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 هلندی عروس محبوبیت

 پرنده متحده ایاالت در که افرادی از درصد ۴۳ حدود

 یتوانای خاطر به را العادهفوق پرنده این کنند،می نگهداری

 هایسال در. اندبرگزیده هایشکاریشیرین و زدن سوت

 در پرندگان از نگهداری آموزش برای پرنده این از اخیر،

  .شودمی استفاده درس هایکالس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش موارد از بسیاری در هلندی هایعروس عالوه، به

 و خوردگانسال روانی و روحی شرایط بهبود برای درمانی

 هاآن متناسب اندازه(. 1 شکل) دارند افسردگی از جلوگیری

 تقابلی راحتیبه داشتنی دوست پرنده این تا شده باعث

 .اشدب داشته را بزرگساالن و کودکان دست روی بر نشستن
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دانست باید هلندی عروس درباره که آنچه  

What to know about the Cockatiel 

 *2غالمی اشکان ،9آبادی حسین سامان

 اجمالی معرفی

 Nymphicus hollandicus : علمی نام

 Cockatiel: انگلیسی نام

 پرندگان این. باشندمی جثه نظر از خانواده این عضو ترینکوچک و دارکاکل هایطوطی خانواده از هلندی هایعروس

 لندیه عروس. باشدمی آسان نسبت به نیز هاآن تکثیر و دارند جهانی سطح در زیادی محبوبیت خانگی، حیوانات عنوان به

 ااسترالی درون در دورافتاده ایمنطقه بومی هلندی هایعروس. شودمی محسوب زینتی پرنده ترینمحبوب عشق مرغ از پس

 .است کوتاه درختان بوته و علف با شده پوشیده هاییزمین هاآن عالقه مورد مناطق که هستند

 10-95: پیاپی( 11)شماره  1، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_76957.html 

 حیوانات خانگی

 ، کرج، ایرانکارشناسی گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران  اندانشجوی 1
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 نقش درمانی عروس هلندی. -9شکل 

دار(، )کاکادوهای تاج هاآن برخالف بستگان نزدیک 

صدای کمتری هستند و کمتر  و این نوع به نسبت دارای سر

های بزرگ را ندارند. مشکالت طوطی ،گیرند و در کلگاز می

سال است و  02تا  19ها نیز زیاد و حدود طول عمر آن

باشد. اگرچه از عروس نیز آسان می هانگهداری و تکثیر آن

ا هلندی توقع چندانی برای صحبت کردن وجود ندارد، ام  

های ساده و برخی از صداها را توانند واژهها میبرخی از آن

 تقلید کنند.

 تاریخچه پرورش عروس هلندی

اطالعات دقیقی از تاریخ اهلی شدن این پرنده در 

رسد که این پرنده برای اولین بار یدست نیست. به نظر م

توسط بومیان ساکن در قاره اقیانوسیه اهلی شده باشد. 

مهاجرین انگلیسی که به استرالیا رفتند، از اولین مللی بودند 

که به پرورش و نگهداری از آن همت گماشتند. این پرنده 

ال نتقامیالدی به انگلستان  1029 -1022های در طی سال

این پرنده توسط  شود کهداده می است. احتمال شده داده

که به استرالیا تبعید شده بودند در بازگشت به  افرادی

به تدریج پرورش و نگهداری از  و است انگلستان آورده شده

این پرنده در برخی ازکشورهای اروپایی نظیر انگلستان، 

  فرانسه و آلمان رایج گردیده است.

 

 ویژگی ظاهری
 ،دشوهای مختلف دیده میزیبا که به رنگ این پرنده

مین کند. رنگ أراحتی خواسته صاحب خود را تتواند بهمی

-گونه تأثیری در سالمتی و یا رفتارش ندارد. رنگپرنده هیچ

-سفید، کرم، زرد و قهوه های اصلی پرنده شامل خاکستری،

کاکلی بلند و زیبا قرار دارد و  ،ای است. بر روی سر پرنده

ل )شک شودرنگ دیده می یک لکه سرخ های آنبر روی گون

 باشد. ازتیز می درازی دارد که در انتها نوک . پرنده دم(0

های کوچک به طوطی ولحاظ اندازه، عروس هلندی جز

 رود. شمار می

 
رنگ پرنده در موقع ترس یا هیجان راست  کاکل زرد -2شکل 

 دهندهکه اگر کاکل کمی خوابیده باشد نشان، درحالیشودمی

 آرامش خیال پرنده است.

 زیستگاه و زندگی در طبیعت

تایی 10تا  0های عروس هلندی در طبیعت در دسته

، چمنزارهای وسیع و آن . زیستگاه(۴)شکل  شوددیده می

 خود نیاز ها برای تأمین آب موردنهای پهناور است. آدشت

ها و سایر گیاهان های فصلی نیاز دارند و از جوانهبه باران

این پرنده در طبیعت، در اوایل صبح و اواخر  .کنندتغذیه می

ظهر بسیار فعال است و معموالً در این زمان برای  از بعد

شوند. در طول روز به دنبال ها مینوشیدن آب راهی برکه
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های خود در تنه درختان گردند و ظهر را در آشیانهغذا می

  گذرانند.می

 
 زندگی گروهی عروس هلندی در طبیعت. -3شکل 

 مثلتولید

گذارند، ولی تخم می ۳تا  ۴هلندی اغلب  یهاعروس

ا یو باشد بدون نطفه ها عدد از تخم دویا  یکممکن است 

 یهبمیرد. فاصلبه علت ضعف جوجه پس از تولد خود 

ها چند روز است و بعد از گذاشتن آخرین گذاشتن تخم

خوابد و ها میروی تخم مدت زمان خاصیتخم، ماده 

گرمای الزم برای رشد جنین داخل تخم را فراهم رطوبت و 

برد. طول میو غذا  نر هم برای ماده دانهو جفت کند می

روز  00تا  10 بین هجوجها به تبدیل تخم دوره طبیعی

نر و ماده با ها، بعد از متولد شدن جوجه. (۳)شکل  است

 کنند.ها را بزرگ میههم و به کمک هم جوج

 
 عروس هلندی ههای تازه متولد شدجوجه -4شکل 

 جنسیت تعیین

 یهاییبا توجه به توانا یعروس هلند یتجنس نییتع

 تیحائز اهمبسیار و آموزش  ریتکث یمتفاوت نر و ماده برا

 .(9)شکل  است

 تیجنس نییتع یبرا یمتفاوت یهاها و روشراهکار

 یبه صورت مختصر به بررس لیعنوان شده است که در ذ

 شود:پرداخته میها آن

و  نیترقیکه دق DNA استفاده از تست .1

ر از پ یروش است و با استفاده از قسمت نیترمطمئن

  .باشدیم ریپذپرنده امکان

به دقت  ازیتوجه به حرکات پرنده که ن .0

د باشنینر جسورتر م یهاپرنده .دارد ییو تجربه باال

تر هستند و ها آرامماده خوانند.آواز میتر شیو ب

 .کنندیم دیخس تولخس یتر صداشیب

پرنده که  یشکل و رنگ ظاهر یاز رو .۴

 یعروس هلند ینژادها یروش در تمام نیالبته ا

  (.2)شکل  دارد ینییو دقت پا ستیممکن ن
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  .جنسیت تعیین راهکارهای و اهمیت -5شکل 

 

 

  .ماده و نر ظاهری عروس هلندی هایتفاوت -6شکل 

، نگهداری و تربیت این پرنده زیبا بیشتر صحبت خواهد هاادنژ با رابطه در یِ نشریه دامستیکبعد هایشماره در

  شد.
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