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 آن مختلف هایگونه و نژادها تاریخچه، ؛(کاسکو) آفریقایی خاکستری طوطی
| African gray parrot (Casco); History, breeds, and its different species | 

 2کاظمی امین ،*1آبادی حسین سامان

 مورد پیش هاقرن از و کندمی زندگی آفریقا قارۀ در که است وحشی ایپرنده ،(کاسکو) آفریقایی خاکستری طوطی

 کاسکوها امروزه. است گرفته صورت پرنده این دادن آموزش و کردن اهلی برای زیادی هایتالش و گرفته قرار آدمی توجه

 که این دلیل به حال این با اند؛شده تبدیل کنندهسرگرم و خانگی هایپرنده به و شده آموزدست دهندگانپرورش توسط

 آورده هاانسان جمع به وحش حیات از که کاسکوهایی. کرد اطمینان زیاد آنان به نباید دارند، بینیپیش غیرقابل عملکردی

 و هستند قوی بسیار پرندگان کاسکوها. هستند تازه محیط با تطبیق و آموزش برای زیادی کوشش و صبر نیازمند شوند،می

 (CITES) خطر معرض در هایگونه تجارت منع کنوانسیون. بکشند پنجه یا و بگیرند گاز توانندمی عصبانیت صورت در

 یانقاچاقچ برای ُپرسود تجارتی دنیا سراسر در هاآن فروش و خرید حال، این با امّا است؛ کرده اعالم ممنوع را گونه این تجارت

 .است کرده فراهم

 کاسکو پرندۀ علمی بندیرده

 (Animal)  حیوانات: سلسله •

 (Vertebrata)  داران مهره: شاخه •

 (Aves)  پرندگان: رده •

  (Psittaciformes) سانان طوطی: راسته •

 (Psittacidae)  طوطیان: تیره •

 (Psittacus)  طوطی: جنس •

 (P. Erithacus) آفریقایی خاکستری طوطی: گونه •

 30-33پیاپی(:  23)شماره  2، شماره 22دوره دامستیک؛ 
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  (کاسکو) آفریقایی خاکستری طوطی

