿﺰ دارای ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧ ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ در ﭘﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾ ﺧﺎﺻ را ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه
داده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ دارای ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧ زﯾﺎدﺗﺮی در ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﮐﺎﻣﻼ از ﺟﻨﺲ
ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣ ﺳﺎزد .ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻨﺎری ﻧﮋاد ﻣﻮزاﯾﯿ در ﺳﺎل  1950در
ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﮐﺸﻒ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

 -3ﻗﻨﺎری ﮔﻼﺳﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﺮﺳﺖ :

ﻗﻨﺎری ﮔﻼﺳﺘﺮ
اﯾﻦ دو ﻗﻨﺎری ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻗﻨﺎری ﮐﺮﺳﺖ ﺟﺜﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮی دارد ،اﯾﻦ دو
ﻧﮋاد دارای ﮐﺎﮐﻠ ﭘﻬﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺎ روی ﻧﻮک آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣ آﯾﺪ و ﺟﻠﻮی دﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﻦ دو ﻧﮋاد ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج داد و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

 -4ﻗﻨﺎری ﻧﮋاد ﻻﻧ ﺷﺎﯾﺮ و ﯾﻮرک ﺷﺎﯾﺮ :

ﻗﻨﺎری ﻧﮋاد ﻻﻧ ﺷﺎﯾﺮ
اﯾﻦ دو ﻧﮋاد از ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻨﺎری رﺳﻤ اﯾﺮاﻧ دارای ﺑﺪﻧ ﮐﺸﯿﺪه و دﻣ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ وﻟ ﺑﻠﻨﺪی دم آن
ﺑﻪ ﻗﻨﺎری رﺳﻤ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻗﻨﺎری ﻻﻧ ﺷﺎﯾﺮ در رﻧ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،زرد ،ﻧﺎرﻧﺠ و ﺑﻌﻀﺎ ﻗﻬﻮه ای ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮع ﻧﺮ آن ﮔﺎﻫﺎ دارای ﮐﺎﮐﻠ ﮐﻮﭼ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻨﺎری ﻻﻧ ﺷﺎﯾﺮ ﺑﯿﻦ  17ﺗﺎ  22ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل
دارد .ﻗﻨﺎری ﯾﻮرک ﺷﺎﯾﺮ ﻧﯿﺰ دارای ﺳﯿﻨﻪ ای ﻧﺎرﻧﺠ رﻧ ،ﭘﺸﺘ ﻗﻬﻮه ای رﻧ و دﻣ زرد رﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﯿﻦ  17ﺗﺎ  20ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد.

 -5ﻗﻨﺎری ﺟﯿﺒﺮ :

