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 ایهگونه زیستگاه. شوندمی تقسیم اهلی و وحشی گروه دو به که است هاسارس گونه از ایپرنده مینا مرغ

 نگهدارنده شخص به رساندن آسیب احتمال و بوده خطرناک بسیار امری هاآن از نگهداری و است هاجنگل  مینا مرغ وحشی

 از کنند،می نگهداری هاآن از هاخانواده معموالً و دارد وجود ایران در پرنده این از که ایگونه. دارد وجود پرنده این طرف از

 . است زیرک و باهوش ایپرنده که شود می محسوب اهلی یگونه

 ارتباط در مهمی نکات سپس و شد خواهد پرداخته پرنده این کردناهلی و آموزش به ابتدا نوشته این در

 .گرفت خواهد قرار بحث مورد آن از نگهداری با

 82-86پیاپی(:  22)شماره  1، شماره 22دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_89693.html 
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 آموزش مرغ مینا

 مینا از قفسمرغ بیرون آوردن 

قبل از خارج کردن پرنده از قفس، ابتدا باید از عدم قدرت 

پرواز پرنده مطمئن شد،  در غیر این صورت ممکن است که پرنده 

ان امک ،ای وحشی استمینا پرندهفرار کند و با توجه به این که 

 ،باید قبل از هر چیز ،از این رو .بازگشت مجدد آن وجود ندارد

قصد خارج کردن  هایی کهزمانهای پرنده را معاینه کرد. بال

مود؛ را رعایت ناحتیاط  جوانب باید را داشته باشید، پرنده از قفس

متفاوتی از العمل قفس عکسمحیط بیرون از  درپرندگان  زیرا

ر نشاط است دهند. پرنده مینا بسیار اجتماعی و پ  خود نشان می

 یبه این موضوع پِ بیاوریدو چنانچه پرنده را از قفس بیرون 

خواهید برد. چند دقیقه بیرون بودن از قفس برای پرنده مناسب 

 دبای برد. به همین علتلذت می بسیار است و پرنده از این کار

 قفس از به مدت نیم تا یک ساعت پرنده راه انروز شود تاسعی 

 ،(Psittacus Erithacus) کاسکوپرنده . بر خالف خارج نمایید

ا باال یمینا را تنها به رفتن باالی قفس و  ات مرغتوان تفریحنمی

به این  ایعالقه مینامرغ زیرا که  ؛رفتن از درخت محدود کرد

غ ها، مانند کاسکو، مرسایر پرندهبرخالف  .دارند قبیل از تفریحات

و  نددوست دارد آزادانه به هر طرف رفته و جست و خیز ک مینا

ای به شاخه دیگر بپرد. قبل از بیرون آوردن پرنده باید یا از شاخه

ی محیط محل نگهداری پرنده هاها و پنجرهدراز بسته بودن 

اطمینان حاصل کرد و حتی به منظور جلوگیری از برخورد پرنده 

ها قادر به زیرا پرنده ؛را انداخت هاهای پنجرهپرده هبه شیش

رون برای بی ایشیشه مانعوجود هر گونه شیشه نبوده و  تشخیص

 شدت به شیشه باممکن است که از این رو و  را حس نکرده رفتن

باید وسایل  عالوه بر این،. آسیب ببینندبرخورد کرده و 

را  هاکننده نظیر بخاریکننده نظیر پنکه و وسایل گرمخنک

خاموش کرد و حیوانات اهلی خانگی مثل سگ و گربه و غیره را 

  .کرد محیط خارجاز 

 
 ای از اقدامات الزم برای درآوردن پرنده از قفسنمونه -1شکل 

 

 آموزش تقلید صدا

پرنده مینا یکی از بهترین پرندگان مقلد صدا به شمار 

آموزش تقلید صدا پرنده  هدف از نگهداری اینرود و چنانچه می

 6-8ن نیهای مینا از ساقدام به خرید جوجه تابهتر است  باشد،

در این صورت  ؛دیهفتگی نموده و خود اقدام به آموزش آن نمای

خود برقرار نموده و کلمات  مینایمرغ توانید ارتباط بهتری با می

دلخواه خود را به آن آموزش دهید. باید توجه داشت که نباید 

 ممکن استدر این شرایط زیرا  ؛سوت زدن را به پرنده یاد بدهید

ن عالقه دارید و مستمر آکه پرنده گمان کند شما به سوت زدن 

اقدام به سوت زدن کند و تالشی برای فراگیری کلماتی که بعداً 

باید از پخش  در ضمناو یاد خواهید داد از خود نشان ندهد.  به

است که انواع  الزم به ذکرموسیقی برای پرنده خودداری کنید. 