 Psitacidac یپستاس ۀخانواد یاز اعضا یکیاین پرنده 

ه ب دارد؛نرم  یاستوار ول یبدن انیطوط ریباشد که همانند سایم

دن ب یبه تمام اجزا یراحتتواند با منقار به یکه پرنده م ایگونه

 .خود را برگرداند درجه سر ۰۸۱داشته باشد و تا  یخود دسترس

در  ؛متفاوت است اریبس ییقایآفر یخاکستر یبدن طوط ۀانداز

بزرگ  یهامتر و در گونهیسانت ۰۱ طول بدن به کوچک یهاگونه

 وزن آن این در حالی است که .رسدیمتر میسانت ۰۱۱ به حدود

 یبال آن خاکستر رنگ پر و رسد.میگرم  ۰۱۱حدود به  گاهأ

گاه به پرنده،  مد   .است و در نژاد کنگو رنگ دم آن سرخ است

 به رنگرنگ و پاها  اهیسآن بال  یهاروشن و لبه یرنگ خاکستر

 شمو رنگ چ اهیبالغ س ۀرنگ منقار پرند .هستند رهیت یخاکستر

 ا  حدود یاهرزرد روشن و هر دو جنس نر و ماده از نظر ظ آن

سال عمر  ۰۱تا  ۰۱ پرنده معموال  نی. اباشندیبه هم م هیشب

 تواندیو م وجود داردها قاره یپرنده در تمام نیا کند. امروزه،یم

اما زادگاه  کند.مختلف را تحمل  ییآب و هوا طیشرا یبه راحت

و  اینیدر ک قایسط آفراواتا  یاز سواحل غرب یاآن گسترهاصلی 

گبار زن قیاز طر یطوط نیبار ا نیاول یو چون برا باشدیم اینزانتا

از  یاریجهت در بس نیبه هم ،دیگرد یعرب یوارد کشورها

 نیمعروف شده است. ا یزنگبار یبه نام طوط یعرب یکشورها

 دیبه علت تقل نیخود و همچن ۀکنندرهیخ ییبایپرنده به علت ز

 .رودیبه شمار م هاندر ج ینتیپرندگان ز ترینمعروفاز  یکیصدا 

 یقیموس یاز آواها یاریها و بسانواع سوت زدن تواندیپرنده م نیا

در کمتر  ییتوانا نیکه اای به گونه ؛دینما دیها را تقلو واژه

 یبستگ ییتوانا نی. البته قابل ذکر است که اشودیم دهید یاپرنده

فاوت متتواند می گرید ۀپرند به یاپرنده داشته و از پرندهخود به 

 یبه پرنده بستگ میزان توجه ایو  ینگهدار ۀبه نحو دیشاباشد و 

دارد و به  باالییهوش  ییقایآفر یخاکستر یضمنا  طوط .دارد

 نیاز کارها را دارد. از مهمتر یاریبس یریادگی تیقابل یراحت

معکوس  یهابا لبه زیپرنده داشتن منقار ت نیا هایشاخصه

از منقار خود به عنوان  آن، خشن عتیو با توجه به طب باشدیم

استفاده نموده و ممکن است که اقدام به گاز گرفتن  یدفاع یابزار

انه خ لیوسا بیتخر ایو  اءیگرفتن اش یو از منقار خود برا دینما

رو پرنده مذکور چنانچه آموزش الزم را  نیاز ا .استفاده کندنیز 

 ها آسیب برساندانسانخطرناک بوده و به  تواندیم ،باشد دهیند

 .برطرف کرد به آن با آموزش توانیعادت پرنده را م نیاکه 

 ایداخل قفس و  یهالهیمعموال  در هنگام باال رفتن از م کاسکو

سوم استفاده  یدرختان از منقار خود به عنوان پا یهاشاخه

رنده به پ یهاچنگال .دارد یادیکار مهارت ز نیو در ا کندیم

 یهالهیم ایبر شاخه درختان و  یکه بتواند به راحت هستند یاگونه

 ومندرین هایپرنده با استفاده از پنجه نیهمچن بزند؛قفس چنگ 

 .دیچفت در قفس را باز کرده و خود را آزاد نما تواندیخود م

ه ب نیزم یدر هنگام راه رفتن بر رو ییقایآفر یخاکستر یطوط

ت و عل رودیراه م ،تلوتلو خوردن است هیکه شب مخصوصی اگونه

 اتیاز خصوص کهپرنده بوده  یامر ساختار پنجه و ساق پا نیا

 یپرنده از چهار انگشت قو یساختار پا .سانان است یاغلب طوط

 یگرد که دو انگشت به سمت جلو و دو انگشت شده است لیتشک

 دو .دناشبمی( یو عقب یی)جلو یبه سمت عقب انگشت داخل

جه امر باعث شده است که پن نیتر هستند و اکوتاه یرونیانگشت ب

 یداشتن عضالت قو در ضمن .دیعمل نما رهیپرنده به صورت گ

را محکم در  اءیتا بتواند اش کندیم کمک پرنده نیها به ادر پنجه

پرنده بهتر است که به این هنگام آموزش  در .ردیچنگال خود بگ

تا در هنگام نشستن بر  شودپرنده  یهاناخنکردن اقدام به کوتاه

منجر به ایجاد زخم  آن یهاچنگال ،دست شما ایانگشت و  یرو

تا  دیمواظب باش اریبس دیهنگام کوتاه کردن ناخن پرنده با نشود.

