ﻫﺮآﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ در ﻣـﻮرد ﺣـﺮف زدن ﻣـﺮغ ﻣﯿﻨـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺪﯾﺪا ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺪاری و ﺣﺮف زدن ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺷﺪه اﯾﺪ .ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﭘﺮﻧﺪه ای زﯾﺒﺎ و

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺪاری از آن ﯾ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای زﯾﺒﺎ و ﺑﯿﻨﻈﯿﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه از دﯾﺮﺑﺎز در ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی زﯾﺎدی از آن ﻧﻬﺪاری ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ.درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﯿﻠ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻬﺪاری از اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﻫﻮش ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ آن ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

آﻣﻮزش ﺣﺮف زدن ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ

درﺑﺎره ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ
ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﯾ ﭘﺮﻧﺪه از ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎرس ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ وﺣﺸ و اﻫﻠ در ﺑﺎزار ﯾﺎﻓﺖ ﻣ
ﺷﻮد .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی وﺣﺸ آن ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮده و در ﺑﯿﻦ ﺟﻨﻞ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﻧﻬﺪاری از ﻧﻮع
وﺣﺸ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮده و اﻣﺎن ﺟﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ را ﻣ دﻫﺪ .ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ
در اﯾﺮان از اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه وﺟﻮد دارد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ آن را ﻧﻬﺪاری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ی اﻫﻠ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ

ﺑﺎﻫﻮش و زرﻧ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه دارای ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤ دارد؛ اﮔﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آزار و
اذﯾﺘ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺳﺮﯾﻌﺎ از آن ﻣﺎن دور ﺷﺪه و ﺑﻪ درﺧﺘ ﻧﺰدﯾ آﻧﺠﺎ ﻣ رود و ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﺻﺪاﯾ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ وﻧﺎﻫﻨﺠﺎر از ﺧﻮد در ﻣ آورد .ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ در زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارای ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ .در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ اﯾﻦ ﻣﺮغ را ﻣﯿﻨﺎ  ،ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ  ،ﻣﺮغ ﺳﺨﻨﻮ  ،ﻣﺮغ ﻣﻘﻠﺪ و در زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﺮ ﻣﺜﻞ
اﻧﻠﯿﺴ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه زﯾﺒﺎ را  mina , minah, mynasو … ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯿﻨﺎ از زﺑﺎن ﻫﻠﻨﺪی آﻣﺪه و
رﯾﺸﻪ ﺳﺎﻧﺴﺮﯾﺘ دارد

آﻣﻮزش ﺳﺨﻨﻮ ﮐﺮدن ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ
ﻣﺮغ ﻣﻘﻠﺪ ﭘﺮﻧﺪه ای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻫﻮش ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﭘﺮورش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ ﮐﺎﻓ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﭘﺮورش و ﺗﺜﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه دارﻧﺪ از اﯾﻦ رو
از دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺮه ﻣ ﺑﺮﻧﺪ.ﺑﺮای ﺳﺨﻨﻮ ﮐﺮدن ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ
ﺑﭽﻪ ﺑﺎ آن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﯾ ﺑﭽﻪ دارای اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻗﻮی اﺳﺖ و ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻋﺲاﻟﻌﻤﻞ و رﻓﺘﺎر
ﻓﺮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد درک ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻬﺪاری اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی واﺣﺪی را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﺳﺨﻨﻮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻘﻠﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃ ﯾ ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﺗﺮار ﭘ در ﭘ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در
اﯾﻦ راه ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ورود ﻫﯿﭽﻮﻧﻪ ﺧﺴﺘ را ﺑﻪ ﺗﻦ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻬﺘﺮ ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻢ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ را زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ اﺳﺖ ﺑﺨﺮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﻮدک اﺳﺖ  ،دارای اﺳﺘﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﻮده و آﻣﺎده ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺼﻠ
ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺧﻮب ﺧﺮﯾﺪ ﺗﯿﺮ و ﺧﺮداد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺮغ
ﻣﯿﻨﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮض  24ﺳﺎﻋﺖ  4ﺑﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﺎﺗ
ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎده و روزﻣﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺷﺮﻃ ﮐﺮدن
ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ  .در اﯾﻦ ﺷﺮﻃ ﮐﺮدن وﻗﺘ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ را
اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﯾ ﺟﺎﯾﺰه ﻣ دﻫﯿﻢ .ﺑﺎ ﺗﺮار اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ راﺣﺘ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﯿﻮاﻧ ﻣ ﻓﻬﻤﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر آن را دوﺳﺖ دارﯾﻢ و در ازای اﻧﺠﺎم آن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﭘﺎداﺷ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺪاوم در 4اﻟ 6 ﻣﺎه اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﭼﻮن اﯾﻦ دوره ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ﺑﺮای آﻣﻮزش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺨﻨﻮ ﮐﺮدن ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ

در ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ دو ﻋﺪد اﻧﻮر ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮار ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ  ،در ﺑﯿﻦ ﻫﺮ
ﺗﺮار ﺑﻪ آن اﺟﺎزه در ک و اﺳﺘﺮاﺣﺖ را ﻣ دﻫﯿﻢ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ 10ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺚ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﯾ ﻓﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﺗﻦ ﺻﺪا ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻮﯾﺪ ﭼﻮن ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻫﻮش
ﺑﻮده و ﺻﺪای ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺻﺪا ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﯾ ﺑﭽﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﺣﺴﺎس ﻣﺤﺒﺖ دارد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﻧﻮازش ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ آن
ﻏﺬا ﺑﺪﻫﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ و
ﺑﺮای ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﻧﻬﺪاری ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺮ ﻫﻮش و ذﮐﺎوت آن اﻓﺰوده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﻠﻤﺎت را دارد و در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﯾﺎد
ﻣ ﺷﻮد.اﯾﻦ ﻣﺮغ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ازدواج ﮐﺮده و زود ﻋﺎﺷﻖ ﻣ ﺷﻮد .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻼم ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻄﻮرﯾﻪ ﻓﺮد
ﻋﺎﺷﻖ ﯾ ﻣﯿﻨﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﯾﺎد داده و آن را ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺧﻮد ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ؛ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺸﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اﻋﻼم ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻘﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻧﺒ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آوردﯾﻢ.

ﻏﺬای ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ
اﯾﻦ ﻣﺮغ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﺣﺸﺮات ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻣﻘﻠﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌ
ﺑﺎﻻی ﻣﺰارع ﺷﺨﻢ زده ﭘﺮواز ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺣﺸﺮات ﻣﻮﺟﻮد روی ﺧﺎک و ﺣﺸﺮات ﻣﻮﺟﻮد زﯾﺮ ﺑﺮگ
درﺧﺘﺎن ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورﻧﺪ  .اﯾﻦ ﺣﺸﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻐﺬی ﺑﻮده و ﯾ ﻣﻤﻞ
ﻏﺬاﯾ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻣﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺸﺮات ﺧﺎک ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ آﻓﺎت ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ در رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ

ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﯾ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺎن را ﺣﺴﺎب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ
روش ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯿﻨﺎ آن را ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﮐﺮده و در ﻃﺒﯿﻌﺖ رﻫﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻻﺷﻪ آن ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن را ﺣﺴﺎب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻃ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻏﻠﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﻫﺎ  13ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ وﻟ ﺗﻌﺪادی دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ  15اﻟ

 20ﺳﺎل ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪاری ﻣﺸﻞ ﺑﺎﺷﺪ وﻟ
اﻏﻠﺐ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ آن ﭘﺮ رﻧ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ رﻧ داﺧﻞ
دﻫﺎن ﻣﯿﻨﺎ ﻣ ﺷﻮد ﺟﻨﺴﯿﺖ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﺟﻨﺲ ﻫﺎی ﻧﺮ ﺳﻘﻒ دﻫﺎﻧﺸﻮن ﺳﯿﺎه اﺳﺖ .

ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺟﻮﺟﻪ

ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﻧﺮ ﺑﺨﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﺎده
در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﻧﺮ ﺳﺨﻨﻮی ﻗﻬﺎری اﺳﺖ وﻟ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺮغ ﻧﺮ در دو ﺳﺎﻟ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣ رﺳﺪ و اﮔﺮ ﺟﻔﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻔﺖ ﺑﺮدد .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠ ﻧﻤ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎده وﻟ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ
ﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی در ﻧﻬﺪاری
و ﭘﺮورش آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﻧﺮ و ﻣﺎده