 یی متفاوتی در فراگیری دارند و برخی ازنامینا توا مرغ مختلف

را تقلید  کلمات و صداهای اطراف توانندتر و بهتر میزود هاآن

د تواند تعدادگیری وسیعی دارد و مینمایند. این پرنده قدرت یا

همان طور که ذکر . کندزیادی کلمه و جمله را یاد گرفته و تکرار 

الوه بر تواند عست و میا باال رایقدرت تقلید این پرنده بسگردید، 

زنگ تلفن، دزدگیر  ه،های اطراف خود نظیر زنگ خانصدا ،کلمات

ا کند و این کار رماشین، زنگ موبایل و غیره را به خوبی تقلید 

کامالً شک  آن دهد که در آغاز صاحبچنان ماهرانه انجام می

رغ مکند که آیا این صدا حقیقی است یا صدایی است که از طرف 

کاسکو اصالً پرنده مینا تقلید شده است. مرغ مینا بر خالف 

ها نیز به راحتی ها و تازه واردخجالتی نیست و در حضور غریبه

 .کندصحبت میه و تقلید صدا نمود

 مراحل آموزش روزانه پرنده

)مراحل ابتدایی زندگی و خریداری شده در مرحله نخست 

احتیاج به احساس اطمینان و امنیت دارد حیوان  توسط صاحب(

احب صاست تا پرنده بتواند به  زیادیوقت صرف و این امر مستلزم 

ترین روش سریع .و یا محل زندگی جدید خود عادت کند خود

است و تنها از این  آنبرای آموزش پرنده به دست آوردن اعتماد 

و مطمئن شود  کردهتواند احساس امنیت راه است که پرنده می

 یبسیار حساسحیوانات  پرندگان عمدتاً که شما او را دوست دارید.

توانند عشق و عالقه صاحبان خود را حس هستند و به راحتی می

 تغذیه پرنده .های مشابه نشان دهندالعملود عکسنموده و از خ

 آنمحبت و عالقه  ،دست آوردن اطمینانه های بترین راهاز مهم

خود را به خوبی تواند پرنده میپرنده  صاحباست و از این راه 

برخی از  ادامه به. در مورد نظر برسدآموزش داده و به اهداف 

ورش صحیح مرغ مینا در ارتباط با مراحل اولیه پرنکات مهم 

 :است پرداخته شده

ثابت و بدون لرزش برای  مکانیدر مرحله نخست باید 

ار احساس استقرحیوان به خوبی تا  شودانتخاب پرنده  نگهداری از
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ه و دینآ ۀکه این قفس خان به این نتیجه برسدو  هدرو امنیت ک

  .همیشگی او است

 
 برای اهلی شدنغذا دادن دستی به پرنده  -۲شکل 

و سعی  دانخوری ریختهف وروزانه پرنده را در ظر خوراک

 شناساییپس از  .را تشخیص دهید تا غذای مورد عالقه او شود

مذکور را  خوراککمی از مقدار  پرنده خود، مورد عالقه خوراک

و سپس دست خود را به آرامی به  دادهدر کف دست خود قرار 

رنده در دفعات اول از خوردن پممکن است  .پرنده نزدیک کنید

 اامکان دارد تامتناع ورزیده و تردید کند که این ترس و یا تردید 

 .دوناامید ش از این اتفاق نباید صاحب پرنده امّا ؛مدتی ادامه یابد

ادامه  تا زمان پذیرش خوراک از طرف پرندهاین کار بهتر است 

به دست شما  تاکه پرنده اصرار دارد  شودچنانچه مشاهده  یابد.

