
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 نژاد خاکستری

نژاد  های هلندی،ه عروسترین گونو رایج تریناصلی

باشد. در این نژاد رنگ بدن می (Grey breed) یخاکستر

، این نژاد کاکلرنگ  .ها استخاکستری با زمینه سفید در بال

نارنجی  هایلکه همراهبهبه رنگ زرد  یابدن و  رنگ باهم عموما

رنگ سر  این نژاد، مادهدر جنس بر روی دو طرف گونه است. 

زیر دم رنگ در راه زرد خطوط راه است ومایل به خاکستری 

یزی کامل و در سن ر باشند، که البته بعد از اولین پرمیموجود 

  .سالگی قابل مشاهده است یک و نیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این نژاد به علت  .استسر به رنگ زرد  ،نرجنس در 

تفاوت ظاهری بین دو جنس نر و ماده تعیین جنسیت بعد از 

در سال دوم به علت ثابت شدن رنگ اصلی پرها  یزیاولین پر ر

 بسیار آسان است.

 نژاد ابلق

 ۰۲۹۱اولین جهش رنگی در عروس هلندی در سال 

 گونه این در .( بودPiedنژاد ابلق )و متعلق به میالدی در آمریکا 

 باقی درصد ۰۱ و است زرد رنگ به بدن کل رنگ از درصد ۰۱

 .است خاکستری رنگ به هابال مانده،
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 (۲) بدانید هلندی عروس با رابطه در باید آنچه
What to know about the Cockatiel (2) 

 *2غالمی اشکان و 9آبادی حسین سامان

 هاجهش و هانژاد انواع

. شد پرداخته خانگی پرندگان ترینمحبوب از یکی عنوان به هلندی عروس اجمالی معرفی به نشریه قبلی شماره در

 روی بر یدسف هایزمینه با خاکستری رنگ به تنها ابتدا، در پرنده این. است بوده استرالیا قاره هلندی عروس اصلی زیستگاه

 هایرنگ با جهش انواع دهندگان،پرورش توسط هاآن انتخابی پرورش و تکثیر نژاد،اصالح با بعدها ولی است، بوده آن هایبال

 نژادهای به مطالعه این در. دارد وجود هلندی عروس مختلف نژادهای و هارنگ انواع امروزه که ایگونه به. آمد پدید متنوع

 .شد خواهد اشاره هلندی عروس متنوع

 51-56: پیاپی( 17)شماره  ۲، شماره ۲2دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_79164.html 

 حیوانات خانگی

 ، کرج، ایرانپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کارشناسی گروه علوم دامی اندانشجوی۰،۹



 

 

      Hosein Abadi and Gholami; what to know about the Cockatiel (2) 

 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 20, Issue 2 (Serial Number 17), Autumn 2020 

در این نژاد تعیین جنسیت به علت عدم وجود تفاوت 

 دشواری است.ظاهری بین دو جنس کار 

 
 نژاد خاکستری عروس هلندی -9شکل 

 
 عروس هلندی نژاد ابلق -2شکل 

 نژاد صدفی

( پرهای بدن به رنگ خاکستری pearl)ی در نژاد صدف

زرد و این نژاد، سر  رنگ .روشن بر روی زمینه سفید است

  باشد.نارنجی میآن های گونه

 
 یعروس هلند ینژاد صدف -3شکل 

 باقالینژاد گل

پرهای بدن به رنگ خاکستری روشن بر  یباقالگل در نژاد

 باشد.های نارنجی میروی زمینه زرد است و دارای سر زرد و گونه

این نژاد همانند نژاد صدفی است با این تفاوت که زمینه رنگی 

  بدن، زرد رنگ است.

 
 .یعروس هلند ینژاد گلباقال -4شکل 

 نژاد دارچینی

 اریبدن بس ی( رنگ پرهاCinnamon)ی نیدر گونه دارچ

 لیباشد. سر به رنگ مایروشن م یاروشن و اغلب به رنگ قهوه

  باشد.یم ینارنجها به رنگ به زرد و گونه

 
 ینژاد دارچینی عروس هلند -5شکل 
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 اینژاد نقره

( بدن به رنگ سفید Silver) اینژاد عروس هلندی نقرهدر 

های کدرتری دارای گونهاین نژاد ماده جنس باشد. میای و یا نقره

  هستند.

