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انواع نژادها و جهشها
در شماره قبلی نشریه به معرفی اجمالی عروس هلندی به عنوان یکی از محبوبترین پرندگان خانگی پرداخته شد.
زیستگاه اصلی عروس هلندی قاره استرالیا بوده است .این پرنده در ابتدا ،تنها به رنگ خاکستری با زمینههای سفید بر روی
بالهای آن بوده است ،ولی بعدها با اصالحنژاد ،تکثیر و پرورش انتخابی آنها توسط پرورشدهندگان ،انواع جهش با رنگهای
متنوع پدید آمد .به گونهای که امروزه انواع رنگها و نژادهای مختلف عروس هلندی وجود دارد .در این مطالعه به نژادهای
متنوع عروس هلندی اشاره خواهد شد.

در جنس نر ،سر به رنگ زرد است .در این نژاد به علت

نژاد خاکستری

اصلیترین و رایجترین گونه عروسهای هلندی ،نژاد
خاکستری ( )Grey breedمیباشد .در این نژاد رنگ بدن
خاکستری با زمینه سفید در بالها است .رنگ کاکل این نژاد،
عموما همرنگ با بدن و یا به رنگ زرد بههمراه لکههای نارنجی

تفاوت ظاهری بین دو جنس نر و ماده تعیین جنسیت بعد از
اولین پر ریزی در سال دوم به علت ثابت شدن رنگ اصلی پرها
بسیار آسان است.
نژاد ابلق

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

اولین جهش رنگی در عروس هلندی در سال ۰۲۹۱

مایل به خاکستری است و خطوط راهراه زرد رنگ در زیر دم

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

موجود میباشند ،که البته بعد از اولین پر ریزی کامل و در سن

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

یک و نیم سالگی قابل مشاهده است.

مانده ،بالها به رنگ خاکستری است.
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در این نژاد تعیین جنسیت به علت عدم وجود تفاوت
ظاهری بین دو جنس کار دشواری است.

نژاد گلباقالی

در نژاد گلباقالی پرهای بدن به رنگ خاکستری روشن بر
روی زمینه زرد است و دارای سر زرد و گونههای نارنجی میباشد.
این نژاد همانند نژاد صدفی است با این تفاوت که زمینه رنگی
بدن ،زرد رنگ است.

شکل  -9نژاد خاکستری عروس هلندی

شکل  -4نژاد گلباقالی عروس هلندی.
نژاد دارچینی

در گونه دارچینی ( )Cinnamonرنگ پرهای بدن بسیار
شکل  -2نژاد ابلق عروس هلندی

روشن و اغلب به رنگ قهوهای روشن میباشد .سر به رنگ مایل
به زرد و گونهها به رنگ نارنجی میباشد.

نژاد صدفی

در نژاد صدفی ( )pearlپرهای بدن به رنگ خاکستری
روشن بر روی زمینه سفید است .رنگ سر این نژاد ،زرد و
گونههای آن نارنجی میباشد.

شکل  -3نژاد صدفی عروس هلندی

شکل  -5نژاد دارچینی عروس هلندی
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نژاد لوتینو

در نژاد عروس هلندی نقرهای ( )Silverبدن به رنگ سفید

در نژاد لوتینو ( )Lutinoرنگ کل بدن میتواند زرد مایل به

و یا نقرهای میباشد .جنس ماده این نژاد دارای گونههای کدرتری

سفید و یا سفید است و سر به رنگ زرد تیره تر نسبت به کل

هستند.

بدن می باشد .از نشانههای عروس هلندی لوتینوی اصیل تیرهتر
بودن رنگ پرهای سر نسبت به پرهای بدن میباشد .این نوع
عروس هلندی ،گونهایی نارنجی رنگ دارند .در برخی از
عروسهای هلندی لوتینو ،نواحی پشت سر فاقد پر و طاس است.

تعیین جنسیت در نژاد لوتینو به علت عدم تفاوت ظاهری بین
دوجنس بسیار دشوار است .تعیین جنسیت قطعی در این گونه
از راه تست  DNAو یا آزمایش خون امکانپذیر است.

