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 : کبوتر چه استمقدمه

نوع پرنده بال دار  ُکوتَر ،رقاء ، سعدانه. ُصْلُصلَة، َعْفد ،نامه بر ،کوتر. حمامه ،کفتر. کبتر یاکبوتر

 ۴۲زیر فامیل    ۵بوده دارای   Columbidae   وفامیل Columbiformes  در آردر است که 

. مهمترین پرنده این خانواده کبوتر بوده Columba liviaنام علمی کبوترنوع میباشد.  ۳۱۰جنس و 

 ، قمری ، فاخته ، موسیچه میباشد. خانگی ، کبوتر قطب نما

غانستان زیاده انواع آن بین کشورهای آسیای جنوبی و آسترلیا وجود دارد.  نوع رنگین قیمتی آن در اف

 در اروپا  وجود دارد.  آنپرواز دورایران واعراق و نوع 

قاصد،  ،یچتردم کبوتر  ،یکاغذتر کبو ،یکبوتر چاه ،نگاری ز ،مالقی  ،یصحرائبه انواع کبوتر   

کبوتران در . تقسیم شده استو غیره رنگین ، زینتی ، گوشتی ،  یپرپا ،یغبغب ،یکاکل ،گردن  یطوق

هرجای برای خود آشیانه می سازند نوع آن در هند دربین چاه های کم آب خانه ساخته بنام کبوتر چاه 

 جنسکبوترتنها  گونه  ۷۲و در قاعده برآمده است. در حدود  فیمنقار کبوتران ضعیاد میشوند. 

انسان،  لهٔ یجانور بوس نیا یهاداده شده است و چون گونه صیتشخ نیدر سراسر کرٔه زم خانگی 

اند از آن تا بحال بوجود آمده یاریبس یلحاظ نژادها نیاند از او پرورش داده شده تیترب ،یاهل

پرنده  نیکرد. ا دیتول یرا برحسب انتخاب مرب ینژاد مخصوص توانیکه در هر کبوترخانه م یبطور

و نر  گذاردیتخم م یریروز پس از جفتگ ۱۰تا  ۸کبوتر ماده . کندیم یبا زوج خود )نر و ماده( زندگ

چند ساعت  ی. )کبوتر نر فقط بعد از ظهرها روزخوابندیتخمها م یروز رو ۱۸و ماده بنوبت مدت 

پدر و مادر به  شتر،یب یها، مدت چهار هفته و گاهچوچه آمدن  رونیب زپس ا . (خوابدیتخم م یرو

. همٔه انواع کنندیغذا از النه پرواز م یجستجو یا، براچوچه همدت  نیو پس از ا دهندیآنها غذا م

حبوبات  گریو د جوار و برنج و شاهدانه و کنجد و ماش کبوتر دانه خوارند و از ارزن و گندم و جو 

 دایپ  درختان وغیره مزرعه  ازخود را  یغذاان کبوتر معمواْل  دهات . در کنندیاستفاده م هیتغذ یبرا

کبوترها فقط بمنظور استفاده از گوشت آنها  نیندارد و از ا یچکبوتر خر ینگهداراز اینرو  کند،یم

آن را  یهاگونه یجهت برخ نیاست و بد یقو اریپرنده بس نیا یابی. حس جهت شودیم ینگهدار

 نی. چنندیو به آنها کبوتر قاصد )نامه بر( گو کنندیم تیو کسب خبر ترب یسانبمنظور نامه ر

 عتیمعروف و بر حسب شربقول .  دهندیرا انجام مبا ارزش در موارد لزوم، خدمات  یکبوتران

 ایکشته و ، که اگر جفتش گم دوست دارد چنان اریخود را بس قیجفت و رف بوده مرغان پاک  یموس

 .میشودمشاهده  یآثار غم و اندوه از ونشسته مفقود شود محزون 

 بیبیندرا در خواب کبوترکسی که تعبیر خواب 
زادگاه و ماده خود   مرغ عشق به النه  یآزار نمونه محبت صلح و دوست یدر جهان کبوتر مرغ ب

 یماری. اگر بشودیاز زندان خالص م ندیبب دیسف یدر خواب کبوتر یشناخته شده است. اگر محبوس

اند . معبران نوشتهپردازدیرا م شیخوقرض  ندیقرضدار بب. اگرکندیشفا حاصل م ندیخواب را بب نیا

 دایاو پ یمناسب برا یشوهر ندیجوان کبوتر در خواب بب یدختر اگرکبوتر در خواب نشانه زن است 

 افتیدر یو خبر یانامه بیاز مسافر غا ندیدر خواب بب در حال پرواز راکبونرااگر  ی. کسشودیم

بر  ندیبب ی. اگر کسکندیتفاده ماس یاز مال زن خوردیگوشت کبوتر م ندیدر خواب بب ی. اگر کسکندیم

فردا  در خواب  دیکبوتر سف دنی. دشودیاند صاحب ثروت منشسته یخانه اش کبوتران حویلیدر ایبام 

 خوب  دارد .

خداوند بخشایده و بزرگبنام   



 در افغانستان داریکبوترفرهنگ                       

در افغانستان مردم کبوتران را بمقاصد پرش زیاد استفاده نموده در بام خانه خود برای آنها خانه 

ساخته مدام در فکر پرورش و دانه دادن آن میشود که این عمل یک شوق بوده میتواند تمام زندگی 

را خیلی افغانها کبوتران رنگه ومست  زیادهبخوبی سپری کند. با عمر طوالنی خودرا با این شوق 

موال کبوتر بازان در کفتر یلی افتخار می نمایند. معخوش دارند با داشتن کبوتران خوش رنگ بخود خ

چوری ) تکه باالی چوب غرض ترساندن کبوتر( ، جال برای گرفتن خانه خود یکعدد جارو جام آب  

 کبوتر، ماده خیل و عده از کبوتران نر داشته از آن پرستاری می کنند.

 

 جنسهای کبوترانواع 

 
 نیکو بار                                               فاخته جنگلی            

 
 اسکندرون                                   قمری جنگلی                   

   
 کبوتر تیرخورده                                                       امپراطور



 

   
 طوطی کبوتر نایاب                                            دمنده           

 

   
 کبوتر تاجدار                                      کبوتر فرشته سیاه آن در کابل وجود دارد                               

 

تغیر ننموده است. در زبان چندان نام کبوتر نام است که از سالهای دور تا حال 

یعنی طیر گردیده  یا« تر»بعداْ تا پرنده را می گفتند. کبود به معنی آبی تیز و  Kap^ota سانسکریت  

بدین ملحوظ نام کبوتر از آن پرنده  اندکبوتران صحراحی داشته  رنگ در آن زمان کبوتران همه 

 مشتق شده است.

 



 انواع کبوتران افغانی                           
در افغانستان کبوتران پرشی خیلی اهمیت داشته معموال از روی رنگ برایش قیمت گذاری میشود. 

کبوتران افغانی  پرشی ، است. قیمت بها کبوتران که دارای  رنگهای تیز روشن بدون خال باشد 

کبوتران خانه نموده  در زیارتهای ومحالت مذهبی  عالوه براینزینتی ، گوشتی  و صحرائی میباشد.