ﯾ اﺷﺘﺒﺎه راﯾﺞ در ﺳﺨﻨﻮ ﮐﺮدن ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ
اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدن ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ در آوردن ﺻﺪای ﺑﻠﺒﻞ را از ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ از ﺗﺎزه ﮐﺎر ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﻢ ﮐﻪ وﻗﺘ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ در آوردن ﺻﺪای ﯾ ﭘﺮﻧﺪه ای دﯾﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻮت زدن ﮐﻨﺪ دﯾﺮ آﻣﻮزش ﺣﺮف زدن ﺑﻪ آن ﺧﯿﻠ ﮐﺎری دﺷﻮار اﺳﺖ ﭼﻮن اون ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰی
را ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮار ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد.
ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار دادن آﻣﻮزﺷ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﺳﺨﻨﻮ ﮐﺮدن ﻣﺮغ
ﻣﯿﻨﺎ داﺷﺘﯿﻢ ،ﻻزم داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دو ﻓﺮدی را ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
در زﯾﺮ دو ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از دو ﻓﺮد ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آوردﯾﻢ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ اول
ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﻦ را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﺠﺐ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ای ﻣﺘﺤﯿﺮ آن ﻣ ﺷﻮد .و ﺟﻮﯾﺎی اﯾﻦ
ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻪ ﭘﺮﻧﺪه اﯾﺴﺖ .اﺳﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ و … ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را
در ﯾ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .اول اﯾﻨﻪ ﺑﻢ ﻫﺮ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺣﺮف زدن
ﻧﺪارد ﭘﺲ در ﺧﺮﯾﺪﺗﺎن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .دوم اﯾﻨﻪ اﮔﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ اون ﭘﺮﻧﺪه ﺣﺮﻓﺎی ﺷﻤﺎ را ﺗﺮار ﮐﻨﻪ زﻣﺎﻧ
ﮐﻪ اون ﺗﺎزه از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺨﺮﯾﺪ و آن را آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔ ﭘﺮﻧﺪه وآدام ﻫﺎی اﻃﺮاف
ﭘﺮﻧﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ روی ﺣﺮف زدن آن دارﻧﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮدم وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ را ﺧﺮﯾﺪم .ﻫﺮ روز ﺑﺮاﯾﺶ
وﻗﺖ ﻣ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﮐﻠﻤﻪ ﮐﺸﻤﺶ را ﺑﺎ آن ﺗﺮار ﻣ ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪ آن ﯾﺎد دادم ﺑﻪ
آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻤﺶ ﭼﻄﻮری؟ را ﺗﺮار ﮐﺮدم اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﻢ ﭘﺮﻧﺪه ام را ﮐﺸﻤﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ آن ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻢ ﻧﺤﻮه ﺑﯿﺎن ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺴﯿﺎر در ﺣﺮف زدن آن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺧﻮدم زﻣﺎﻧ ﮐﻪ
ﻣ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺸﻤﺶ ﭼﻄﻮری ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه و ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﯿﻔﺘﻢ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ ﻣﯿﻨﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺣﺮف زدن ﮐﺮدن ﯾ ﻟﺤﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺟﺎﻟﺒ داﺷﺖ ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﻣ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧ ﺣﺮف ﻣ زﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﯾ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﺮاﺗﻮن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺿﺒﻂ ﺻﺪای ﺧﻮد و ﭘﺨﺶ آن ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺪت  4ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  5دﻗﯿﻘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺑ
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﯾ رﮐﻮرد ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺲ ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﮐﻮرد ﻫﺎ
وﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯿﺪ و زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮای آن ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آن
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪه در دﺳﺖ و ﻧﻮازش آن و ﺣﺮف زدن ﺑﺎ آن ﯾ ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ و
ﺷﺎدی ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ آن ﺻﺒﺢ ﻫﺎ و ﻋﺼﺮ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  15دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ دوم
ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﺑﺎﺑ ﻋﺰﯾﺰ :دوﺳﺖ دارم در اﯾﻨﺠﺎ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮدم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻢ .در اول ﺑﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ی ﻣﯿﻨﺎﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻦ و ﻫﺮ ﮐﺪوم ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ .وﻗﺘ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه را ﻣ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و آدم ﻫﺎی آن ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎدت ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﻢ ﺑﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﻫﻮش ﻫﺴﺖ و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﻪ و ﻏﺬا ﻣﯿﺪه را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻪ و ﺑﺎ اون دوﺳﺖ ﻣﯿﺸﻪ.
ﻣﯿﻨﺎ را در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻪ ﻧﺪارﯾﺪ ﭼﻮن ﺳﻌ ﻣ ﮐﻨﻪ از آﻧﻬﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﺎﻧ ﺧﻠﻮت
آن را ﻧﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﯿﻠ از ﻣﯿﻨﺎ ﻫﺎی ﺳﺨﻨﻮ وﻗﺘ ﺻﺎﺣﺒﺸﻮن ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻮن ﻋﻮض ﻣﯿﺸﻪ اﻓﺴﺮدﮔ
ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺣﺮف ﻧﺰﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﯾ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺰرگ ﺧﺮﯾﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ

اﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮدﮔ ﻧﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮه ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎش ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺎد ﺑﺎﻫﺎش ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش
را ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﺎه ﺗﻮت  ،ﮔﯿﻼس  ،ﺗﻮت ﻓﺮﻧ ، اﻧﺠﯿﺮ رو ﺧﯿﻠ دوﺳﺖ داره .ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻔﺘ
ﯾ دو ﺑﺎر در ﺑﺸﻘﺎﺑ آب ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ آب ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ﭘﺮﻫﺎﺷﻮ ﺑﺸﻮره وﻟ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮره.
دوﺳﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ را ﺧﺮﯾﺪن ﺑﻬﺘﺮه ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎش زﯾﺎد ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻨﺎه ﺣﺮف زدن
ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻤﻨﻪ ﮐﻪ  5اﻟ 6 ﻣﺎه ﻃﻮل ﺑﺸﻪ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮف زدن ﺑﻨﻪ وﻟ ﺷﻤﺎ ﺻﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