آورید و این کار را در  نزدیک نشود، دست خود را از قفس بیرون

 هایزمانچندین بار و در  بایداین عمل  .انجام دهید یبعد اتدفع

یچگاه ه شود. البته باید به این نکته توجه شود کهمختلف تکرار 

ند نیازم هها نکنید، چرا که آموزش پرندناامید نشوید و آموزش را ر

پس از مدتی خواهید دید . در نهایت؛ و بردباری فراوان است صبر

 یایستاد و بدون هیچ ترس که پرنده بر روی کف دست شما خواهد

 هااز کف دست شما غذا خواهد خورد. البته به شرطی که شما بار

ر کرده و پ  پرنده های مورد عالقهها کف دست خود را از غذاو بار

ده بگیرید. از یک روش دیگر نیز وارد قفس کنید و جلوی پرن

 رد.کاستفاده  خود برای برقراری ارتباط صمیمی با پرندهتوان می

 و سپس کردهانگشت خود را با کمی آب خیس  بایداین روش در 

تعدادی دانه مورد  ایجاد شده بر روی انگشتان،رطوبت  همراه با

اولین ه ندپر بدهید. در این شرایطو به پرنده  گرفتهعالقه پرنده را 

به آید، از روی کنجکاوی که بر روی دست شما فرود میباری 

در چنین حالتی نباید دست خود را  .نوک خواهد زدانگشت شما 

بکشید و یا حرکتی ناگهانی انجام دهید که باعث ترس پرنده شود. 

 ه؛ چرا ککنداشیاء اقدام به نوک زدن میبا پرنده برای آشنایی 

 مطمئن شود.ن و یا مستحکم بودن آن خواهد از مضر بودمی

 

 مراقبت از مرغ مینا

 سازیالنه
در اواخر ماه فوریه و اغلب  های مینابه طور طبیعی، مرغ

ها، لبه ها و ساختمانبر باالی بام خانههای خود را النهمارس 

 های جنگلیدر محیط سازند.می کولر هایها و باالی کانالتاقچه

های معمولی درختان و شاخ و برگنیز این پرندگان با استفاده از 

برخی مواد دیگر نظیر ریسمان و پالستیک و مواد دور ریختی 

 درخت های خود را باالی شاخ و برگ درختانی نظیردیگر النه

   .دنسازنارگیل و نخل می

در ساختن النه با یکدیگر  مرغ مینا دو جنس نر و ماده هر

کنند، بدین گونه که معموالً مینای نر مواد مورد یهمکاری م

ها را در اختیار آن و کردهآوری اطراف جمع محیط استفاده را از

مینای ماده نیز با دقت و وسواس مرغ  .گذاردمینای ماده می مرغ

سازد. میرا  مطلوب خود و النه دادهها را به هم پیوند خاصی آن

 مورد استفاده قرار الیان متمادیبرای سها ممکن است این آشیانه

های های جدید بر روی آشیانهآشیانه تاممکن است  گرفته و حتی

 .دنشو احداثقدیمی 

 مینا مرغ قفس

ر تحرک است و در طبیعت ای پ پرنده به طور ذاتی مینامرغ 

ای به شاخه ست و خیز و پریدن از روی شاخههمیشه در حال ج 

در هنگام انتخاب قفس برای این پرنده باید  ،از این رو .دیگر است

 قفسی بزرگ تهیه شود تا پرنده بتواند به راحتی در تاسعی کرد 

 بمناس قفسابعاد و به جست و خیز بپردازد.  کردهن رفت و آمد آ

 مترسانتی 6۹عرض،  مترسانتی ۰۹باید حداقل برای مرغ مینا 

 دهندگان مرغپرورشباشد.  داشته ارتفاع مترسانتی 6۹و  طول

 وند،شمی مواجهمینا معموالً برای تهیه قفس مناسب با مشکالتی 

و  های موجود در بازار برای طوطی تهیه شدهزیرا که اغلب قفس

مینا تا مرغ های دلخواه برای اندازه درتهیه یک قفس مناسب 

 است.حدودی دشوار 

مکان گوشه اتاق برای قرار دادن قفس در محیط منزل، 

د. کنزیرا پرنده در کنار دیوار احساس امنیت می ؛است یمناسب

ت، نیس نگهداری از مرغ مینابرای محل مناسبی آشپزخانه محیط 

ت بهتر اس .موجود در آشپزخانه برای پرنده مضر است رطوبتزیرا 

 متر باالتر از سطح چشم باشد.محل قرار گرفتن پرنده چند سانتی

شود که ما موجب می هاینزدیک بودن ارتفاع قفس به چشم

تر کردن آن سادهو اهلی گرفتهبهتری روی پرنده صورت  ل کنتر

باید توجه داشت که پرندگان در طبیعت بیشتر  ،گردد. با این حال

پری سچشم انسان  ارتفاع نسبت به یباالتر ارتفاعرا در  زمان خود

های متناوب و زیاد قفس برای پرنده خوب . جابجاییکنندمی

ها دوست دارند به محل زندگی خود عادت کنند. آنیرا زنیست، 
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کند که پرنده در قفس خود احساس امنیت می باید به خاطر سپرد