فرهنگ است که مردم غرض بدست آوردن ثواب به آنها دانه می دهند. این کبوتران زیاده از جنس 

صحراهی و کاغذی میباشند. مشهورترین شهر که  هزاران کبوتر دارد  کبوتران سفید کاغذی 

 مینمایند.این کبوتران را پرستاری  بنام کبوتران سخیشهر مزار شریف میباشد.مردم شهر

 

 چشم و گل نام کبوتران افغانی از روی رنگ                            
 .شیرازی۱

 سیاه شیرازی سبز شیرازی ، سرخ شیرازی، زرد شیرازی ، سرمه شیرازی ، الکی شیرازی وغیره 

 سوزچپ.سوزپتین، سوزروشن، سوزسینه، سوزسار، سوزسارایی، سوزخال، . ۲

 سرخ خیره یا نصواری  یعنیالیی .الیی شیرازی یا گوره  شیرازی ، الیی چپ، الئي خال . ۳

سیاه خیره یا فوالدی سیاه دل طوسی رنگ  . ی خالسی چپ، طوسی شیرازی، طوسطوطوسی : .۴

 میباشد.

    زرد سینه زرد پتین زردشیرازی. زردچپ. زرد خال.  زرد ، ۵

 ،سیاه پتین ، سیاه سینه شیرازی. سیا چپ. سیا خالسیاه زاغ یا کالغ ،  . ۶

 ، مگسی سینه  مگسی شیرازی. مگسی چپ .۷

  ن. زردپتین. سوز پتین. مشکی پتینپتین. سرخ پتیه سیاپتین :  .۸ 

 سرخ سار مشکی سار،  سوزسار ،  سفیدسار. زردسار.سار،  .۹

 سیاه تیز الکی یعنی  الکی. الکی چپ.. ۱۰

 کفتر جنگی است. سرخ جوگی سبز جوگی زرد جوگی ،  سیاه جوگی . جوگی : ۱۱

  سرخ شیرازی ،  سرخ پتین ، سرخ سینه ، سرخ جوگی ، سرخ خال ... سرخ ویا سرخ آتشی.. ۱۲

 زردکابره. سرخ کابره. سیا کابره. سوزکابره.. ۱۳

  نزدیک به جگریرنگ این نوع شتری.. وشتری. زردشوشتری. سیاه شوسرخ ش.۱۴ 

 و گلیار امری، بور،  زیره یی ،زردکاهی. کاغذی ،   مشکی ویا دودی مشعل،  دیگررنگهای . ۱۵

کبوتر زاغ بکلی سیاه بوده کالغ سیاه ابروی سفید دارد. کبوتر گلبار   ، فرشته کمیاب ... قصب

                                   نزدیک به بور است کبوترا بازان اورا از روی قد وقامت می شناسند.
                                      

 کبوتران ماده                                    
کفتر ماده دیگری را بنام ماده بیرنگ ویا  الً عالوه بر کبوتران ماده چوچه گذار کفتر باز هامعمو

معموالً بال این ماده را قیچی می کنند . درزمانیکه میخواهند خیل را .نگهمیدارندماده خیل ویا پتکی 

درخیل دوباره بنشانند این ماده را به هوا گرفته از کبوتران دعوت می کنند که دوباره بنیشینند. 

ماده خیل ویا پتکی همیشه   .باشندوبا همان یک ماده خیل جوره می اند پرانی همه کفترهای خیل نر

 ود.وره ولی از نرها جدا نگهداری میشباشد. بانرها جبال قیچی می

 



 کبوتر خانگی
Columba livia domestica  

ر سال که گذشت کفتهزاران کبوتر خانگی  از نسل کبوتر صحراحی یا کبوتر مسافر می باشد. طی 

بازان و شوقی ها این کبوتران را در خانه حفاظت نموده از آن نسلهای رنگین بمان آورده اند. 

 ۱۸۰۰الی  میشود که بنام پرشی یاد به دو بخش تقسیم شده است زینتی و دوم  کبوتران خانگی 

. به همین منظور در قدیم این کبوتر را از خانه اش دور نموده  از یافته میتوانندکیلومتر خانه خودرا 

آنجا در بدنش نامه می گذاشتند. بهترین کبوتران رنگی در افغانستان سپس در ایران  پاکستان وهند 

میباشد. کشور که فرهنگ کفتر پرانی و شرط زنی دارد افغانستان وایران میباشد. قیمتی ترین کفتر در 

ارد.  دالیل که در افغانستان کبوتران رنگه زیاد است دو چیز است یکی مسکن خوب شیراز وجود د

برای کبوتران است دوم کشورهای همسایه اش انواع کبوتر داشته ، کفتر بازان افغانی از القاح تمامی 

ر در جهان کبوترهای خانگی نیز انواع زیاد داشته مردم داینها نسلهای مختلف را بوجود آورنده اند. 

 خانه های خود نگاه میدارند.

 

 در فرهنگ افغانی کبوتر خوب چه است؟
 فرهنگ کبوتر بازان  کبوتر خوب باید این خواص خوب داشته باشد.در 

 .رنگ خالص  بدون خال دیگر رنگها باشد .1

 نوک آن کمی سیاه باشد نول مقبول وجال دار باشد نه سفید نه خالدار بلکه شیرچائی .۲

 غمبری جنگی مغرور و پرش دور داشته باشد.. قد بلند ۳

 باشد.و پهن زخ دار خالدار نباشد بینی خورد برنگ سرخ تیز یا مایل به شیرچائی زیاد . بینی ۴

 . پایش مناسب خورد بدون زخ و خط سفید باشد. هرقدر پایش سرخ روشن باشد بهتر است.۵

ت است. کفتر که دور مردمک چشمش چشمانش چند رنگه باشد. کفتر چشم سیاه یاسرخ کفترکم قیم

 حلقه سبز یا آبی داشته باشد بهتر است.

 چسپیده باشد. بال افتاده ارزانتر از بال چسپده است.کمی یک رنگ بوده دراز  .باالیش مقبول ۶

اشته باشد. هر قدر در یک کفتر سفیدی ریاد باشد ارزانتر از دم د. دمش رنگ مانند رنگ بال و سر ۷

 رنگه است.

 ناجوان  و گریزی نباشد. .۸

در محل که کبوتران تولد شده و در آنجا با ماده یکجا شده باشد خانه اصلی اش  بوده هرگز آنرا 

فراموش نمی کند. بعضاْ اتفاق افتاده این کبوتران پس از سالهای دراز  از محل دوم پرواز نموده به  

ینتی  و گوشتی و مسافر بر کبوتر پرشی کبوتران ز در فرهنگ افغانی عالوه زادگاهش بر می گردد.

 نیز نگهداری میشوند.

 انواع کبوتران پرشی افغانستان
کفتر پرانی یکی از شغل و شوق مردم افغانستان بوده عده آماتور و عده مشغول همین شغل هستند. در 

بازار بزرگ بنام کفتر فروشی وجود دارد. که درین محل انواع کفترها از سالیان دراز شهر کابل 

 پس از کابل مردم هرات و مزار شریف شوقی کفتر بازی میباشند.. گذاشته شده است غرض فروش 

کفتر بازان خوش دارند کفترهای شان به مسافه دور وبلند پرواز نموده دوباره به خانه خود برگردند. 

