ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺒ ﻧﺮ و ﻣﺎده
روش ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺒ ﻧﺮ و ﻣﺎده
ﯾ ﮐﺒ دار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺒ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣ ﺗﻮان ﺧﺴﺎرات ﺑﺎﻻﯾ را در ﭘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ  ،ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد در ﺗﻐﺬﯾﻪ

ﮐﺒ و … ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه دارد .ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ ﭘﺮورش ﮐﺒ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ در
ﺑﺴﺘﺮ و ﻫﻢ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺘ اﺻﻮﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻧﺴﺒﺖ ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ .در
ﭘﺮورش ﮐﺒ در ﻗﻔﺲ ﻧﺴﺒﺖ  4-3ﺑﻪ ﯾ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﻌﻨ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﮐﺒ ﻣﺎده و ﯾ ﮐﺒ ﻧﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ روش ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭘﺮورش ﮐﺒ در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  .در ﭼﻨﯿﻦ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺻﺪ ﮐﺒ ﻧﺮ از ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﮐﺒ ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﺎرﮔﺮی در ﭘﺮورش ﮐﺒ در ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ از از ﭘﺮورش آن در ﻗﻔﺲ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ وﻟ ﺧﻮب ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر رﺿﺎﯾﺖ
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا درﺻﺪ ﻧﻄﻔﻪ دار ﺑﻮدن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﭘﺮورش ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ داﻧﺴﺘﯿﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄ داﻧﺴﺘﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺒ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﻫﻤﺎن
اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﺘﻮان اﺻﻮﻟ را ﺑﻪ درﺳﺘ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد.

ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺒ ﻧﺮ و ﻣﺎده

ﺗﻮﺟﻪ  :ﺳﻦ ﺷﺮوع ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری در ﯾ ﮐﺒ ﻣﺎده در ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘ ﯾﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ.

آﻣﻮزش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺒ ﻧﺮ و ﻣﺎده :
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻟﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﭘﺮﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﭘﺮﻧﺪه ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺟﻨﺴﯿﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻣ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾ ﭘﺮﻧﺪه را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ آﻣﺎ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺒ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺪﮐ دﺷﻮار اﺳﺖ.
اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﯾ ﮐﺒ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻧﺮ ﺧﻮد ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺒ ﻧﺮ از ﻣﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﻋﻤﻠ ﺑﺲ دﺷﻮار اﺳﺖ و دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨ دارد .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﮐﺒ ﻧﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺜﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﮐﺒ ﻣﺎده اﺳﺖ و وزن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ دارد .وزن
ﯾ ﮐﺒ ﻧﺮ در ﺣﺪود ﺷﺸﺼﺪ ﮔﺮم ﺑﻮده و ﻣﺎده آن وزﻧ در ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺼﺪ ﮔﺮم دارد.
ﺳﺮ ﮐﺒ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻀ ﺷﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺒ ﻧﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺮ آن ﮔﺮدﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺒ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﮐﺒ ﻣﺎده ﺟﻮان
ﯾ ﮐﺒ ﻧﺮ در راه رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎری ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده دارد  ،ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺒ ﻧﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮده و از ﭘﻮﻟ
ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ راه رﻓﺘﻦ ﮐﺒ ﻧﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺒ ﻣﺎده ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺪﮐ دﺷﻮار ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺮﻧﺪه  ،ﺑﺮرﺳ ﮐﻠﻮاک ﮐﺒ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
در آﻧﺎﺗﻮﻣ ﺟﺎﻧﻮران ،ﭘﺎرﮔﯿﻦ )ﮐﻠﻮاک( ﺳﻮراخ ﭘﺸﺘ ﺟﺎﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺮج ﺑﺮای ﻣﺠﺮای
رودهای ،ﺗﻨﺎﺳﻠ و ادراری ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻ از ﺟﺎﻧﻮران ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺟﻔﺖ دار،
ﮐــﻪ دارای  ۲ﯾــﺎ  ۳ﺳــﻮراخ ﺟــﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑــﺮای دﻓــﻊ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺗﻤــﺎم دوزﯾﺴــﺘﺎن ،ﭘﺮﻧــﺪﮔﺎن ،ﺧﺰﻧــﺪﮔﺎن و ﺗــ
ﺳﻮراﺧﯿﺎن دارای اﯾﻦ ﻣﺨﺮج ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻫﻢ ادرار و ﻫﻢ ﻣﺪﻓﻮع را دﻓﻊ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﺣﯿﮥ ﭘﺎرﮔﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﯾ ﻋﻀﻮ ﺗﺮﺷﺤ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻏﺪۀ ﭘﺎرﮔﯿﻦ« ﻧﺎم دارد و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻏﺪه ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﺸﺎﻧﻪای راﯾﺤﻪای ﺑﺮﺧ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ،دوزﯾﺴﺘﺎن و ﺗ ﺳﻮراﺧﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .ﭘﺎرﮔﯿﻦ

ﮐﺒ ﻧﺮ و ﻣﺎده

ﺑﺮرﺳ ﻣﻘﻌﺪ ﮐﺒ
ﯾ از روش ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺒ ﺑﺮرﺳ ﻣﻘﻌﺪ آن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺒ ﻫﺎی ﻧﺮ وﻗﺘ دوران
ﺑﻠﻮغ ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ ﯾ زاﺋﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﻌﺪ ﭘﺮﻧﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺪازه اﯾﻦ زاﺋﺪه در ﺣﺪود ﮐﻤﺘﺮ از  3ﻣﯿﻠﯿﺘﺮ ﺑﻮده و ﯾ از راه ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺮﻧﺪه ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮐﺒ ﻫﺎی ﻣﺎده اﯾﻦ زاﺋﺪه ﺑﻪ ﻧﺪرت دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد و اﮐﺜﺮا وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﻌﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﮔﺸﺎدﺗﺮ
از ﻧﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﺒ ﻧﺮ اﯾﻦ زاﺋﺪه راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ آﯾﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎق ﭘﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺮ

ﯾ ﺑﺮآﻣﺪﮔ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎده آن ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﻋﺲ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨ ﯾﺎ اﺻﻼ اﯾﻦ ﺑﺮآﻣﺪﮔ
ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ اﺳﺖ.
ﻧﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧ : در ﻫﻨﺎم ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻧﯿﻤﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﺒ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺒ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذاﺗ ﺑﺮ
روی ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﺮار اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﺎدت آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه و دﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری
ﮐﺒ در آﺷﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺑﺎل ﮐﺒ ﻧﺮ و ﻣﺎده

/https://www.eig-shop.com/wp-content/uploads/2018/08ﺗﺸﺨﯿﺺ‐ﺟﻨﺴﯿﺖ‐ﮐﺒmp4.
وﯾﺪﯾﻮ از دو ﮐﺒ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﮐﻨﺎر ﯾﺪﯾﺮ