را داخل قفس ببرید.  خود و دوست ندارد شما بیش از حد دست

سالن پذیرائی و یا اتاق است  ،بهترین مکان برای قرار دادن قفس

ه . نکته قابل توجتباط باشدتا پرنده با تمامی افراد خانواده در ار

ا ر مرغ مینا قفستا بهتر است  دیگر در این زمینه این است که

باید  امّا ؛تا نور کافی به آن برسد قرار دهیددر مجاورت پنجره 

خورشید قرار  نوردقت کرد تا پرنده در معرض تابش مستقیم 

ها باید جای قفس را ها و تابستاندر زمستان است بدیهی. نگیرد

ها در تا پرنده در زمستان دهیدتناسب با هوای محیط تغییر م

معرض کوران شدید هوا و در تابستان در معرض وزش شدید 

 .های گرم قرار نگیردباد

 تا پرنده بتواند قرار دادهای متعدد در داخل قفس باید میله

 .ای به سوی میله دیگر جست و خیز کندبه راحتی از روی میله

رنده های پهای مذکور متناسب با پنجهه قطر میلهباید دقت کرد ک

به  .باشد تا پرنده دچار عوارض دردآوری نظیر تورم مفاصل نگردد

متر برای سانتی 2/5تا  52/1 قطرهایی با رسد که میلهنظر می

ها بهتر است از جنس این میله باشد.مینا مناسب پاهای مرغ 

نیز معموالً بر روی چوب باشد، زیرا که پرنده در طبیعت جنس 

های داخل قفس را باید در میله .نشیندهای درختان میشاخه

ر ها از نظر قطقسمت باالیی قفس نصب کرد و چنانچه این میله

ورم ت»ای به نام تواند باعث بروز عارضهمی ،اندازه مناسب نباشد و

  .گردد« هاپنجه

 
 مینامرغ  قفس -۳شکل 

 محل استراحت مرغ مینا به منظور فراهم کردنها شب

در داخل قفس گذاشت تا پرنده را توان جعبه کارتنی کوچکی می

عادت  معموالً مینامرغ در هنگام خواب به درون آن پناه ببرد. 

، از این اختصاص دهددر طول روز مدتی را به چرت زدن  تا دارد

النه کوچکی در داخل قفس  ۀیا تهی و یرو گذاشتن جعبه کارتن

ها بسیار و یا خوابیدن در هنگام شب در میانه روززدن  برای چرت

 مینا در هنگام خواب سر را به سویمرغ مناسب خواهد بود. 