راک  در بام ساخته شده توسط تور و اشپالق کبوتران را پرواز می دهند. خوخانه کفتر ها معموال

می خورانند. کبوتران میتوانند  میده شادانه جوارگندم  چهارمغز میده  کبوتران ارزن بوده بعضاْ ماش

 ماه  دو تخم گذارند. ۴-۳-۲پس از هر 



، یعنی چند هندانجام مید مساوی نا هر دو کبوتر با هم به صورت  اخوابیدن یا نشستن روی تخم ر

و نر بیرون  تشب ها هم ماده روی تخم ها میخوابساعت نر میخوابه و چند ساعت ماده و معموال 

ساعت پس از جفت گیری شروع به  ۴۵-۴۰یک کبوتر پس از د. در فضای آزاد استراحت میکن خانه

روز بدنیا آمده در هفته دوم شروع به پر گذاری   ۲۲الی ۱۸چوچه پس از تخم گذاری می نماید. 

روزه گی  ۳۰روزگی سراغ دانه در  ۱۷روز یک کبوتر جوان میشود. در  ۳۵اصلی نموده در مدت 

ها کشنده ترین مرض چوچه روزگی باید جفت از چوچه دور شود.  ۴۵سراغ آب را می نمایند. در 

ه دسال خوب چوچه میدهد یک کبوتر ما ۵ران ماده الی کبوت بکتریا نیوکاسل است باید واکسن شود.

روز بوده در بهار  ۴۵قطعه چوچه دهد. فاصله جفت گیری در خزان زمستان  ۱۲میتواند دریک سال 

بعضی از جنس سال میباشد ولی  ۱۵مر متوسط کبوتران عطول روز بعد میباشد.  ۳۲تابستان 

فتار بینی چشم ور پره عمر کبوتر از تعداد بال شاتشخیص . زنده بوده میتواندکبوتران تا چهل سال 

در  یاورند.چوچه ب ۸۵الی  سال عمر زیاد  داشته میتوانند در  معلوم میشود. کبوتران صحرائی 

عدد رسانده در ماشین ۷۵به  ۱۵کشورهای پیشرفته تخم کبوتر را جمع نموده تعداد تولید تخم را از 

چوچه را می تواند  ۳می گذارند زمانیکه چوچه از تخم برآمد تقسیم مادران می کنند. یک مادر الی

ده چوچه هارا تغذیه نماید . برای مدت هفت روز از دهان مادر چوچه ها ماده شیر مانند ترشع گردی

  تغذیه می نمایند. 

 انواع کبوتران افغانی از روی رنگ
 جنس شیرازی 

جنس شیرازی کبوتران را گویند که دوبال و سر آن یک رنگ باشد دم این پرنده اگر سفید باشد دم 

 سفید اگر همان رنگ بال را داشت دم رنگه یاد می گردد.

 .سیاه شیرازی ۱

   
 سیاه شیرازی دم رنگه پایپیچ دار                                        سیاه شیرازی دم سفید   

 

 

 

 



 
 

 سرمه شیرازی دم سفید                                                 

    
 سرخ شیرازی دم رنگه کابلی       سفید                    سرخ شیرازی دم                       



    
 زرد شیرازی دم سفید                         زرد شیرازی دم رنگه         

 

   
 مگسی شیرازی                       سرمه شیرازی                                        



       
 مگسی شیرازی دم رنگهگوره شیرازی                                                                         

 پتین
باشد. به آن رنگه  دیگرپر بال سفید یا خالدار  بالهای  گروپ از کبوتران را گویند که دوشاه پر  آن

سیاه سینه ،سرخ ، افغانی برنگهای  پتین های کبوتر پتین گفته میشود. همان رنگ که سر آن دارد .

 دم که .بوده مهتاب پشت با رنگ های مختلف شامل  پتین چپ ، پتین زرد ، مشکی ها ، مرغابی ها ،

ها مهتاب  پتین های زرد گل و سرخ گل و پتین های سیاه کبوتر . از جملهمیباشدرنگه و یا سفید آن 

 .استپشت دم رنگه و دم سفید با پشت دم و سر دمبی بسیار جالب و دیدنی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رنگهسبز پتین دم                                                                            



 

  

 

 

 

 

 

 

 

                        

 سرخ پتین گلدار                                                                زرد پطین  

      

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبز پتین                                                                       سرخ پتین                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیاه پتین  طوقیسیاه پتین گلدار                                                               
 



 امری 
امری کبوتران است رنگ آن خاکستری بوده در قسمت اخیر بال آن دوخط بشکل تقاطع یا مخالف 

بود تنها امری یاد مسیر شاه پر باشد. در صورتیکه دم آن خاکستری یا سبز باشد دم رنگه اگر سفید 

می نمایند. در چند سال اخیر امری های سایر رنگ ها نیز از کشورهای خارج وارد گردیده از آن 

  نسل گیری شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امری دم سفید                                               امری رنگه پاچه دار              

      

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 امری خالدار                                                                فیلد ساکساول

 

 امری ها           



 چپ                                                      
کبوتر رنگه  به کبوتران اطالق میشود که یک بال آن رنگه بال دیگر سفید باشد. اگر نصف دم یک

نصف آن رنگه باشد نیز دم چپ گفته میشود. در دنیا نوع دوچپ کم پیدا وخیلی قیمتی میباشد. دوچپ 

     به این معنی است که یک بال آن یک رنگ بال دیگر آن رنگ دیگر داشته باشد.

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                           زرد چپ                              .  .  .                 سرخ چپ دم رنگه

                        

 سیاه چپ                                 سرخ پتین چپ دم رنگه                          

 

 

 

 

 

 

 

     

 چپ سبز چپ                                                       مگسی                     



   

 دوتا دو چپ                                                   

 

 کبوتران خاص یک رنگ                         
 ، را آتشی کبوتران که خالص یک رنگ دارند بنام همان رنگ آن یاد می گردد. مثال سرخ خالص

ا بنام زرد و سبز را بنام سبز سفید را بنام کاغذی  یاد می کنند. بعضا رنگها سیاه را بنام زاغ  زرد ر

 یاد می نمایند. خیره سبز بور  خیره می باشد بنام 

 

 

 مشعل                                       زردموشکی دم سفید یا مشکی 



  

 آتشی دم سفید                                                 زاغ یا کالغ                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاغذی

 سار
دارد ری از کبوتران افغانستان است که نه تنها زیبایی خاص خود را گیکی دی ی سار یا کندهار کبوتر

به شکل  بوتران ک رنگ این عظیم الجسه تر می باشد . اندام نیز نسبت به کبوتران دیگر بلکه در قد و

 .و سار کاره نیز می باشد جوگی های سار چپ ، دم سفید و دم رنگه و گاهی به شکل سار

ی باشد . اما اغلبا رنگ سار در شیرازی و چپ نیز ظاهر می شود که عالقمندان زیاد آنتیک بازان م 

 قرار ذیل است.های سار  کبوتر بهترین سار همانا سار های گل سنگ و هفت رنگ می باشد. تصویر

 



 .  