 
 یعروس هلند اینژاد نقره -6شکل 

 نژاد زرد کمرنگ

 ؛این نژاد از لحاظ ظاهری شباهت زیادی به نژاد صدفی دارد

رنگ است و این ، زرد کمپرندهزمینه رنگ بدن با این تفاوت که 

  کند.تولید می تریکم از خود صدای نژاد

 
 .یعروس هلند نژاد زرد کمرنگ -7شکل 

 نژاد لوتینو

به  لیتواند زرد مای( رنگ کل بدن مLutino) وندر نژاد لوتی

و سر به رنگ زرد تیره تر نسبت به کل  است دیسف ایو  دیسف

تر های عروس هلندی لوتینوی اصیل تیرهبدن می باشد. از نشانه

این نوع  .باشدبودن رنگ پرهای سر نسبت به پرهای بدن می

. در برخی از دارندی نارنجی رنگ ایگونه ،عروس هلندی

 .استاس طنواحی پشت سر فاقد پر و  ،های هلندی لوتینوعروس

و به علت عدم تفاوت ظاهری بین نتعیین جنسیت در نژاد لوتی

یار دشوار است. تعیین جنسیت قطعی در این گونه دوجنس بس

  پذیر است.و یا آزمایش خون امکان DNAاز راه تست 

 
 یعروس هلند نژاد لوتینو -8شکل 

 دینژاد صورت سف

 سفید یا وایت فیسنژاد عروس هلندی صورت 

(Whiteface از لحاظ رنگ آمیزی پرها بسیار شبیه نژاد )

های با این تفاوت که نژاد صورت سفید فاقد گونه .خاکستری است

. در نرهای صورت سفید سر به رنگ سفید است استنارنجی رنگ 

نژاد  .باشدرنگ بدن میهمها به رنگ خاکستری و و در ماده

صورت سفید  هایصورت سفید خود شامل زیر گونه

 Whiteface)  و یا صورت سفید ابلق (Whiteface pearl)صدفی

pied) شود. می 
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واجد پرهای خاکستری  صدفیعروس هلندی صورت سفید 

در این نژاد نرها از سن شش ماهگی  .بر روی زمینه سفید است

 دیهمانند صورت سف دهند وخود را از دست می صدفیرنگ 

ها رنگ مرواریدی خود را بعد از معمولی خواهند شد و تنها ماده

 از این رو تقریباً .شش ماهگی و در سن بلوغ حفظ خواهند کرد

نژاد صورت سفید . ، ماده هستندصدفیهای دیصورت سف ۲5۹

ابلق شامل ترکیبی از رنگ خاکستری و سفید در نواحی مختلف 

احی به رنگ سفید است. در این گونه تعیین بدن است و بیشتر نو

 DNA جنسیت به دشواری و به صورت قطعی با آزمایش

ها دیر تکثیر و آمیزش صورت سفثپذیر است. همچنین بر اامکان

ها و یا با یکدیگر موجب پیدایش انواع دیگر صورت با دیگر رنگ

دارچینی،  دیتوان به صورت سفشده است که از جمله می هادیسف

 …ابلق دارچینی و دیابلق مرواریدی، صورت سف دیرت سفصو

  .کرد اشاره

 
 یعروس هلند دینژاد صورت سف -1شکل 

 نژاد آلبینو

را به عنوان یک  (Albino)نژاد آلبینو  ،اگرچه برخی مراجع

رنگ آلبینو در برخی از حیوانات و گیرند، نژاد مستقل در نظر می

نژاد آن را توان افتد و نمیپرندگان به سبب جهش رنگی اتفاق می

رنگ آلبینو در عروس هلندی بسیار پرطرفدار  .مستقلی طلقی کرد

و کمیاب است. در واقع عروس هلندی آلبینو خالص به عروس 

هلندی اطالق می شود که حداقل والدین دو نسل قبل از آن 

آلبینو بوده باشند. از خصوصیات آلبینوی اصیل می توان به رنگ 

دست بدن بدون حتی یک لک و رنگ دیگر و چشمانی  سفید یک

در صورتی که چشم  اشاره کرد.به رنگ قرمز و پاهای صورتی رنگ 

 .شودقرمز نباشد و به رنگ دیگری باشد، آلبینو محسوب نمی

همچنین از ترکیب و تکثیر برخی از نژادهای عروس هلندی می 

صیل با ا دیبا تکثیر نژاد صورت سف ؛توان به رنگ آلبینو رسید

زیادی می توان به رنگ آلبینو  احتمال لوتینوی اصیل با درصد

  دست یافت.

 
 یعروس هلند نوینژاد آلب -91شکل 

 تربیت

ها توانایی یادگیری صحبت کردن را دارند، این نوع طوطی

توجه به این که نوع نر این پرنده دارای حنجره کاملتری البته با 

باشد، پرنده نر بهتر قادر به صحبت کردن خواهد از نوع ماده می

 در زمان ،بود. زمان آغاز آموزش صحبت کردن به عروس هلندی

در صورت  ،صحبت کردن پرندهاست. همچنین روزگی  56حدود 

 .پذیر استامکان مداومت و تکرار صحیح کلمات

بودن خود را راحت برای اینکه عروس هلندی اجتماعی

توان پرهای روی بنابراین، می .شکوفا کند، به فرصت نیاز دارد

چنین بهتر است هم د.ربا او صحبت ک رد وگردنش را نوازش ک

منزل  آمدوو پر رفت شلوغ هایاتاققفس عروس هلندی را در 

  .یابدکاهش ها د تا ترس پرنده از انساناقرار د

 نگهداری

قدر بزرگ باشد که بتواند قفس عروس هلندی باید آن

هایش را باز کند و به چیزی برخورد نکند و اینکه راحتی بالبه

 و وسایلش داشته باشد. بازیغذا، اسبابفضای کافی برای ظرف 
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 .بزرگ، بهترین انتخاب برای عروس هلندی است بقفسی با در