همچنین  .بنددها متمایل نموده و چشمان خود را میشانه

توان قفس را با پارچه پوشاند و نباید فراموش کرد که فضایی می

کی دیگر از عادت مرغ اختصاص داد. یم و بازدم پرنده را برای دَ

. تهیه استهای خود درون پر درسر خود  قرار دادن مینا

بازی مناسب برای مینا کار دشواری است، زیرا که اغلب اسباب

ها تهیه شده که این های موجود در بازار برای طوطیبازیاسباب

ها برای مینا چندان مناسب نیست. بهتر است بازیگونه اسباب

ها و یا کودکان های مناسب برای گربهبازیسباببرای مینا از ا

 دهستنای ها معموالً به گونهبازیاین اسباب .نوزاد استفاده کرد

که باید از سقف قفس آویزان شوند. به هرحال نباید فراموش کرد 

ای پر جنب و جوش و با نشاط است و استفاده مینا پرنده مرغ که

  .آن را کامالً سرگرم نماید دتوانمینبازی از اسباب

 ریزیرپَ
های قدیمی به صورت از ریختن پر است ریزی عبارترپَ

مینا در سن  مرغ ریزیر. اولین پَدهای جدیطبیعی و رویش پر

 افتد و مینا معموالً با توجه به شرایط آب وشش ماهگی اتفاق می

. در کندریزی میدو بار پر الیهوایی محیط اطراف سالی یک 

هم سال حتی برای یک بار طول مینای در مرغ  صورتی که

مود؛ جستجو نغذایی پرنده  ۀ، باید علت آن را در جیرنکندپرریزی 

دالیل توقف پرریزی ترین مهمیکی از  مغذیزیرا که کمبود مواد 

ای مناسب و غنی از در این صورت باید جیره است. گانپرنددر 

ژی انر با سطح متناسب هایپروتئین ها ومیناویت معدنی، امالح

 هنتیجعدم دستیابی به   در صورت قرار گیرد. در اختیار پرنده

. اددمورد معاینه قرار  معتمدپرنده را  نزد دامپزشک  مطلوب باید

های سر نخست پر ۀریزی ممکن است که در مرحلردر هنگام پَ

 شروع به ریزشبدن  هایقسمتهای سایر پرنده بریزد و سپس پر

 بکه صاح افتداتفاق میریزی آن قدر سریع پر نیزگاهی  کنند.

 پرهای پرنده زیاد ریزشو تنها شاهد  نشدهریزی متوجه پر پرنده

 بر روی کف قفس خواهد شد. خود

 مینا مرغ یچی کردن بالق

بهترین روش برای جلوگیری از فرار پرنده کوتاه کردن 

است و باید توجه داشت که در هنگام قیچی کردن های پرنده بال

اگر فقط  ؛ چوندو بال پرنده قیچی شود های هربهتر است پر

های بال دیگر را به حال خود های یک بال را قیچی کنید و پرپر

ها کنید، پرنده تالش خواهد کرد که همچون گذشته پر و بال ر

 ده و متعاقباً به دربزند و این امر منجر به از دست دادن تعادل پرن

این امر  .و دیوار خوردن و یا سقوط آن از بلندی خواهد شد

موارد  از پرنده شده و در برخی به سیب جدیآتواند باعث می

برای چیدن بال پرنده باید دقت  شود.منجر به مرگ پرنده حتی 

معموالً برای این کار بهتر است که بال پرنده را  را داشت.کافی 

 ،دشونپر شناخه میر بیرونی را که به عنوان شاهپَ گشود و چهار

 البته باید این قیچی کرد.های داخلی بال را ها کرده و بقیه پرر
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؛ دنهای خونی در آن ناحیه نباشد که رگنها از جایی چیده شوپر

این کار باعث درد پرنده و خونریزی خواهد در غیر این صورت 

شد. باید توجه داشت که حتی با وجود کوتاه شدن بال، پرنده 

از این رو نباید فکر کنید  .متر پرواز کند ۳الی  5تواند تا ارتفاع می

ه ب .توانید جلوی فرار پرنده را بگیریدکه با قیچی کردن بال، می

تواند از روی می ،کندویژه اگر پرنده به سوی درختی پرواز 

تر به سوی شاخه باالتر رفته و کم کم از دسترس های پایینشاخه

شما خارج شود. برای قیچی کردن بال بهتر است که دو نفر اقدام 

ای پیچیده و ابتدا یک به این کار کنند و پرنده را در داخل حوله

 اراین کار  . دقت کنید کهبال آن را خارج کرده و قیچی نمایند

که پرنده نتواند چیزی ببیند، زیرا که  دادای انجام به گونهباید 

شخص تصویر مینا پرنده باهوشی است و ممکن است که مرغ 

. در هنگام قیچی کردن بال، در ذهن او باقی بماندکننده قیچی

ه زیرا ک ،اند دوری کردهایی که هنوز کامالً رشد نکردهباید از پر

پس از  .تواند به خونریزی منجر شودها میکردن این پرقیچی

توان پرنده را سه بار در روز از قفس بیرون بال می چیدن پر و

دقیقه در بیرون قفس  12توان آن را به مدت می بارهر  آورد و

آزاد گذاشت تا بدین وسیله پرنده به شما و وضعیت جدید خود 

 .عادت کند

 کوتاه کردن ناخن پا

این  ،قفس به اندازه کافی ضخیم نباشد داخلی چنانچه میله

های مدت منجر به رشد بیش از حد ناخن تواند در درازموضوع می

 ۀوسیله ها بزیرا که در چنین حالتی ناخن ؛مینا شودمرغ پنجه 

د و نگردشود و به تدریج بلند و بلندتر میمیله چوبی ساییده نمی

. دکرناخن پرنده از این رو ضروری است که اقدام به کوتاه کردن 

برای کوتاه کردن ناخن بهتر است که دو نفر حضور داشته باشند 

ردن به کوتاه ک فرد دومو  ثابت نگه داشتهها پرنده را تا یکی از آن

های گیرتوان از ناخنناخن آن بپردازد. برای کوتاه کردن ناخن می

بهتر است که پرنده را در  برای این کار معمولی استفاده کرد.