 سار سرخ سینه با سار گل سنگ                               سار زنگاری سینه    

 

 

 سار گلرنگ                                                      

 





           

 
 

 سار گل سنگ                                               



 

 

 

 

 

 

 

 
 سار چپ                                       سار گل سنگ                                                           

 جوگی

بوده است. این کبوتران جنگی بوده گردن نسل اصلی آن گوشتخوار در ابتدا  نوع اند که   کبوترجوگی

)گل را بنام  جوگی کبوتر بازان  .آن مانند عقابهای قطبی میباشد. معموال چشمان سبز منقار تیز دارند

یکی دیگری از کبوتر های زیبای افغانستان است که به رنگ های مختلف و دم سفید و یاد نموده  سر( 

وگی میتواند جوگی چپ و یا جوگی سینه )هردو طرف بالش دم رنگه پیدا می شود. همچنان کبوتر ج

 .یا بیشتر و یا کمتر رنگه و متباقی سفید می باشد( نیز باشد 7به استسنای 

   

 

 عقاب قطبی                                    کبوتر جوکی سیاه پتین               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جوگی سبز                                                                    جوگی  امری     

 جوگی زاغ                                        



                                                          چوگی سرخ پتین    
                        

 جوگی گل سنگ                      

 زرد جوگی                       

 



 سرخ جوگی                                                        

 سرخ پتین جوگی



 



 سیاه جوگی                                                                                                                                

 کبوتران به اسم سینه
کبوتران که بال سفید یا سفید خالدار بوده ولی سینه آن کامال رنگین باشد بنام همان رنگ و در آخرش 

سینه را ذکر می کنند. اگر سینه کبوتر سیاه باشد بنام سیاه سینه اگر سرخ بود بنام سرخ سینه به کلمه 

همین ترتیب زرد سینه سبز سینه مشکی سینه سرمه سینه وغیره میباشد. اگر بالش خال داشت دمش 

 به تصاویرذیلسفید گوید زرد سینه خالدار دم سفید اگر دومش رنگه بود دم رنگه یاد میشود. نگاه کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سینه دم رنگه                                                                  زرد سینه دم رنگه شوشتری                       



 

 سینه نعل پا                                         سبز سینه دم رنگه ششتری          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینه در قسمت پائین سیاه پتسیاه سنه دم رنگ                                      



           سرخ سینه                                                     

 خالدارسینه سرخ  .                

               

 سیاه سینه خالدار الوان سینه                                                                       

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 سیاه سینه خالص                                                                  سینهزنگاری 



 

 ه سینه                                                اسرخ گردن                                                           سی             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زرد سینه                                             سیاه سینه  بال چتکه ای                 

              
                                                                

 

 

 مگسی
تنها سینه اش سی کبوتران است که بالهای آن چتکه ای بوده باقی سفید باشد. بعضی انواع آن مگ

مگسی است که مگسی سینه خوانده میشود. بعضی آن تنها سر آن یا گردن آن مگسی میباشد .به همان 

جای که مگسی دارد یاد میشود. مثال مگسی شیرازی ، مگسی چپ ، مگسی دم ، مگسی سینه و 

 مگسی سر.

 ز می باشد.کفتر مگسی بشکل زینتی دم چتری ُ مگسی تاجدار ، مگسی باچه دار و غیره نی

 

 

 

 



 

 مگسی شیرازی  تاج و پاچه دار                                         مگسی شیرازی زرد گل       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مگسی سینه                                                       مگسی گوره پتین               

 

 مگسی سار و مگسی سینه عروس                                             زرد مگسی چپ               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مگسی شیرازی                                                               مگسی شیرازی دم سیاه                       

 

 

 انواع کفترهای غیر قیمتی
کبوترهای که در باال ذکر شد . به جز دوچپ باقی یافت می شود. ولی تعداد از رنگها ندرتاْ  تولد 

میشود. مانند سور، سیاه زرد سبز پشت، سرک ،  فرشته ، وغیره می باشد. کبوتر که کامال سفید بوده 

  میشود.سر آن رنگه باشد یا یک خال در پشت بال سینه داشته باشد همه کبوتر یک خال گفته 

 

 

 

 

 

 ل                                              سرخ خالیکخا                         



 

     سیاه خال و سبز خال                                              سرخ خال             

                                                         

 قیمتکفترهای کم انواع 

 بور
کبوتران کم قیمت بوده معموال از ماده آن غرض چوچه گیری استفاده می نمایند. بور بور از جمله 

یعنی یکی از حصه بدنش خالهای نامنظم رنگه  چتکه ای یا گل سنگ یا رنگهای خیره داشته باشد. 

اگر چشمانش آبی بود . سار بور است. اگر چشمانش آبی نبود سرخ یا سیاه بود به همان رنگ که است 

یشوند. مثال کله بور سینه بور  یا بور سیاه بور مشکی وغیره  کلمه بور یک کلمه ایرانی بوده به یاد م

گفته میشود. در کابل کبوتر زرد و سبز کمرنگ را بور پرندگان که دارای چندین رنگ نا منظم باشد 

 گویند.

 

 

 

 



 

   کله بور دم سفید                                                کله بوردم رنگه                     

 

 دیگرانواع کبوترهای 
 

    پتین گردن طوقیسیاه                           

 

 

                                      زرد بور                                                               بور                                                                      



  

 زرد جوگی     کالغ خاکستری                                                        

 سیاه گردن طوقی                      

 سبز روش دم سفید                                  

      

 سرخ سینه عراقی                                     سرک سیاه             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دنمارکی                                                       عراقی سیاه سینه                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قره قلی                              

 

 قصب                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سیاه                                                                            الری                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیلی                                                          مشکی سینه                                

 کبوتران زینتی
زینتی به کبوتران گفته میشود که دارای رنگهای مرغوب باشند. مردمهای جهان کبوتران کبوتران 

میدارند. تعداد این نوع کبوتران در جهان زیاد بوده  کمپنی   نتی را بماقصد شوق و عالقمندی نگهزی

 یند.ترهای مرغوب را اختراح می نماکبو های کفتر زینتی نیز وجود ارد. این کمپنی ها ساالنه انواع

 دم چتری

 

 

 کبوترمالیزیائی        

 

 

 

 

 
                                          

 قمری                                                                                                                                           



                      قمری                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

               

 زینتی                                                                  کبوتران زینتی

 

 

 زینتی                                                                    امری پر پای                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 عراقی                               

 فرشته کمیاب                       



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاوسی



 کبوتران به اسم مینا
آنعده کبوتران که رنگ پرنده مینا یعنی دو شاه پر آن  رنگ سفید باقی یگرنگ بخصوص سیاه باشد 

 بنام مثال سیاه مینا یاد می گردد. در کشور ایران سرخ سیاه سبز مینا وغیره نیز یاد می نمایند.