شکل  -6نژاد نقرهای عروس هلندی
نژاد زرد کمرنگ

این نژاد از لحاظ ظاهری شباهت زیادی به نژاد صدفی دارد؛
با این تفاوت که زمینه رنگ بدن پرنده ،زرد کمرنگ است و این
نژاد از خود صدای کمتری تولید میکند.

شکل  -8نژاد لوتینو عروس هلندی
نژاد صورت سفید

نژاد عروس هلندی صورت سفید یا وایت فیس
( )Whitefaceاز لحاظ رنگ آمیزی پرها بسیار شبیه نژاد
خاکستری است .با این تفاوت که نژاد صورت سفید فاقد گونههای
نارنجی رنگ است .در نرهای صورت سفید سر به رنگ سفید است
و در مادهها به رنگ خاکستری و همرنگ بدن میباشد .نژاد
صورت سفید خود شامل زیر گونههای صورت سفید
صدفی) (Whiteface pearlو یا صورت سفید ابلق
شکل  -7نژاد زرد کمرنگ عروس هلندی.

) piedمیشود.
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عروس هلندی صورت سفید صدفی واجد پرهای خاکستری

قرمز نباشد و به رنگ دیگری باشد ،آلبینو محسوب

نمیشود.

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

همچنین از ترکیب و تکثیر برخی از نژادهای عروس هلندی می

رنگ صدفی خود را از دست میدهند و همانند صورت سفید

توان به رنگ آلبینو رسید؛ با تکثیر نژاد صورت سفید اصیل با

معمولی خواهند شد و تنها مادهها رنگ مرواریدی خود را بعد از

لوتینوی اصیل با درصد احتمال زیادی می توان به رنگ آلبینو

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

دست یافت.

 ۲5۹صورت سفیدهای صدفی ،ماده هستند .نژاد صورت سفید
ابلق شامل ترکیبی از رنگ خاکستری و سفید در نواحی مختلف
بدن است و بیشتر نواحی به رنگ سفید است .در این گونه تعیین
جنسیت به دشواری و به صورت قطعی با آزمایش

DNA

امکانپذیر است .همچنین بر اثر تکثیر و آمیزش صورت سفیدها
با دیگر رنگها و یا با یکدیگر موجب پیدایش انواع دیگر صورت
سفیدها شده است که از جمله میتوان به صورت سفید دارچینی،
صورت سفید ابلق مرواریدی ،صورت سفید ابلق دارچینی و…
اشاره کرد.

شکل  -91نژاد آلبینو عروس هلندی
تربیت

این نوع طوطیها توانایی یادگیری صحبت کردن را دارند،
البته با توجه به این که نوع نر این پرنده دارای حنجره کاملتری
از نوع ماده میباشد ،پرنده نر بهتر قادر به صحبت کردن خواهد
بود .زمان آغاز آموزش صحبت کردن به عروس هلندی ،در زمان
شکل  -1نژاد صورت سفید عروس هلندی
نژاد آلبینو

اگرچه برخی مراجع ،نژاد آلبینو ( )Albinoرا به عنوان یک
نژاد مستقل در نظر میگیرند ،رنگ آلبینو در برخی از حیوانات و
پرندگان به سبب جهش رنگی اتفاق میافتد و نمیتوان آن را نژاد
مستقلی طلقی کرد .رنگ آلبینو در عروس هلندی بسیار پرطرفدار
و کمیاب است .در واقع عروس هلندی آلبینو خالص به عروس
هلندی اطالق می شود که حداقل والدین دو نسل قبل از آن

حدود  56روزگی است .همچنین صحبت کردن پرنده ،در صورت
مداومت و تکرار صحیح کلمات امکانپذیر است.
برای اینکه عروس هلندی اجتماعیبودن خود را راحت
شکوفا کند ،به فرصت نیاز دارد .بنابراین ،میتوان پرهای روی
گردنش را نوازش کرد و با او صحبت کرد .همچنین بهتر است
قفس عروس هلندی را در اتاقهای شلوغ و پر رفتوآمد منزل
قرار داد تا ترس پرنده از انسانها کاهش یابد.

نگهداری

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

قفس عروس هلندی باید آنقدر بزرگ باشد که بتواند

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

بهراحتی بالهایش را باز کند و به چیزی برخورد نکند و اینکه

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

فضای کافی برای ظرف غذا ،اسباببازی و وسایلش داشته باشد.