ای پیچیده و ابتدا پای اول را از حوله بیرون آورده و اقدام حوله

به کوتاه کردن ناخن آن نمائید. برای کوتاه کردن ناخن باید دقت 

ای انجام داد که منجر به و کار را به گونه داشته باشیدکافی 

ریزی نگردد و قبل از این که به سراغ ناخن بعدی بروید خون

تاه شده خونریزی ندارد. در صورت بروز مطمئن شوید که ناخن کو

رد روی ناخن و فشار دادن محل آتوان با پاشیدن ریزی میخون

ه پرند ،در طبیعت .را متوقف کرد آنریزی به مدت دو دقیقه خون

دیگر خود به خود اقدام به ساییدن  ۀای به شاخبا پریدن از شاخه

د. شولند نمیناخن نموده و معموالً ناخن پا در پرندگان وحشی ب

شود. عارضه فقط در مینای داخل قفس دیده میبنابراین این 

های قفس درختان به عنوان میله عیهای طبیاستفاده از شاخه

تواند تا حدودی از بروز این عارضه جلوگیری نماید. البته در می

هنگام استفاده از شاخه طبیعی درختان باید دقت کرد که 

زیرا که در چنین حالتی پای  ،شندهای مذکور نازک نباشاخه

تواند باعث رشد گیرد و این امر میپرنده دور تا دور آن را فرا می

های بیش از حد ناخن پا گردد. از این رو بهتر است که از شاخه

استفاده کرد تا این امر بتواند به ساییده شدن ناخن  با قطر بیشتر

  .پای پرنده کمک نماید

 مینا از مرغ نگهداری برای های الزماحتیاط

و  هستندمینا حائز اهمیت مرغ موارد زیر برای نگهداری از 

 زیر عمل مواردعالقمندان به پرورش این پرنده باید به دقت به 

 کنند:

ها های حاوی مقادیر فراوان آهن نظیر پلتباید از دادن جیره .1

 ،شودو یا غذای آماده که برای سایر پرندگان تهیه می

به  هاخوراکو یا در هنگام تهیه این نوع  شودخودداری 

حاوی  هایخوراکو از خرید کرد توجه  باید محتویات آن

جات و سبزیجات همیشه باید از میوه .آهن خودداری شود

 .مینا استفاده کردمرغ حاوی مقادیر اندک آهن برای تغذیه 

حاوی آهن و اسید را با یکدیگر به  خوراکهیچ وقت نباید 

، نظیر شکالت هاییوراند و همچنین نباید شیرینیپرنده خ

 داده شود.مینا مرغ کیک و کلوچه به 

و در داخل آن از  کردمینا تهیه مرغ باید قفس بزرگی برای  .5

های چسبان جاذب مگس که باعث جذب مگس و به ورق

ر مینا عالوه بمرغ استفاده کرد تا  ،دنشومی هاتله افتادن آن

 .دتغذیه نماینیز کوچک نظیر مگس  حشراتاز میوه بتواند 

ا ر مینامرغ ناچار هستید که  کاری دالیلدر صورتی که به  .۳

در هنگام تنهایی،  شود که، سعی در خانه تنها بگذارید

تلویزیون و یا رادیو را روشن کنید و یا این که قفس آن را 

 یو تنهای رو به خیابان قرار دهید تا پرنده احساس خستگی

 پرنده در معرضکه حالتی باید توجه داشت  در چنین .نکند

 .تابش مستقیم آفتاب نباشد

 ۀندکنبرای تمیز کردن قفس و وسایل داخل آن باید از تمیز .4

معمولی که حاوی مواد شیمیایی خطرناک نباشند، استفاده 

اده استف نیز توان از سرکه رقیق شدهکرد. برای این کار می

 نمود.