 سیاه مینا                           
 قره مینا                                                                                  

 

 کبوتران گوشتی
پیر را به مقصد گوشت استفاده می رهای بی رنگ بیشکل کبوترهای تور شده ویا بودر افغانستان 

شت تربیه میشوند.  بعضی از نمایند. در کشورهای خارج  کبوترهای مخصوص است که بمنظور گو

 یک مرغ ماکیان عادی میباشد.نها بزرگتر از نوع آ

 

 

 

 

 

 



 گوشتی اسکندرون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 کبوتر نامه رسان 
کبوتر نامه رسان یا کبوتر مسافر نوع از کبوتران صحراحی است که دارای جسامت خورد ولی خیلی 

از خانه این کبوتر با ماده یکجا شده سپس ور پرواز می نمائید. در حقیقت دد و تا فاصله های نتیز میپر

اش دور گردیده  به جای برده میشود. در پای این کبوتر نامه بسته اورا دوباره رها می نمایند. این 

کبوتر دوباره به خانه خود می اید. بدین ترتیب نامه کوچک را در خانه خود نیز می آورند. در بسا 

که متحرک باشد. مثال در میان گادی یا قفس که ماده   می سازند جای  موارد کبوتر بازان خانه اورا در

 دارند استفاده مینمودند.  متجرکو خانه او در آنجا قرار دارد.  بدین ترتیب از کبوتران که خانه  

 

 وجه تسمیه 
. شاهان و حکام غرض اینکه کبوتر از همین کبوتران نامه رسان آغاز گردید  کبوتر نگهداشت شوق 

 خودرا  در هوا بداند از رنگهای مختلف کبوتر استفاده مینمودند. 

 

در . شوندیم دهینام هد هد به نام  زیشهرت دارند و گاه گاه ن« کبوتران نامه بر»بنام یغامبر کبوتران پ

 یگرفته شده است وبمعن یونانی ونیکه از بتاک شوندیهم خوانده م« کبوتر بطاقه» بسا جاها بنام 

 یهااند که نامهنام را بر کبوتر از آن نظر نهاده نینازک کاغذ. ا اریقطعه بس یاست بررو یانوشته

نوع  نیبار بر ا نینخست یدر عرب« ورقاء»دارند که نام  دهیعق ی. بعضکندیکوچک را حمل م

 دنیپر زیدسته از کبوتران به ت نیاطالق شده است؛ و ا اند،کردهیکبوتران، که حمل ورق نامه م

 .نددار اریشهرت بس

 از اسالمرسان قبل کبوتران نامه  موجودیت 
است  نهیریبسار د یکار خیها، در تارنامه دنیرسان یاست که استخدام کبوتران برا یشگفت یجا

راه سود جست و داستان  نیبار از کبوتر در ا نینخست یدر تورات آمده است نوح بود که برا ه چچنان

از  فرستاد وآن کبوتر شاخه رونیخود به ب یرا، هنگام توفان از کشت یکبوتر یاست که و نگونهین بدآ

و  دانندیاستفاده انسان از کبوتر م نیکار را نخست نیبهمراه خود آورد. مورخان ارا   تونیدرخت ز

پس  تفرستاده شده اس هخشکه ب یکشت انیاز م ،یارذمگاغیپ یاست که برا یکبوتر نی: نخستندیگویم

کرده بود.  ینفراوا یبخششها یداشت وخداوند بر و یمیعظ اریاست که دستگاه بس مانیاز او سل



سلیمان غرض دریافت آب و محالت از شانه سرک استفاده می نمود. غرض انتقال نامه از کبوتران 

نیز از کبوتران نامه رسان استفاده مینمودند.  بعدا در استفاده مینمود. پس از اسالم  شاهان و درباریان 

 کبوتران دشمن می ربودند.از استفاده بعمل می آوردند . توسط باز نامه را  شکاریکنار کبوتر از باز

  

 کبوتران نامه رسان                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کبوتران الئی                                                    
ی رنگ پر این کبوتران مانند الی یا گل ترشده میباشد.  این کبوتران دارای رنگهای الی شیرازی  ال

بعضی ها رنگ بین نصوری و سیاه را الیی گویند ولی الئی حقیقی فقط دارای رنگ  چپ میباشند. 

 داشته باشند. گل یا الی را می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 علم کبوتر شناسی
سابقه طوالنی دارد. طی قرنها کبوتر بازان به خاصیت رنگ واهمیت کبوتر آشنا چون کبوتر بازی 

غرض بهتر نگهداشت کبوتر ، رنگ ، خاصیت گردیده در مورد تحقیقات نیز نموده اند. این تحقیقات 

 به علم کبوتر شناسی تبدیل گردید.در طی زمان ،امراض وغیره  صورت گرفته 
 

 بالهای کبوتر
 

بالی پر  ۳پر رهنما   ۱۰در قسمت ده پر اولی  میباشد.  پر دومی  ۱۲پر اولی  ۱۰دارای یک کبوتر 

 پر دومی دست پر است. ۶پر اولی شاه پر  ۴تیز پر قرار دارد.  از جمله ده پر اولی مهموال  3رهنما 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scapulars  شانه 

primary coverts  یا شاه پر  پرهای پوشیده اولیه 

secondary coverts  دست پر پرهای پوشیده ثانویه 

secondaries  پرهای ثانویه 

perimaries  پرهای اولیه 

alula  پرهای تعادل  

 

 
 بال کبوتران کم مسافت                              

 بال کبوتران متوسط مسافت                                             



 بال کبوتران متوسط مسافت بلذد                                   

 

 
 بال کبوتران که به مسافت دور پرواز می نمایند                               



 

  کیلومتر سرعتی 500برای مسافت کوتاه تا   4-3-3(درمورد بال  1شکل 

  کیلومتر 750تا  متوسطبرای مسافت 4-2-2-4(درمورد بال  2شکل 

  بیشتر می باشد 2 برای مسافت بلند سرعت کبوتر از شکل4-2-2-2درمورد بال2( 3شکل 

 برای تمام مسافتها استفاده می شود4-1-5(درمورد بال  4شکل 

کبوتر هایی که دارای بال کوتاه هستند پروازی با سرعت باالیی دارند . بال ها بر اثر مقاومت هوا به 

در نتیجه کبوتر سرعت باالیی  ند که باعث تلف شدن انرژی زیادی میشود وسرعت باال و پایین میش

این  .میباشد و قوی و ضد اب  پر سالم ابریشمی است . انعطاف پذیر و نرم   .ارد اما استقامت کمد

ن حس ابریشمی می آ. حجم باالی روغن در پر سالم به مهم هستند برای پرواز  عموماْ  خصوصیات 

 .میشود هوااسوده تر کبوتر در  دور خوردندهد . پر ابریشمی باعث 

 

 طوالنیکبوتران مسافتهای 

بال کبوتران مسافتهای طوالنی پهن بودن پر و انعطاف پذیری بال میباشد ونوک  خصوصیات ازیکی 

چهار پر آخر بال از هم فاصله دارند و مانند چاقو نوک تیز هستند. عضله بال پهن و انعطاف پذیر 

عضله دم قوی است، سینه کبوتر پهن و کبوتر سبک وزن است. پشت کبوتر پهن و کبوتر دارای دم و 

ی میباشد و دارای خطهای افق  چشم این کبوتران اینست که حلقه تطابق کامل و خصوصیاتمیباشد. از 

 .چشم صاف است و عمق ندارد هشکل است و قسمت رنگ ضویمردمک چشم بزرگ و بی

 

 کبوتران مسافتهای متوسط

بال کبوتران مسافتهای طوالنی میباشد با این تفاوت که بین  خصوصیاتبال این کبوتران دارای همان 

نوک پرهای آخر بال فاصله نیست. چشم این کبوتران دارای حلقه تطابق کامل دارای خطهای افقی 