 ، در غیر این صورتنندینب بیچنگال آس ییانتها یهااهرگیس

 ییقایآفر یخاکستر یطوط خواهد شد. یزین امر منجر به خونریا

محکم از منقار خود  یهاو چنگال یقو یمعموال  عالوه بر پاها

  .کندیتوازن در حرکت استفاده م یبرا

با توجه به حجم و اندازه بدن از لحاظ  ۀ کاسکوپرند یغذا

ند مان ییقایآفر یخاکستر یمتفاوت است. طوط یفیو ک یکم

 گردان،آفتاب تخمه ریمختلف نظ هایدانه ازخود  هاینوعهم ریسا

 ،الپرتق ،بیس مانندمختلف  هایوهیم ،بادام ،پسته ،گردو، فندق

کاهو تغذیه  هویج و همچون یجاتیسبز همچنین آناناس و

اما قدرت این پرنده توانایی مناسبی برای پرواز دارد،  .کندمی

 یمانند کبوترها محل زندگ تواندیندارد و نم یمناسب یابیجهت

ۀ دهندگان پرندرورشپ در این رابطه، دا کند.پیخود را  و النۀ

داشته باشند که چنانچه پرنده از محل  یتوجه کاف دیبا کاسکو

خود را  ۀالنه و کاشان آسانیتواند به ینم شد، خود دور یزندگ

  .بازگردد پیدا کند و

 ،هادر جنگل کلیبه طور  ییقایآفر یخاکستر یطوط

در اطراف روستاها و به خصوص  ،باز یهانیزارها و زمشهیب

 هایدسته ایبه صورت جفت و  و به طور معمولکوچک  یشهرها

خود را در شکاف  ۀالناین پرنده  .کندیم یزندگتایی  ۰۱۱

 گذاردیتخم م 3-۰ماده معموال   ۀساخته و پرند یمیدرختان قد

  رونیها از تخم بخوابد تا جوجهیها متخم یروز رو 3۱مدت به و 
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 پردازدمیپرنده ماده  یۀنر به تغذ ۀمعموال  پرند این مدت. در ندیایب