ﻗﻨﺎری ﺟﯿﺒﺮ
اﯾﻦ ﻗﻨﺎری آﻧﺎﺗﻮﻣ ﻣﺘﻔﺎوﺗ دارد و دارای ﭘﺎﻫﺎ و ﺳﯿﻨﻪ ﻟﺨﺘ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﻧﮋاد از ﻗﻨﺎری ﻧﯿﺰ ﻧﻮع ﻧﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮع ﻣﺎده آواز ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻗﻨﺎری ﺟﯿﺒﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮدی ﺑﺮ روی ﻣﯿﻠﻪ ﻧﺸﯿﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
و ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺣﺎﻟﺘ 45 درﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﮋاد ﺟﯿﺒﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﺪام ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺎﻟﺘ اﻓﻘ دارد .اﯾﻦ ﻗﻨﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ آﻧﺎﺗﻮﻣ ﺧﺎﺻ ﮐﻪ دارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ؟
اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻗﻔﺲ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻗﻔﺴ !ﻗﻔﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻨﺎری ﺑﺎﯾﺪ
دارای اﻧﺪازه ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﻨﺎری آزاداﻧﻪ درون ﻗﻔﺲ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ ،ﻗﻔﺴ ﺑﻪ اﻧﺪازه  50*50*50ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻨﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻔﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﺲ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ ،ﮐﻒ و ﺳﻘﻒ ﻗﻔﺲ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻼﺳﺘﯿ ﻣﻘﺎوم و ﻣﺤﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻠﺰ ﻫﺎی ﺿﺪ زﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ،اﺳﺘﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ دﭼﺎر زﻧ زدﮔ و ﭘﻮﺳﯿﺪﮔ ﻧﺸﻮد.
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾ ﺟﻔﺖ ﻗﻨﺎری را دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ در وﺳﻂ ﻗﻔﺲ ﯾ ﺗﻮری ﻓﻠﺰی ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا در
ﺑﺮﺧ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﯾﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﻨﺎری ﻣﺎده ﺑﺮ روی ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل
درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ﺟﻔﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد و در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮری را در ﻗﻔﺲ ﻗﺮار داده و آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ
ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﻃﺮاﺣ ذاﺧﻞ ﻓﻘﺲ ﻗﻨﺎری :
ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻗﻔﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ داﻧﺨﻮری ،آﺑﺨﻮری ،ﻣﯿﻠﻪ ﻧﺸﯿﻤﻦ و ﻇﺮف ﺣﻤﺎم ﻣ رﺳﺪ .اﮔﺮ ﻗﻔﺲ
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺎﻧﯿﺰه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ دارای داﻧﺨﻮری و آﺑﺨﻮری ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،وﻟ اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻔﺲ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن اﯾﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﻧﺪازه آﺑﺨﻮری و داﻧﺨﻮری
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ از ﻇﺮف ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿ ،ﭼﯿﻨ ﯾﺎ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣ ﺳﺎده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر آﺑﺨﻮری ،داﻧﺨﻮری و ﻇﺮف ﺣﻤﺎم ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﺮف دان و ﻇﺮف آب را ﺑﻪ دﯾﻮاره ﻗﻔﺲ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﻧﺸﯿﻤﻦ را ﻧﯿﺰ ﻧﺰدﯾ
آن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﺣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ روی ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬا ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻇﺮف آب را در ﯾ ﻃﺮف ﻗﻔﺲ و ﻇﺮف ﻏﺬا را در ﻃﺮف دﯾﺮ ﻗﻔﺲ ﻧﺼﺐ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟ اﮔﺮ ﻇﺮف آب
و ﻏﺬا رو در ﮐﻒ ﻗﻔﺲ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ را ﻃﻮری ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻮدی ﺑﺎ ﻇﺮف
ﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﯿﺮد زﯾﺮا ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻓﻀﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ روی ﻣﯿﻠﻪ وارد ﻇﺮف آب و ﻏﺬا ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز و ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ آورد.

اﻧﺘﺨﺎب ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﺎم :
ﻫﻨﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﻇﺮف ﺑﺎﯾﺪ

ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ در آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ارﺗﻔﺎع زﯾﺎد ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﺮق ﺷﺪن ﻗﻨﺎری ﻫﺎ
ﮔﺮدد .از آب وﻟﺮم ﺑﺮای اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻗﻨﺎری ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﭙﻮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻨﯿﺪ .ﻇﺮف ﺣﻤﺎم رو ﻫﻔﺘﻪ ای دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ درون ﻗﻔﺲ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ،ﻇﺮف
را از ﻗﻔﺲ ﺑﺮدارﯾﺪ.

ﮐﻒ ﻗﻔﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿ ﯾﺎ اﺳﺘﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻫﻨﺎم ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﮐﻒ
ﻗﻔﺲ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮﯾﺪ ﮐﻞ ﻗﻔﺲ را ﺑﺸﻮرﯾﺪ ،ﯾ ﻻﯾﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻤﯿﺰ را در ﮐﻒ ﻗﻔﺲ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻫﺮ
دو ﺳﻪ روز ﯾﺒﺎر آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻃﺮح زﯾﺮ ﯾ ﻗﻔﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻗﻨﺎری ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ :

ﻗﻔﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در ﺧﺎﻧﻪ

ﻗﻨﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺨﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﻗﻨﺎری ؟
اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻠﯿﻘﻪ ای ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓ در ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری و اﻧﻮاع
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را دارﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾ ﺟﻔﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﻗﻨﺎری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و ﭼﻮن
ﺧﻮدﺗﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺧﻠﻖ وﺧﻮ ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ ﮐﺎﻣﻼ زﺑﺎﻧﺶ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ!
وﻟ اﮔﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻫﻮس داﺷﺘﻦ ﯾ ﻗﻨﺎری ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ

ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ،ﺳﺨﺘ ﻫﺎ و ﻣﺸﻼت ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در ﺧﺎﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﺎر ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻓﺮوﺷ ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯿﻪ ﺑﻪ ﯾ
ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟ رﺳﯿﺪﯾﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾ ﺟﻔﺖ ﻗﻨﺎری ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻨﯿﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﻨﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﻗﻨﺎری

دﻗﺖ در ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻨﺎری :
اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻨﺎری ﺑﺎﯾﺪ از اﻓﺮاد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﮐﺎﻣﻼ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺮﯾﺪی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺳﻮدﺟﻮﯾ از
ﻋﺪم اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓ ﺷﻤﺎ ﯾ ﺟﻔﺖ ﭘﺮﻧﺪه ﭘﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺾ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز دﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد
و ﯾﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮﺷﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آواز ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻨﺎری ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﺟﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و
ﻋﻼﯾﻢ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻓ در اﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺟﻮان ﺑﻮدن ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻨﯿﺪ.
روش ﺳﻮﻣ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد و آن ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و ﺗﻌﺪادی ﺗﺨﻢ
ﻧﻄﻔﻪ دار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﺰی ﺑﺎﺗﻮر  5اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از اﻧﻮاع
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن زﯾﻨﺘ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ارزان ﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ دارد ،ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار
ﻧﯿﺰ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﺎزه ﺗﺤﻮﯾﻠ ﺑﯿﺮﯾﺪ و از ﺧﺮﯾﺪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ از ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی دور ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ روش ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی

ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﻗﻨﺎری ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوش و ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ ﭘﺮورش دﻫﯿﺪ و ﻓﻘﻂ اﯾﻦ
روش را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ و ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در ﺧﺎﻧﻪ دارﻧﺪ.

ﭼﻮﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدن ﻗﻨﺎری را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ؟
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﯾ ﻗﻨﺎری ﺳﺎﻟﻢ ،ﺳﺮ ﺣﺎل ﺑﻮدن آن اﺳﺖ .ﻗﻨﺎری ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش
ﺑﻮده و ﻣﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﻣ ﭘﺮد و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻨﻪ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫ آواز ﻫﺎی ﻣﺤﻤ ﻣ

ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺮﻧﺪه ای ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺎﻗﺖ آواز ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺎری

 – .1ﯾ ﻗﻨﺎری ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای ﭘﺮ ﻫﺎﯾ ﭘﻒ ﮐﺮده و ژوﻟﯿﺪه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﺷﻪ ای ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ.
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾ ﻗﻨﺎری ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣ ﻧﺸﯿﺪ و اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺑﺮ روی ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی
ﻧﺸﯿﻤﻦ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﻗﻨﺎری را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑ ﺣﺎل ﺑﻮده و ﺑﺮ ﮐﻒ ﮔﻮﺷﻪ
ﻗﻔﺲ ﻣﻨﺰوی ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ او ﺷ ﮐﻨﯿﺪ.
 – .2ﯾــ ﻗﻨــﺎری ﺑﯿﻤــﺎر ﻣﻤــﻦ اﺳــﺖ دارای ﺷﻤــ ورم ﮐــﺮده و ﺑﺮاﻣــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ و ﻓﻀــﻮﻻت او ﺑــﻪ
ﺻﻮرت آﺑ ﯾﺎ اﺳﻬﺎل ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻗﻨﺎری ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﻧ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎف و زﯾﺮ ﺷﻤ ﺑﺪون
ﺑﺮﺟﺴﺘ دارد و ﻓﻀﻠﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻔﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ رﻧ ﻗﻬﻮه
ای ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺸ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در اﻃﺮاف ﮐﻠﻮاک ﻧﯿﺰ آﺛﺎری از ﻓﻀﻮﻻت ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
 – .3ﭘﺮ ﻫﺎی ﯾ ﻗﻨﺎری ﺳﺎﻟﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎف و ﯾﺪﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮاق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﭘﺎﻫﺎی
او آﺛﺎری از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻮک ﻗﻨﺎری ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ دارای اﻧﺪازه ای ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻣﻼ

ﺑﺮاق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﯾ ﻗﻨﺎری ﺳﺎﻟﻢ دارای ﭼﺸﻤﺎﻧ ﺑﺮاق و ﺑﺪون ﭼﺮک ﻣ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ
ﻗﻨﺎری دارای ﭼﺸﻤﺎﻧ ﺗﻨ و ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدن ﻗﻨﺎری ﺷﻮﯾﺪ.
 – .4ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻨﺎم اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻨﺎری از ﯾ ﻓﺮد ﺧﺒﺮه و ﮐﺎرﺷﻨﺎس در ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻨﺎری
ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻤ ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮب ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﻨﺎری ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻦ و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻗﺒﻠ او را

ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﮔﺮ ﻗﻨﺎری دارای ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻗﻨﺎری و ﺳﻦ او در ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺎ ﻗﯿﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺎ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ و

ﺳﻦ ﻗﻨﺎری را ﺗﺸﺤﯿﺺ دﻫﯿﺪ.
 – .5ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪه دﯾﺮی دارای دوره ﺗﻮﻟ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ دوره ﭘﺮﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه ﻣ
رﯾﺰد و ﭘﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﭘﺮ ﻫﺎی ﻗﺒﻠ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮای ﻗﻨﺎری ﻫﺎ اﺗﻔﺎق

ﻣ اﻓﺘﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ آواز ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﺤﺮک ﭘﺮﻧﺪه اﯾﻦ دوره ﮐﻢ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌ
ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪه ای اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻨﺎری

ﻗﺒﻞ از دوره ﺗﻮﻟ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دوره ﺗﻮﻟ را ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 – .6ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻨﺎری ﻫﺎی ﻧﺮ ﻗﺪرت آواز ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ و ﻃﻮﻻﻧ ﻣﺪت را دارﻧﺪ و
آواز ﻗﻨﺎری ﻣﺎده ﮐﻮﺗﺎه و ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﻟ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﯾﻦ
ﭘﺮﻧﺪه را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و از ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻗﻨﺎری ﻧﺮ
اﺻﻼ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻗﻨﺎری ﻣﺎده آواز ﻧﺨﻮاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ ﺧﺮﯾﺪاری

ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﻗﻨﺎری ﺟﻔﺖ ﺧﻮد را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﻨﺎری ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ و ﺟﻮﺟﻪ

ﮐﺸ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻨﺎری

اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻨﺎری

ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﻗﻨﺎری ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ اول از آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺎدت ﻧﺪارﻧﺪ و در
اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻬﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در
ﺧﺎﻧﻪ را دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد وارد ﺷﻮﯾﺪ .وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ دوره ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد
زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :
اﻟﻒ – ﻗﻔﺲ ﭘﺮﻧﺪه را در ﻣﺤﯿﻄ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔ ﺻﻮﺗ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺪاﻫﺎی
ﺧﺸﻦ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪای ﺑﻮق ﻣﻤﺘﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮن ،ﺻﺪای ﺟﯿﻎ و داد ،ﺻﺪای اﻧﻔﺠﺎر و
اﻓﺘﺎدن ﻇﺮوف و… ﻫﻤ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺮس آور ﺑﻮده و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎزﮔﺎری آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﻞ ﺗﺮ ﻣ

ﮐﻨﺪ.
ب‐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺪه آل ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ آﻧﻬﺎ را ﺳﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪﻫﯿﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ داﻧﻪ ارزن،
ﮐﺘﺎن ،آﻓﺘﺎﺑﺮدان و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﻮی ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روزاﻧﻪ ﯾ وﻋﺪه ﺗﺮﮐﯿﺒ
از اﯾﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒ از اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
آب ﭘﺰ ﻧﯿﺰ ﻏﺬاﻫﺎﯾ ﻣﻘﻮی و ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .روزاﻧﻪ ﯾﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﻨﺎری ﻫﺎ را ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ج – ﻫﺮﮔﺰ ﯾ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾ را روزاﻧﻪ دو ﺑﺎر و ﯾﺎ ﯾ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﯿﻤﺎری و ﺿﻌﻒ اﻧﺪام در ﭘﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﻧﺎت اﺻﻠ و ﻣﻬﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮی ﺷﺪن ﭘﺮﻧﺪه ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اواز

ﺧﻮاﻧﺪن و ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
د – دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻗﻨﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﯾ دﻣﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﯿﻦ  22اﻟ 26 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺟﺐ وارد آﻣﺪن ﺷﻮک دﻣﺎﯾ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺮار

زﯾﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ و ﺑﯿﻤﺎری در ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ه – ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ آﻧﻬﺎ را روزاﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ اﻟ ﯾ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻨﺠﺮه و زﯾﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر
آﻓﺘﺎب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﯿﺮوب ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درون ﻗﻔﺲ و در ﺑﺪن آﻧﻬﺎ را از

ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﻗﻨﺎری ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮق ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ز – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ و داﺷﺘﻦ ﺧﻮاﺑ راﺣﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮﻗﻊ
ﺧﺎﻣﻮﺷ ﭘﺎرﭼﻪ ای را روی ﻗﻔﺲ ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ،ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ از ﭘﺎرﭼﻪ ای ﺗﻤﯿﺰ ،ﺑﺪون ﺑﻮ و
ﮐﻠﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﮔﺮم ﻧﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﻔﺲ از ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺑﻪ دورن ﻗﻔﺲ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺷﻮد ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎرﭼﻪ را ﻃﻮری ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﮐﻪ راه ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ک – آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻔﺘﻪ ای ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را در اﺗﺎﻗ ﺑﺎ در و ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺴﺘﻪ
رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ،ﻧﻮﻋ ورزش
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در اﻓﺰاﯾﺶ روﺣﯿﻪ ،اﺷﺘﻬﺎ و ﻗﻮای ﺑﺪﻧ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻗﻨﺎری ﻫﺎ

ﻏﺬای ﻗﻨﺎری

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳ در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤ و روﺣ ﻗﻨﺎری ﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨ ﺑﺪن ﻗﻨﺎری ﻫﺎ و رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻗﻨﺎری
ﻫﺎی ﺷﻤﺎ در دوره ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ،ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﯾﺎ ﺗﻮﻟ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻐﺬﯾﻪ آﻧﻬﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج
دﻫﯿﺪ.
ﺑـﺮای ﺗﻐﺬﯾـﻪ و ﭘـﺮورش ﻗﻨـﺎری در ﺧـﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣـﻮاد ﻏﺬاﯾـ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏـﺬای
ﺗــﺮاری ﻣــﻮﺟﺐ ﺿﻌــﻒ ﺟــﺪی در ﭘﺮﻧــﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘــﺎ ﺑﯿﻤــﺎری آﻧﻬــﺎ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ .ﺑــﺮای ﻗﻨــﺎری ﻫــﺎ ﭘﻠــﺖ ﻫــﺎی
ﻣﺨﺼﻮﺻ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪه ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻗﻨﺎری ﺷﻤﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﺧﻮردن ﭘﻠﺖ ﻋﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد.

ﻋﺬای ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻗﻨﺎری :
از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻮاد ﻏﺬاﯾـ ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ ﻗﻨـﺎری ﻫـﺎ داﻧـﻪ ارزن ،ﺗﺨـﻢ ﮐﺘـﺎن ،ﺗﺨـﻢ ﮔﺸﻨﯿـﺰ ،ﺗﺨـﻢ آﻓﺘـﺎﺑﺮدان ،ﺗﺨـﻢ
ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ،ﺗﺨﻢ ﮐﺎﻫﻮ ،ﺗﺨﻢ ﺧﺮﻓﻪ ،ﺗﺨﻢ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ و … ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روزاﻧﻪ ﯾ وﻋﺪه ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی
ﺗﺎن را ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒ از اﯾﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ﺑﺪن ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺒﺰی ﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻠﻢ ،ﮐﺎﻫﻮ ،ﺧﯿﺎر ،ﻫﻮﯾﺞ ،اﺳﻔﻨﺎج را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺗﺮﮐﯿﺒ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ

ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ آﻧﺘ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪ ای دو اﻟ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒ از اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه
ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺐ ،ﮔﻼﺑ ،ﺗﻮت ﻓﺮﻧ ،ﻣﻮز ،ﺷﻠﯿﻞ ،ﻫﻠﻮ ،ﭘﺮﺗﻘﺎل،

ﻧﺎرﻧ و … را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺗﺮﮐﯿﺒ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﻨﺎری ﻫﺎی ﺟﻮان ﺑﺬارﯾﺪ.

ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪه ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪ ای دو اﻟ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اب ﭘﺰ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﻮﻟﺘ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨ ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪه و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾ اﻟ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﻧﻮاع ﻣﻮﻟﺘ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ

ﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ در ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺗﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻤﯿﺎب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.

رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻣﺤﯿﻂ و ﻗﻔﺲ ﻗﻨﺎری ﻫﺎ
/https://www.eig-shop.com/wp-content/uploads/2019/02وﯾﺪﯾﻮ‐ﺣﻤﺎم‐ﮐﺮدن‐ﻗﻨﺎریmp4.
ﯾ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﯾ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه را ﻫﻨﺎم ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در ﺧﺎﻧﻪ درﮔﯿﺮ ﺧﻮد
ﺳﺎزد ،ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﻨﺎری ﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ
دﺳﺘﻮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﻧﺪه ﺗﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ و رﻋﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮔﺮدد:

اﻟﻒ – ﻗﻔﺲ ﭘﺮﻧﺪه ،داﻧﺨﻮی ،آﺑﺨﻮری و ﻇﺮف اﺳﺘﺤﻤﺎم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه
ﺑﺸﻮرﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ زﯾﺮ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ
ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﻨﺎری ﻫﺎ را آزاداﻧﻪ در اﺗﺎق رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﺮﺧ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﯾﺎ

درون ﻗﻔﺲ دﯾﺮی ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ب – ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﻀﻮﻻت ﭘﺮﻧﺪه را ﻫﺮ ﺷﺐ از ﻗﻔﺲ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎزﯾﺪ ،اﮔﺮ از روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ راﺣﺘ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﮔﺮ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻨﺎری ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

را ﻣ ﺟﻮﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭘﻼﺳﺘﯿ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﮐﻒ ﻗﻔﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ج – داﻧﺨﻮری و آﺑﺨﻮری آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻫﺮ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾ ﺑﺸﻮرﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻇﺮف
ﻏﺬای ﺧﻮد را ﻣ ﺷﻮرﯾﺪ ،ﻇﺮف ﻏﺬای آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
د – آﻧﻬﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﺎ آب و ﻏﺬای ﺗﺎزه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﻣﺎﻧﺪه و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه و
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﭘﺮ ﭼﺮب ﯾﺎ ﺷﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ه – وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺜﯿﻒ و ﻣﻮذی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤ در ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد،
ﺣﺸﺮاﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ ،ﭘﺸﻪ ،زﻧﺒﻮر ﻫﺎی وﺣﺸ و ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻮذی دﯾﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮش ،ﺳﻮﺳ،
ﮐﻨـﻪ و … ﻫﻤـ ﻣـ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ ﺑـﺪن ﯾـﺎ وﺳﺎﯾـﻞ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ ﻗﻨـﺎری ﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﺑﺨـﻮری و
داﻧﺨﻮری و ﯾﺎ ﻇﺮف اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
ز – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﻮای اﺗﺎق ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾ اﻟ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻮای
ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺎ ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ﻫﺎ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﮐﻨﯿﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻗﻨﺎری ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ دﯾﺮی
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ.
ک – اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﺮای ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻧﻬﺎ را ﻫﻔﺘﻪ ای دو ﻣﺮﺗﺒﻪ
و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﻬﺎ را اﺳﺘﺤﻤﺎم دﻫﯿﺪ .ﻇﺮف آب ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺑﺪن ﻗﻨﺎری درون آن ﻗﺮار ﺑﯿﺮد.
ل – آﻧﻬﺎ را روزاﻧﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ
ﻫﻮا ﺳﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎدی ﻧﻮزد ﭼﻮن در ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﻫﻮا اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ در آﻧﻬﺎ
وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
م – ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﯾ داﻣﭙﺰﺷ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﻗﻨﺎری ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ و
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻻزم در ﻣﻮرد واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻗﻨﺎری ﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻨﺎری و روش ﻫﺎی درﻣﺎن آن

آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻨﺎری و روش ﻫﺎی درﻣﺎن آن

در ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻨﺎری ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری و ﯾﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻓﻮق در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری ﻫﺎ،
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