 .رد استیمیباشد و مردمک چشم بزرگ و گ

 

 کبوتران مسافتهای کوتاه

از طول  ری )پرهای اولیه( بیشتپر پرواز ۱۰است و طول ) برآمده ( نوک پرهای آخر بال محدب 

دارد. دارای سینه ای پهن میباشد و استخوان بال پهن و ماهیچه  پر ترپر دوم بال است و پرهای  ۱۰

پرآخر بال محدب و نزدیک بهم میباشد. چشم کبوتران مسافتهای  ۴بال برجسته و پهن میباشد و نوک 

وحالت  میباشد حلقه تطابق مشخصی کوتاه دارای مردمک کوچک و در وسط قرار دارد و دارای

 .ین تایر بایسکل میباشدآن مانند چاسرعت  خطهای

 

در   ولی در کتاب وی در پرواز اثر دارد مردمک کوچک و یا بیضاند ایتها نوشته از س در اکثر

فرم و اندازه مردمک مهم نیست بلکه حرکت و انعطاف پذیری  ه است که نوشتبعضی از رسانه ها 

 مقابلمردمک مهم و آنهم به این دلیل که چون چشمهای کبوتر در دو طرف سر قرار داره دید به 

  مقابل خودرا تا بهتر  اندبه دو طرف بچرخونا گام پرواز کبوتر مجبور که سرش رمحدود ودر هن

ر و انعطاف پذیرتری داشته باشه ، مقدار این حرکت کمتر در و هرچه که مردمک حرکت نرمت دببین

و در مسابقات مسافتهای طوالنی و یا ماراتونی این مسئله  دیجه انرژی کمتری کبوتر مصرف میکننت

.کبوترهایی که دبنا بر نور محیط تغییر کن اند ست و می تواقطر مردک  چیز نسبی  .استخیلی مهم 

 شما میتوانید این را  تمرینات بیشتری دیده اند مردمک انعطاف پذیر تر دارند.مسافت های طوالنی و 

 د. طر مردمک تاثیر دارق درحتی نور هنگام عکاسی هم به همین منوال   امتحان کنید.

 



 

 شناخت کبوتر های
شناخت هم  و که برای چه مقاصد خریده میشود. معلوم  باشداز خرید ورمنظدر کبوتر شناسی اول 

 بمنظور پرش می خرید کوشش کنید کبوتر سالم را خرید کنید.  کبوترکبوتر باید معلوم باشد. ولی اگر 

 نداشته باشید.  . رنگ آن یک رنگ بوده در میان خال۱

 باشد دل سیاه لتهای پیشانی تخت باشه.رنگ نوتا ان لاستای سر باشه یعنی از ابتدای نودر ر لنو .۲

 دم کوتاه به شکلی که انتهای شاهپرها و دم با هم برابر باشد .۳

 .نباید از دم تیر شوداگر پاهای کبوتر را از پشت بکشی به انتهای دم برسد .۴

 .قوی داشته باشد  شانه  .۵

 بالها به شکل نیمه باز باشد .۶

 سینه پهن و گردنی قوی و بلند داشته باشد. .۷

رها کنید و رفتارش را زیر نظر بگیرید و ببینید که آیا از نظر فیزیکی  در قفس ادر نهایت کبوتر ر .۸

به خصوص گردن که اگه قبال نیوکاسل گرفته باشد کمی کج به نظر می  عیب و ایرادی نداشته باشد.

کفترها را از پرواز  رسد.یکی از چیزهایی که نشانه بیماری قبلی است قطع بودن یکی از انگشتهاست.

کیلومتر به مسیر پرواز  ۱۰بیشتر کنید مثال هفته ای  ابعد هر هفته مسافت ر کیلومتر شروع نموده  ۵

ا بر نگردن و در هتعدادی از کفتر ناین مراحل ممک طی.برسد کیلومتر ۱۰۰اضافه کنید تا مرز 

آنها روز خوب  ۱۰این  درو  هیدا استراحت بدهروز به کفتر ۱۰.ماند می نها باقیآاز  تعدادمرحله آخر 

روز  ۱۰.بعد از پایان دتجدید قوا کنن باید تغذیه کنید که اگر احیانا از نظر جسمانی ضعیف شدن ار

که از این مرحله سربلند  کیلومتری ببرید و رها کنید.کفترایی ۲۰۰تا ۱۵۰مسیر  کبه ی اا رهکفتر

 .دشایسته تکثیر و جوجه گیری هست آورندبیرون 

 

 
 های کبوتربیماری تداوی شناخت و 

کنند. در این بسیاری از اشخاص اقدام به نگهداری حیوانات خانگی در محیط مسکونی خود میامروز

ها طرفداران بسیاری دارند و اغلب در خانه ها یک میان پرندگان از جمله کبوتران در میان شهرنشین

خوب  کنند. نگهداری پرندگان زینتی در خانه بسیارو غیره نگهداری می طوطی  ، مرغ کبک کبوتر، 

گردد بلکه از و وقت میسرمایه است اما مشکالتی در این میان وجود دارد که نه تنها باعث هدر رفتن 

 شود.ساز مینظر عاطفی و روانی نیز مشکل

 و در صورت بیمار شدن پرنده، روش وقایه پرندگان به  مریضیبهتر است قبل از بروز هرگونه 

 .یا اقدام برای بهبودی آن داشته باشیم هایی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و

پردازیم که در کبوتران به فراوانی های درمان میدر ادامه به شناخت چند بیماری موضعی و روش

کلینک به  هرچند که در بسیاری موارد باید.آنها را مداوا کرد به خوبیتوان شود و میمشاهده می

بخشی در  و درمان اثرات رضایتامراض مراجعه کرد ولی دانستن نکاتی در رابطه با  حیوانات 

 .کنترل، بهبود و یا کاهش بیماری دارد

 شرح زیر می باشد کبوترقراربیماری هایی 
                                      كله گیجی)سر كجي كبوتر( مریضی .۱

                                                             سرماخوردگي.۲



                                                                                                   اسهال.۳

                                                 درد چشم مریضی .۴

  س سینهخس خ . مریضی ۵

                                                      سماا مریضی. ۶

                              مجراي تخم گذاري پرنده . خورد بودن۷

                                         غده یا ورم جلدي)طعمه(.۸

                                                                                            روده.امراض ۹

   .قبضیت ۱۰

  تورم عفونی پیش معده مریضی. ۱۱

 پرها و اختالالت آن.۱۲

 یا سرگیچیلیستریوز. ۱۳

 اریزیپالس مریضی. ۱۴

  های مایکوپالسماییمریضی  . ۱۵ 

 كوكسیدینمریضی  . ۱۶

 نیوکاسلمریضی . ۱۷ 

--------------------------------- 

 بیماري كله گیجی)سر كجي كبوتر(
 . نشودنیوکاسل اشتباه گرفته مرض وقت ها بیماری کله گیجه با اکثر

میگیرد به جای کوچک عادت ندارد کله گیجی وقتی شما یک کفتر را در جایی کوچک میگذارید و او 

 .بعضی ها هم میگویند بیماری نیو کاسل است

ی بام با بر اثر ضربه به سر نیز این اتفاق می افتد مثال وقتی شما میخواهید یک کبوتر را از رو البته