 امرغ مینده از عطر در نزدیکی ستعمال دخانیات و یا استفاا .2

و ممکن است که منجر به بروز عوارض  نیستمناسب 

 .تنفسی و نارسایی ریوی در پرنده گردد

 ناانگشت و دست و پابه  زدننوک به عالقه زیادی  مرغ مینا .6

دارد و با توجه به این که اغلب بانوان از الک  نگهدارنده

تواند باعث ایجاد مسمومیت کنند، نوک زدن میاستفاده می

ها جزء مواد شیمایی سمی برای اصوالً رنگ .در پرنده گردد
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 ؛ حسین آبادی و کاظمی

 آن از نگهداری و آموزش ؛(Sturnidae) مینا پرنده

 1041بهار  ، (پیاپی دوو  بیست شماره) یک شماره ،دوو  بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

میزی آو باید سعی کرد از وسایل رنگ آیندمیپرنده به شمار 

 .تا حد امکان در قفس پرنده استفاده نشود شده

و به محض احساس  کنترل کردرا همیشه  مرغ میناوزن باید  .7

ویژه  ههای باکتریایی و یا انگلی بکاهش وزن، باید به بیماری

مناسب و کافی نیز  خوراکتأمین  .مشکوک شد ژیاردیا

 .های کنترل کاهش وزن پرنده باشدتواند یکی از راهمی

حساسی است و نباید در معرض هوای سرد  ۀپرند ،مینامرغ  .8

ها در داخل ساختمان نگهداری ار گیرد. باید در زمستانقر

شود و در صورت امکان در داخل قفس النه کوچکی تعبیه 

 . سرمایببردشود تا پرنده در صورت نیاز به درون آن پناه 

تواند مشکالتی را برای ریزی میپر ۀدر دور به خصوصهوا 

ر را د نامرغ میبه وجود آورد. در تابستان نیز باید  مرغ مینا

 .جای مناسب و به دور از آفتاب نگهداری کرد

با مرغ مینا برخورد ای درهم و ناراحت هیچگاه نباید با چهره .۰

 تواندزیرا که پرنده بسیار باهوش و زیرک است و می کرد،

از این  .شما را از روی وضعیت چهره تشخیص دهد روحیه

که  درو همیشه با لبخند به پرنده نزدیک شوید و سعی کنی

 .با آن رفتار نمائید لطافتنرمی و  با

ید، صحبت نکن مرغ میناهیچگاه با صدای بلند و یا فریاد با  .1۹

ر گردد. دزیرا که این کار باعث ناراحتی و استرس پرنده می

کلمات  هنگام صحبت کردن سعی کنید با صدای آرام و

 .شمرده و واضح صحبت کنید

 مینا مرغ حمام کردن

مینا عالقه زیادی به آبتنی دارد و بهتر است در  مرغ

 راهمبرای آن فبار آبتنی در روز  ها شرایط مناسب برای دوتابستان

 12الی  1۹توان از ظرفی به قطر مینا میمرغ گردد. برای آبتنی 

فس ای از قدر گوشهتوان میمتر استفاده کرد و این ظرف را سانتی

پرنده برای استحمام، سر خود را در قرار داد.  آنبر روی کف  یا و

 کندو تالش می پاشدخود میظرف آب فرو برده و آب را به اطراف 

اقدام به  ،پس از آن .که بخشی از آن را به پر و بال خود بپاشد

کند و سپس منقار خود را در پر و بال خود تکان دادن خود می

برد، تا آب درون پر و بال خود را خشک کند و با تکان فرو می

های خود بیرون آورد. از کند تا آب را از گوشدادن سر تالش می

 زا تمیز کردن پر و بال پرندهتوان به می د حمام کردنیجمله فوا

ها درخشان و براق شدن آن همچنین ها وودگیغبار و سایر آل

شود که زیر بال پرنده حمام کردن باعث می در ضمن اشاره کرد.