 -1ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔ در ﻗﻨﺎری :
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در اﺛﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﻫﻮا اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻣﻤﻦ
اﺳﺖ وﯾﺮوس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ در ﻫﻮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در اﺛﺮ ﺗﻨﻔﺲ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻋﻼﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺲ ﺧﺲ ﮐﺮدن ﺳﯿﻨﻪ ،ﭘﺦ ﭘﺦ ﮐﺮدن ،ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﻫﺎن ،ﻋﻄﺴﻪ،
ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ ،ﮔﺮﻓﺘ ﺻﺪا و … اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺮص ﺳﺮﻣﺎ
ﺧﻮردﮔ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺮص را در آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﭘﺮﻧﺪه ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺪت  48ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮراﻧﯿﺪ .اوﮐﺴ وت و ﺗﺘﺮاﺳﺎﯾﻠﯿﻦ ﻫﺎ از اﺛﺮات ﻗﻮی ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺟﻮاﺑﺪﻫ
ﻗﺮص ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮص ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 -2اﺳﻬﺎل در ﻗﻨﺎری :
زﻣﺎﻧ ﭘﺮﻧﺪه دﭼﺎر اﺳﻬﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎﻓ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ
ﻓﺎﺳﺪ ،ﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮوز اﺳﻬﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺑ روﯾﻪ ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺳﺒﺰی ﺟﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺳﻬﺎل در ﻗﻨﺎری
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺳﻬﺎل ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻞ آﺑ و ﺑﻪ رﻧ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ زرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺮای درﻣﺎن آن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ
ﻗﻄـﺮه از داروی اﮐﺴـﯿﺮوﯾﺘﺮﯾﻮل و ﭼﻨـﺪ ﻗﻄـﺮه از ﺗﻨﺘـﻮر اوﭘﯿـﻮم در آب آﺷﺎﻣﯿـﺪﻧ ﭘﺮﻧـﺪه ﺑﺮﯾﺰﯾـﺪ .ﻫـﻢ ﭼﻨﯿـﻦ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ آب ﭘﺰ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺴﻮﯾﺖ و ﺗﺨﻢ ﺧﺮﻓﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن
اﺳﻬﺎل ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.

 – 3آﺑﻠﻪ در ﻗﻨﺎری :
ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ اﻧﺴـﺎن دﭼـﺎر ﺑﯿﻤـﺎری آﺑﻠـﻪ ﻣـ ﺷـﻮد ،ﻗﻨـﺎری ﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻣـ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ وﯾـﺮوس ﻫـﺎی
ﻣﺨﺼﻮﺻ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﺑﻠﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻞ ﺗﺎول
ﻫﺎﯾ ﻗﺮﻣﺰ ،ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ زرد رﻧ ﺑﺮ روی ﺳﺮ ،ﺳﯿﻨﻪ ،ﺑﺎﻟﻬﺎ و اﻧﺸﺘﺎن ﭘﺮﻧﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮد ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨ
ﻧﻔﺲ ،ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﯿﻨﻪ ،ﺳﺴﺘ و ﺑ ﺣﺎﻟ از ﻋﻼﯾﻢ دﯾﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای درﻣﺎن آﺑﻠﻪ ﻗﻨﺎری ﺑﺎﯾﺪ
واﮐﺴﻦ آﺑﻠﻪ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻔﺲ و ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪه را ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﮐﻨﯿﺪ.

 – 4ورم روده در ﻗﻨﺎری :
ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻧﻠ ﺑﻪ ﻧﺎم آﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮﺳﯿﺲ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷ ﻗﻨﺎری ﺳﻌ در
ﺑﯿﻤـﺎر ﺳـﺎﺧﺘﻦ آن دارد .وﺟـﻮد رگ ﺳـﯿﺎه رﻧـ در ﺷـﻢ ﭘﺮﻧـﺪه از ﻋﻼﯾـﻢ اوﻟﯿـﻪ اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﺎری ﻣـ ﺑﺎﺷـﺪ .در
ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ورم روده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮگ ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .از ﻋﻼﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﻬﺎل ،ﺑ اﺷﺘﻬﺎﯾ ،ﻻﻏﺮی ،ﺳﺴﺘ و ﺑ ﺣﺎﻟ ،ﭘﺮ ﻫﺎی در ﻫﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ ،ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮ روی
ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ و … اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺘ ﺑﯿﻮﺗﯿ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿ ﻫﺎ و ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﯿﺴﺖ در ﻫﻨﺎم ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری در ﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸ از آن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد ،اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻇﻬﻮر ﻣ ﮐﻨﺪ در اﺛﺮ ﺑ دﻗﺘ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﭘﺮﻧﺪه از آب و ﻏﺬای ﻧﺎ
ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻌﻀﺎ ﻓﻀﻮﻻت ﺧﻮد ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد
ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻓﻮق از ﻧﻬﺪاری ﭼﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺘﻔﺎوت در ﮐﻨﺎر ﯾﺪﯾﺮ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