 است.احتمال دچار شدن به کله گیجی ور صید)شکار(کنید که احتمال ضربه خوردن به سر زیادت

 رشکاباشد و برای بار اول به این شکل ناگهانی و سریع  چوچهبسیار است.مخصوصا که اگر کبوتر 

 میشود)بر اثر ضربه ناگهانی(

هر موقع این بیماري را مشاهده كردید بالفاصله كفتر مریض خود را از سایرین جدا  اگر.شما 1

 كنید)چون اگر کبوتران دیگر اورا بزنند مریضی آن بیشتر میشود(

کردن فقط به آن نخود بدهید و در آخر کمی سیر)نخود ها را قبل از وارد  مریضیروز اول  ۴ . در۲

در ظرف آب به خوبی بشویید(.نخود ها را در درون ظرف آبي قرار داده و وقتي مالیم شد دهن او را 

(کمی سیر نیز در آخر کم کم  نكنید  کنید خفکش  احتیاط وارد دهنش كنید) ذره ذره باز كنید و 

بدهید.بعد از دادن نخودها آب نیز بدهید)بهتر است از همان آبی که نخود ها درون آن بوده اند استفاده 

روز  ۴ دارد. همیشه سعی کنید غذای آن )بعد از شما کنید(.مقدار غذا دادن شما بستگی به)شکم(کبوتر

و بقیه با نخود و در آخر با  های متنوع (به طوری باشد که نصفی از شکمش را با دانهمریضی اول 

 کمی سیر پر شود .

 کنید از دانه های مقوی استفاده کنید. کوشش  .۳

شود میاگر زیاد گندم بدهید ممکن است به بیماری اسهال دچار شود و در نتیجه ضعیفتر متوجه باشید 

دانه ها نیز به همانند نخود  اینده کنید.استفا شاه دانه.ماش. همچون در کنار گندم از دانه های مقوی

سیستم غدایی متنوعی داشته باشد؟برای بدست آوردن انرژی بسیار و  زیرا .مالیم باشند بهتر است

 .کند مقابله با بیماری

.مقدار دادن سیر:در هر وعده غذایی یک دانه سیر را به چهار قسمت تقسیم کنید)اگر دانه سیر ۴

چرا سیر؟ کفایت میکند. دانه بدهید(دادن یک چهارم در هر  بارکوچک باشد نصف آن دانه را در هر



عضی از با ب چون سیر همواره دارای خواص بسیار زیادی است.مخصوصا برای مقابله و جلوگیری

 . بیماری ها.ضد میکروب است

 صبح و ظهر و غروب بدهید. دفعه  ۳زمان غذا دادن:سعی کنید بیشتر در 

کبوتر خود بدهید امکان  ا اگر غذا و سیر را بیش از اندازه به .باید همیشه شکمش سیر باشد.ضمن۵

 کبوتر زیاد است. استفراق 

 گردد.وارد را در دهن کبوتر .چگونه نخود و سیر۶

کوچک سیر و نخود را در  ریزه های . دهان کبوتر را باز کنید و سرش را رو به باال بگیرید و بعد ۱

 درون دهانش بی اندازید.

(از لبه دهان غذا را وارد دهنش کنید و مطمئن شوید که از گوشه دهان کبوتر)زیر دماغانید . میتو۲

 کندغذا بر روی زبانش باشد تا بتواند قورتش 

 .آن را در یك جاي بزرگ بگذارید تا بتواند براي خود قدم بزند.۳

اگر آفتاب در ظهر بسیار سوزان است.مدت زمان آفتاب کبوتر را قرار دهید.  مقابل.بیشتر در ۴

.وقتی ساعت خوب است  ۴هید.معموال روزی آفتاب قرار دمقابل در هنگام ظهر در  کمتری کبوتر را

ببرید چون احتمال  آفتاب بوده باشد نباید آنرا به جای سردی مقابل که کبوتر به مدت طوالنی در 

 . باال میرودشانه ها گرفتگی بدن به خصوص 

با تجربه باشید( بعد براي تشخیص این كار باید  )كنمیرود .وقتي كه دیدید كه دیگر كله اش به كجي ۵

 رها کنید. كفترهایتان  با سایرمیتوانید  هفته  2از 

دورکنید خوب اگر پرها و دم کبوتر و نیز پرهای دور گردن کبوتر را  مریضیالبته در ابتدای شروع 

 کمک می کند . تر می شود به زودتر خوب شدن مواضع بیش چون جریان خون در ایناست 

یک شکاف کم عمق روی سر پرنده ایجاد می کنند ) حجامت سر ( و یا  پل ریش  با همچنین بعضی 

این موارد به بهبود کبوتر کمک می کند ولی پرنده را   یک شیء داغ بر روی سر پر نده می گذارند .

 . کل میسازد

 ؟مدت صحت مندی   

وال و معم بستگي به مدت زمان دارد اگر شما زود اقدام كنید بهتر استت مندی  کبوتر مریض صح

به او رسیدگي كردید او را  منظما ماه كه  ۱براي احتیاط بیشتر بعد از ماه خوب میشود . ۲یا  ۱بعد از 

ه دیگر بعضي از دوستان فكر كردند ك که چگونه  است .  دیده شده . در یك جاي بزرگ بگذارید 

دوباره كفتر این متاسفانه  در یک  جایي كوچك گذاشته اند  و یا همرای  كفترهاي دیگرخوب شده و 

خود  کفترخانه با خاطري جمع آن را در داخل  ماه ۳ الی ۲ شما بعد ازبیماري را گرفته است. 

 .بگذارید

ماه خوب  ۳ متوسط باشد بعد ازو اگر شدتش کفتر کم باشد بعد از یکنیم  کله گیجیاگر متوجه باشید 

حاصل دسترنج خود را خواهید دید و اگر هم کله  اگر تمامه نکات باال را رعایت کنید ثمره. میشود

بود بهترین کمک به کفتر خالص کردن او از این زندگی رنجبارش میباشد که شما با  زیاد کفتر گیجی 

 .این کار بهترین لطف را در حق او انجام داده اید

 

 یا خنک خورده گی  رماخوردگيس
عالیم: پف كردن ، لرز ، عطسه ، نفسهاي تند و گاهي نیز یك قطعه سفید و شفاف از بیني پرنده 

را  مرضدر بعضي از کبوترها با اسهال سفید نیز همراه است. این  مرض سرازیر مي شود. این 

 اشتباه كرد. انباید با آسم

 در محلهوا و تغییرات خنک وشمال : استفاده از غذاهاي مقوي ، جلوگیري از   عالج مقدمه 



 .است  هبهترین را نگهداري کبوتر بیمار

  

 اعالج 

ساعت  24در نیم لیتر آب حل كرده و بجاي آب تا مدت را یك قاشق مربا خوري از سولفات دومنیزي 

 به کبوتر بدهید.