چنین هم .که ممکن است به دالیلی کثیف شده باشد، تمیز گردد

کند و این امر برای مقابله ها را تأمین میحمام کردن رطوبت پر

مرغ حقیقت با گرمای شدید تابستان الزم و ضروری است. در 

 اضافیدمای بدن خود را تنظیم نموده و حرارت  این کاربا  مینا

اثر حرارت بیش از حد محیط  درپرنده  .کندرا دفع می خود بدن

د که ردادهان خود را باز نگه می ،و همچنین باال رفتن دمای بدن

با مشاهده این کار باید شرایط مناسب حمام کردن برای پرنده 

  .گرددفراهم 

باید از ظروف کوچک مناسب  مرغ مینابرای حمام کردن 

 ای باشد که پای او لیزبه گونهباید  این ظرفکف  .استفاده کرد

 .به حدی باشد که پرنده در آن غرق نشودنیز نخورد و میزان آب 

دیده شده است که به علت استفاده از ظروف عمیق  در مواردی

پرنده غرق شده است. پرنده معموالً دوست دارد که سر خود را 

وارد ظرف نماید و سر و گردن خود را خیس کند. قابل ذکر است 

قفس، مرغ مینا که به محض گذاشتن ظرف مخصوص حمام در 

 د.نی خواهد کرتشروع به آب 

که پرنده به علت ترس از آب، است البته گاهی دیده شده 

 هایکند و این حالت بیشتر در پرندهاز حمام کردن خودداری می

 زمانهایی احتیاج به گردد. معموالً چنین پرندهمشاهده می نر

عادت کنند.  به آندارند تا به تدریج با حمام کردن آشنا شده و 

 در ظرف حمام مشاهده کنند،در چنین حالتی اگر پرنده دیگری 

کار عالقمند شوند. چنانچه پرنده  به اینتر ممکن است که سریع

 ،پس از مدتی همچنان از نزدیک شدن به ظرف آب ممانعت کند

 هایباید به تدریج و به صورت مالیم و آرام بدن او را با آب پاش

مالیمت کامل  اکه این کار ب کرداید توجه . بدستی خیس کرد

این کار متنفر نشود. ذرات آب  صورت گیرد تا پرنده نترسد و از

باید به صورت غیرمستقیم و به آرامی کامل بر بدن پرنده پاشیده 

ها و ها، گوشاز پاشیدن ذرات آب بر روی چشمباید  .دنشو

زیرا که ممکن  کرد،کامالً خودداری  مرغ میناهای بینی سوراخ

؛ به خصوص منجر شود آن ۀاست به سرماخوردگی و یا تورم ری

معرض هوای سرد قرار گیرد. بهتر است که دمای  دررنده اگر پ

 زیادتا آب مورد نظر  بررسی کرد مرغ میناآب را قبل از حمام 

آب مصرفی باید تمیز، شفاف . همچنین توجه شود که سرد نباشد

 .و عاری از هرگونه آلودگی باشد

های گرم مینا، روزمرغ برای حمام کردن  زمانترین مناسب

زمان چه  هر .، میانه روز استزمانت و بهترین و آفتابی اس

 خواهد بود. ترکردن مناسب برای حمام تر به ظهر باشدمتمایل

زیرا که در  ،ها استبرای حمام کردن غروب و شب زمانبدترین 

ا رو بال خود  این حالت پرنده فرصت کافی برای خشک کردن پر

نخواهد داشت و ممکن است که با پر و بال خیس بخوابد. در 

هنگام حمام کردن ممکن است که لرزش عضالت سینه پرنده 

زیرا که امری  ،که این امر باعث نگرانی نخواهد بود مشاده شود

طبیعی بوده و به علت انقباض و انبساط عضالت سینه روی 

 .دهدمی
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 مربوط به حمام کردن کاتن

مینا باید موارد زیر را رعایت  مرغ هنگام حمام کردن در

 د:کر

  نشود.از آب کامالً گرم و یا کامالً سرد استفاده 

  در اتاق کولردار قرار دارد از  مرغ مینادر صورتی که

. بدیهی است که حمام خودداری شودحمام کردن 

کردن در چنین شرایطی باعث سرماخوردگی پرنده 

 .خواهد شد

  مرغ مینااز سشوار برای خشک کردن پر و بال 

ها آسیب زیرا که به رشد طبیعی پر شود،خودداری 

 .کندجدی وارد می

  از حمام  مرغ مینادر صورت بیماری و یا ضعف عمومی

 .کردن آن جدا خودداری کنید

  برای حمام کردن پرنده به هیچ وجه از صابون استفاده

 .به صابون نیاز ندارد مرغ مینازیرا که  نشود،

  را به حمام کردن مجبور نکنید مرغ میناهیچ وقت. 

  از پاشیدن آب بر  مرغ میناهنگام آب پاشیدن بر روی

های قفس های قفس خودداری کنید تا میلهروی میله

 .دنزنگ نزن

 ها نکنید و کف قفس را خیس ر ،پس از حمام کردن

 های کف قفس را تعویضسعی کنید که روزنامه

 .نمائید

  ظرف مخصوص حمام کردن را برای مدت طوالنی در

ست که مدفوع زیرا پرنده ممکن ا ،ها نکنیدقفس ر

، به مصرف کندرا در آن بریزد و سپس از آن آب  خود

همین علت باید پس از حمام کردن، ظرف آن را از 

 قفس خارج نمائید.
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