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ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘ ﻓﻨﭻ  :ﻓﻨﭻ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣ ﺗﻮان آن را ﭘﺮورش داد ؛ ﭘﺮورش
در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻧﺪه ﺧﺎﻧ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘ ﻓﻨﭻ .ﭘﺮورش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻔﺲ  ،آﺷﯿﺎﻧﻪ
 ،اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ  ،ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻔﺖ ﻓﻨﭻ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و آن ﻫﺎ را

ﭘﺮورش ﻣ دﻫﻨﺪ.

ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘ ﻓﻨﭻ

ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻓﻨﭻ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾ ﻧﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﻔﺴ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻨﭻ ﻫﺎ را در آن
ﭘﺮورش دﻫﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روی دﯾﻮاره اﯾﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ
ﺑﺨﺰﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ورزش دادن ﺑﻪ ﺑﺎل ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ ﻗﻔﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮورش آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﯿﺪ  ،راﺣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘ ﻓﻨﭻ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﻌﻨ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﺨﻮﻧ و واﺑﺴﺘ ژﻧﺘﯿ در آن ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد زﯾﺮا
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ زاد و وﻟﺪ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ژﻧﺘﯿ ﻣ ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ  ،ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  14روز ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻔﯿ ﺟﻨﺴﯿﺘ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮔﻠﻪ در ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘ ﻓﻨﭻ  ،ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی  90ﺗﺎ  120روزه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺟﻮﺟﻪ
ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﭻ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ  ،ﭘﺎﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪام
ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘ ﻓﻨﭻ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را در ﭘﺮﻧﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻬﺪاری ﮐﺮد .در ﻫﺮ ﯾ ﭘﺮﻧﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﻣ ﺗﻮان
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  40ﺟﻔﺖ ﻓﻨﭻ را ﻧﻬﺪاری ﮐﺮد .ﭘﺮﻧﺪه ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺸﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ارﺗﻔﺎع دو ﻣﺘﺮ ﺑﺮای
ﭘﺮورش  40ﺟﻔﺖ ﻓﻨﭻ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﭘﺮﻧﺪه ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘ ﻓﻨﭻ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ

ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن دﺳﺘﺮﺳ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﺮد .درﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ ﺑﺰرگ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﭘﺮﻧﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﺎﺗ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻼﺗ را
در ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭘﺮﻧﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﻮاره ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ دارای ﺷﺎف ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﭘﺎﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎف ﻫﺎ ﺷﻮد.
ﻓﻠﺰاﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺰ ﺳﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤ ﺗﻮان از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﺷﯿﺎی درون ﭘﺮﻧﺪه ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد .از ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﺮﺧ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻓﻨﭻ ﺳﻤ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭼﻮب ﻧﺸﯿﻤﻦ در داﺧﻞ ﭘﺮﻧﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘ ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﻧﺪه ﺧﺎﻧﻪ  ،اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﺋﻠ ﮐﻪ رﻧ آن ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺟﺪا ﺷﺪن اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻨﭻ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری آن ﻫﺎ ﺷﻮد.
در ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘ ﻓﻨﭻ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮﺧ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