پرندۀ نر این کار را برای تغذیه ها آمدن جوجه رونیو پس از ب

 ۰۱گذشت ها بعد از . جوجهدهدها ادامه میپرندۀ ماده و جوجه

 کنند.می هفته النه را ترک

 ییقایآفر یخاکستر یانواع طوط

 :وجود دارد ییقایآفر یخاکستر یگونه از طوط سه

 (Psittacus erithacus)کنگو  ییقایآفر یخاکستر یطوط .۰

 (P.e.Timneh) منهیت ییقایآفر یخاکستر یطوط .۱

 (P.e.Princeps)پرنسپس  یخاکستر یطوط .3

 (Congo African Grey)کنگو  یخاکستر یطوط

 یاست و گاه Psittacus erithacus erithacusآن  یعلم نام

. ممکن است شودگفته می زیکامرون ن یخاکستر یبه آن طوط

نام  نیترعیا شاامّ ،داده شودنسبت به آن  زین یگریدی هاکه نام

 هایخبر باشد. "کنگو یخاکستر یپرنده طوط"تواند برای آن می

در  اامّ  متفاوت است،کنگو  یکامرون با طوط یکه طوط ندمعتقد

از  یدو وجود ندارد و برخ نیا نیب یتفاوت چندان قتیحق

وع با توجه به اندازه و تن کنندیم یواردکنندگان و فروشندگان سع

ها بگذارند. آنان معموال  بر آن یمختلف یهانام ،رنگ پر و بال

نموده و در  یآورمختلف را جمعجغرافیایی مناطق  یهایطوط

کشور  محموله به دنیدهند و پس از رسمی یمحموله جا کی

گو کن ۀگوندو  به عنوانها را آن ،بال با توجه به رنگ پر و ،مقصد

 یپر و بال پرنده به رنگ خاکستر رسانند.به فروش میو کامرون 

 کیکمتر از  یهاجوجه رنگ دم در .و دم آن کامال  سرخ است

ت کامال  سیاه اس منقار پرنده. است اهیس یهاسرخ با لبه زیسال ن

-۰۱ به دو بال نیب ۀمتر و فاصلیسانت 3۱-۰۰ آن به بدن طولو 

گرم است که  ۰۰۱-۰۱۱ هابدن آن وزنرسد. میمتر یسانت ۰۰

سال  ۰۱-۰۱حدود  . این پرندهرسدیم زیگرم ن ۰۱۱به  یگاه

از  یبرخ ای که، به گونهباهوش است اریبس یا. پرندهکندیعمر م

ساله  چهاربچه یک هوش  اندازه هوش آن را بهمیزان دانشمندان 

گاه زاد است. نسبتا  آرام نژادها ریبا سا سهیدر مقا اند.برآورد کرده

رق ، غرب و شایتانزان مانند قایآفر مرکزی قاره یآن کشورها یاصل

، فرناندو ریشمال و جنوب آنگوال، جنوب کنگو، جزا ا،یکن

است.  هیجرینهمچنین پرنسپس، کامرون، ساحل عاج و 

 یهاطوطیتر از رهیمعموال  ت قایآفر یغرب ینواح یهایطوط

موجود در کشور کامرون و  یهایطوط .هستند یجنوب ینواح

ها تر دارند و رنگ آنبزرگ یاوجثه رتکنگو معموال  رنگ روشن

 یکاسکو»ها با نام روشن است و غالبا  از آن اریبس یخاکستر

گان پرند نیمتفاوت ا یۀامر به تغذ نیعلت ا ؛شودیم ادی «یانقره

 مواد معدنیمناطق  یدر برخ ییکه مواد غذا رایز ،گرددیباز م

 رییغت همنجر ب تواندیم جیرۀ غذاییتفاوت در  نیدارد و ا یمتفاوت

  .گردد پرنده پر و بالدر  رنگ

 
 (Congo African Grey) کنگو خاکستری طوطی -1تصویر 

 (Timneh African Grey) منهیت یخاکستر یطوط

 Psittacus erithacus تیمنه خاکستری طوطی یعلم نام

timneh معروف  "منهیت" یبه نام طوط یعلم منابع است و در

 به نام فراسر یتوسط دانشمند ۰۸۰۰پرنده در سال  نیا. است

(Fraser) زیاست و دم آن ن یخاکستر شد. پر و بال آن ییشناسا 

به  منقار .است متمایل به سرخ یکنگو، خاکستر یبرخالف طوط

ول ط ی متمایل به سفید است.نییروشن و در قسمت پا ۀریرنگ ت

 هب است و وزن آن کمترکنگو  یخاکستر یطوط نسبت بهآن 

 نیکند. ایسال عمر م ۰۱-۰۱و حدود رسد میگرم  ۰۰۱-۱۰۱

 یمناطق غربدر اغلب  ، لیبریا ورالئونی، سنهیپرنده در جنوب گ

 یآن با طوط یصدا دیل. قدرت تقشودیم دهید یوریساحل ا

  .تر استمتیارزان قمتفاوت است، امّا کنگو  یخاکستر
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  (Timneh African Grey) منهیت یخاکستر یطوط -2تصویر 

 (Princeps African Grey)پرنسپس  یخاکستر یطوط

 طوطی است. Psittacus erithacus princeps آن، ینام علم

ز ا یبا کنگو ندارد و برخ زیادی پرنسپس تفاوت خاکستری

و د ازمتفاوت  یاگونه پرنده نیند که اهست دانشمندان معتقد

و  کنگو یخاکستر یگونه نادرتر از طوط نیا.است یگونه قبل

 دهیاست و معموال  در بازار کمتر د منهیت یخاکستر یطوط

 یماداگاسکار در سواحل شرق رهیجز یطوط نیشود. زادگاه ایم

  است. قایآفر

 
 (Princeps African Grey) پرنسپس خاکستری طوطی -3تصویر 

 توانیم یسه گونه به راحت نیا اتیخصوص مطالعۀبا 

بنا  .تر استکوچک گرید ۀدو گون ازه منیت یکه طوط متوجه شد

نر و ماده پرنده وجود  نیب یهر سه گونه تفاوت بر گزارشات، در

 تر ازبزرگ یانر جثه یهاپرندهمعموال  قابل ذکر است که  .ندارد

ه ب قطعیتوان به طور ینمرا  ویژگی نیماده دارند، اما ا یهاپرنده

عنوان تفاوت بین دو جنس نر و ماده در این پرنگان بیان نمود. 

 یخاکستر یدهندگان معتقدند که چشم طوطاز پرورش یبرخ

 ۀصورت پرند ؛ همچنینباشدینر م ۀتر از چشم پرندیضیماده ب

  .تر استروشن ادهم

 رنگ کاسکو بدن و یعیطب یهااندازه

 در جنس نر و مادۀ کاسکوها ذکر گردیدهمان طور که 

 :بدن کامال  با هم متفاوت باشند ۀانداز نظرممکن است از 

 در  و مترمیلی ۱۱۰-۱۰۱نر  ۀها در پرندطول بال :هابال

 متریلیم ۱۱3-۱۰۰ماده  ۀپرند

  ماده  ۀپرنددر  متر ویلیم ۰۰-۰۰۰نر  ۀم پرند: طول د مد

 متریلیم ۰۱۰-۰۰
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