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

حسین آبادی و غالمی؛ آنچه باید در رابطه با عروس هلندی بدانید ()2

56

قفسی با درب بزرگ ،بهترین انتخاب برای عروس هلندی است.

رطوبت و گرمای الزم برای رشد جنین داخل تخمها را فراهم

بهخصوص که این پرنده عادت دارد جابهجاییهای خود را با پرواز

میکند.

انجام بدهد و خیلی به قدمزدن عالقهای ندارد .فقط وقتی دنبال
غذا میگردد ،دوست دارد غذایش را از روی زمین پیدا کند و
برای این منظور بهتر است کف قفس با روزنامه پوشانده شود و
دانههای خوراکی نیز قرار داده شود ،تا بتواند آنها را برای خوردن
پیدا کند.

بعد از بزرگ شدن جوجهها و بهاصطالح دانهخور شدن
آنها ،باید جوجهها را از پدر و مادر جدا کرد و در قفس دیگری
نگهداری کرد .این کار عالوه بر اهلیتر شدن جوجهها ،منجر به
تسریع در آمادگی پدر و مادر برای جفتگیری مجدد و تکثیر
نسل میگردد .اگر امکانات الزم برای جوجهکشی طبیعی مهیا
نیست ،میتوان با کمک دستگاه جوجهکشی و به روش مصنوعی
این کار را انجام داد .برای جوجه کشی عروس هلندی با دستگاه
باید دما و رطوبت الزم فراهم گردد .شرایط محیطی جوجهکشی
عروسهلندی با دستگاه عبارت است از رطوبت  61تا  5۰درصد،
دمای  ۰۰76درجه سانتیگراد در زمان ستر و دمای  ۰۰7۹درجه
سانتیگراد در زمان هچر.
تغذیه

عروس هلندی بیشتر به دانه ارزن ،تخم کتان ،تخم
آفتابگردان ،تخم شاهدانه ،بذر سبزیجات و انواع آجیلها عالقه
نشان میدهد .این مواد به تنهایی برای تغذیه عروس هلندی کافی
نیست .از اینرو انواع میوهها ،سبزیجات ،مکملها و مولتی
ویتامینها باید در طول دوران پرورش پرنده در اختیار آن قرار
گیرد تا نیازهای آن از هر لحاظ تأمین شود .کمبود پروتئین،
شکل  -91ویژگیهای قفس عروس هلندی

عروسهای هلندی وحشی همیشه گوش به زنگ خطرها و
حملهها هستند و خواب سبکی دارند .بههمین دلیل ،عروس
هلندی خانگی نیز ممکن است از تاریکی شب بترسد یا خودش
را در شب به قفس بکوبد .برای اینکه از این اتفاق پیشگیری شود،
میتوان چراغ خواب کوچکی برای پرنده تهیه کرد .مکان نگهداری
از عروس هلندی باید به دور از باد کولر و باد پنکه باشد .در نتیجه
اگر قفس پرنده در کنار پنجره است ،بهتر است درب پنجره بسته

ویتامین و مواد معدنی در بدن پرنده باعث ضعف سیستم ایمنی
پرنده و بروز بیماریهای جدی نظیر کمخونی ،ریزش پر،
نیوکاسل و آنفوالنزا میشود .هم چنین دادن یک غذای مداوم و
تکراری همانطور که برای انسانها خسته کننده خواهد بود ،برای
عروس هلندی نیز خسته کننده است .در صورت تداوم در این
امر ،عالوه بر از دست رفتن اشتها پرنده ،بروز انواع بیماریها نیز
مشاهده شده است.
در شماره بعدی این نشریه ،در رابطه با بیماریهای

باشد .حداقل ارتفاع قفس این پرنده از زمین نیز یک متر است.

عروس هلندی مانند کاندیدیازیس ،ژیاردیا و طاسی بیشتر

تکثیر

صحبت خواهد شد.
عروسهای هلندی در قفس اغلب خیلی سخت جفتگیری

میکنند .ولی در صورت جفتگیری و جوجهدهی ،پدر و مادر
خیلی خوبی خواهند شد و از جوجهها بهخوبی نگهداری میکنند.
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