های خود را با پرواز جاییخصوص که این پرنده عادت دارد جابهبه

فقط وقتی دنبال  .ندارد ایعالقهزدن انجام بدهد و خیلی به قدم

ین پیدا کند و گردد، دوست دارد غذایش را از روی زمغذا می

و  ه شودبرای این منظور بهتر است کف قفس با روزنامه پوشاند

ها را برای خوردن تا بتواند آن نیز قرار داده شود،های خوراکی دانه

  پیدا کند.

 
 های قفس عروس هلندیویژگی -91شکل 

های هلندی وحشی همیشه گوش به زنگ خطرها و عروس

همین دلیل، عروس به .دارندها هستند و خواب سبکی حمله

هلندی خانگی نیز ممکن است از تاریکی شب بترسد یا خودش 

د، وشرا در شب به قفس بکوبد. برای اینکه از این اتفاق پیشگیری 

د. مکان نگهداری رتهیه ک هچراغ خواب کوچکی برای پرندتوان می

تیجه ناز عروس هلندی باید به دور از باد کولر و باد پنکه باشد. در 

ته ساگر قفس پرنده در کنار پنجره است، بهتر است درب پنجره ب

 . یک متر است نیز . حداقل ارتفاع قفس این پرنده از زمینباشد

 ریتکث

گیری سخت جفت یلیاغلب خ ی در قفسهلند یهاعروس

، پدر و مادر دهیگیری و جوجهدر صورت جفت ی. ولکنندمی

 .کنندیم ینگهدار یخوبها بهخواهند شد و از جوجه یخوب یلیخ

روز  ۹۹تا  ۰1 ،یعروس هلند یعیطب یکشطول دوره جوجه

و  دخوابیها متخم یمدت، پرنده مادر رو نیاست. در طول ا

را فراهم  هاداخل تخم نیرشد جن یالزم برا یرطوبت و گرما

 کند. یم

 دنشخور اصطالح دانهها و بهجوجه بعد از بزرگ شدن

 یگریو در قفس د دررا از پدر و مادر جدا ک هاباید جوجه، هاآن

ها، منجر به تر شدن جوجهاین کار عالوه بر اهلی. داری کردنگه

و تکثیر  گیری مجددتسریع در آمادگی پدر و مادر برای جفت

مهیا  یعیطب یکشجوجه یاگر امکانات الزم براگردد. نسل می

 یو به روش مصنوع یکشتوان با کمک دستگاه جوجهیم ،نیست

با دستگاه  یعروس هلند یجوجه کش ی. براداکار را انجام د نیا

 یکشجوجهگردد. شرایط محیطی دما و رطوبت الزم فراهم  دیبا

، درصد 5۰تا  61 رطوبت است ازعبارت با دستگاه  یهلندعروس

درجه  ۰۰7۹ یدما و زمان سترگراد در درجه سانتی ۰۰76 یدما

 .زمان هچرگراد در سانتی

 تغذیه

عروس هلندی بیشتر به دانه ارزن، تخم کتان، تخم 

ها عالقه جیلآانواع  و گردان، تخم شاهدانه، بذر سبزیجاتآفتاب

تغذیه عروس هلندی کافی به تنهایی برای  مواد این دهد.نشان می

 ها و مولتیها، سبزیجات، مکملانواع میوه رو. از ایننیست

در طول دوران پرورش پرنده در اختیار آن قرار ها باید ویتامین

 ،کمبود پروتئین مین شود.أاز هر لحاظ ت نیازهای آن تا گیرد

ضعف سیستم ایمنی و مواد معدنی در بدن پرنده باعث  ویتامین

خونی، ریزش پر، های جدی نظیر کمبروز بیماریپرنده و 

شود. هم چنین دادن یک غذای مداوم و نفوالنزا میآ و نیوکاسل

برای  ،خسته کننده خواهد بود هاانسانتکراری همانطور که برای 

در صورت تداوم در این  است.نیز خسته کننده  عروس هلندی

یز نها انواع بیماری پرنده، بروزاشتها  رفتنعالوه بر از دست  امر،

 .ه استشد شاهدهم

 هایبیماریدر رابطه با  ی این نشریه،بعد هدر شمار

 ترشیبو طاسی  ایاردیژ، سیازیدیکاندعروس هلندی مانند 

  د.ش دصحبت خواه
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