 مقابل آب جوش ریخته در  گیالس در یك  ( را  ) ویکس یك قاشق چایخوري روغن اكالیپتوس

سوراخ قفس نگهدارید بطوري كه پرنده از بخار متصاعد شده استنشاق نماید ولي این كار نباید زیاد 

پرنده را  قبلی  ساعت آب اشامیدني  24باشد زیرا ممكن است موجب خفگي پرنده شود. پس از 

 رامایسین حل شده ، بگذارید.یت امهگر میلي 50بردارید و بجاي آن آب آشامیدني كه در آن یك قرص 

 

 

 اسهالمریضی 
ي و بي تفاوتي نسبت به محیط ، كم اشتهایمعقد  ، كثیف بودن اطراف اعراض وعالیم: فضله آبدار 

 .اطراف میباشد

باعث این  ، خوراك فاسد حرارت علل بیماري: ترس و هیجان ، جریانات متغییر هوا ، تغییرات شدید 

 بیماری میشود. 

باعث این مرض و كثیف  شب مانده  آب کثیف  وغیره غذای ترش کرده همچنین مصرف غذاهاي 

 میشود.

)اکسی وت( استفاده می  دوا کیماویاسهال از سه آنتی بیوتیک طبیعی)ماست و سیر( و  اعالج برای 

 درمانش با سرعت بیشتری انجام شود  وهم  کنیم که هم کبوتر ضعیف نشود

  داده شودسبک  هصبح کمی دان غذاقرص اکس وت روزی دو عدد صبح وشب بعد از  -1

م در ابه مقدار یک گر  پودر ویتامینو  ،ors در آب کبوتران کمی ماست شیرین یک قاشق پودر -2

 کبوتران بیمار قرار دهید. مقابلکبوتر درغروب آب را  هزید بعد از دادن دانلیتر برییک 

 به اندازه قرص روزی دو بار در دهانشان بینداز یدکن میدهسیر تازه را -3

 کبوتران اضافه کنید همقداری برنج به دان به عوض گندم  -4 

  چیزهای گنده را دور کنید.و را ضد عفونی کنید ) کامال شست وشوی  کفتر خانه داخل  -5 

گل شور در اختیار کبوتر قرار  هبر روی زمین خودداری کنید ، قبل از خوردن دان هاز دادن دان -6

  دهید

دادن خودداری  دادن و آب بازی خودداری کنید از هوا قفس از آوردن کبوتران بیمار به بیرون   -7

 کنید

دفع بشود )فقط دو ساعت قبل  از طریق آب از بدن کبوترید تا عفونت بر ندار نزدش راهم از   آب -8

 در غروب آب را بردارید( وقت دانه   ازدادن

در صورت بروز عوامل بیماری در کبوتر برای جلوگیری از همه گیرشدنش حتما از گله خارج  -9

 شود.

 روبه آفتاب باشد خانه کبوتران  شودسعی  -10

  در غیر نزد طبیب مراجعه کنید. ج روز ادامه بدهید اگر بعد از دو روز جواب گرفتید تا پن

 

 مبیماري درد چش
میتواند به  ی را از سایر پرندگان جدا كرد. چشم درد مریض مي باشد و باید پرنده  ساری این بیماري 

علت سرماخوردگي و یا تماس چشم پرنده با چوب نشیمن كثیف یا چیزهاي آلوده و یا به علت یك بي 



 .در خود چشم بوجود آمده باشد و نباید نسبت به آن بي اعتنا بودمریضی نظمي داخلي و وجود 

 .عالیم: جراحات پلك ها ، خارج شدن مایع و قي از چشمها ، پلك هاي بهم چسبیده

 وغیره  علل بیماري: جریان هوا ، اتاق پر دود ، میكروب

هاي ودرآب بور ، محلول بابونه و پ : مداواي بیماري: استفاده از قطره هاي شستشو دهنده چشم مانند

 آنتي بیوتیك

روش دیگر اینكه چشم پرنده را با استید بوریكي كه براي چشم انسان تهیه كرده اند بشویید سپس 

میتوان به جاي آن  . رول به داخل چشم بریزید این محلول باید تازه و مطمئن باشد% آرژی10محلول 

 .به چشم پرنده بریزید كه جانشین خوبي براي آرژیرول مي باشد کسترایل نیز یك قطره روغن 

داده  رروش دیگر : ابتدا چشم کبوتر را با یك قطعه پنبه استریل آغشته به اسید بوریك شست و شو

 .نسیلین مخصوص چشم را به چشم پرنده بمالید. این كار چند روز باید ادامه یابدسپس روغن پ

 

 بیماری خس خس سینه 
تغذیه از دانه هاي  -2 حرارت تغییرات شدید و ناگهاني  -1این بیماري به دو علت بوجود مي آید: 

 کبوتر هاي دیگر.از یا کبوتر كثیف و آلوده به گرد و فضوالت خود 

 بیماري تنفس با صدا و با منقار نیمه باز است . در عین حال نفس بریده بریده مي باشد.عالمت این 

درمان: استفاده از شربتهاي سینه و داروهاي ضد سرفه و مخلوط كردن یك قاشق چایخوري الكل طبي 

 رقیق با دو قطره گلیسیرین در آب آشامیدني پرنده .

آب و ریختن آن در جاي  گیالس ترامایسین در یك  امهگر میلي 50قابل حل  تابلیت و یا حل كردن یك 

 نشیت ، سرما خوردگي و اسهال پرنده نیز مفید است.آب پرنده است. این محلول براي برا

 اسمابیماري 
تمامي عالیم بیماري سرماخوردگي را دارد به اضافه تنفس سخت با دهان باز .گاهي نیز  مریضی این 

 باشد. تنفس پرنده همراه با صدا مي

گرم آب نوشیدني حل كرده و روزي سه مرتبه از آن به  28خوراكي را در آیودین درمان: دو قطره 

نیز در محل اتاق پرنده استفاده ویکس پرنده داده شود. جاي پرنده باید گرم باشد. میتوان كمي بخار

ان باید تا بهبودي كامل نمود اما این بخار نباید زیاد باشد زیرا موجب خفگي پرنده خواهد شد. این درم

پرنده ادامه یابد . با افزایش آثار بهبودي باید درمان نیز با فاصله انجام شود. تغذیه پرنده نیز باید مقوي 

 باشد.

 سخت شدن  مجراي تخم گذاري پرنده
 عالیم: کبوتر ماده با پرهاي پف كرده بي تحرك مي ماند و معموال پس از چند ساعت تلف خواهد شد.

آماده نمي باشد. ماده هاي جوان اغلب دچار از مخرج  تخم  بیرون نمودن احتماال پرنده قادر به  علل :

 و موجب این عارضه مي شود. تخم تشكسل نشده مي شوند. در بعضي مواقع نیز پوست این ناراحتي 

در داخل و اطراف مخرج و گرم نگهداشتن پرنده. ماساژ  روغن مایع بیماري: مالیدن یك قطره  مداوا

  مخرج. نرم و با احتیاط اطراف

 .ندهیدتخم را به طرف داخل بدن پرنده فشار  توجه: هیچگاه نباید پوست

 غده یا ورم جلدي)طعمه(  
ترشحات طبیعي بدن اتفاق مي  سوراخهای حجراتشدن  کبوتر به علت مسدود ورم زیر جلدي در

بیرون دادن بعضي از ترشحات طبیعي و داخلي بدن پرنده  كارشان كه سوراخها )ستوماتا( ن افتد. ای

یجه در زیر پوست پرنده جمع شده به بیرون نخواهند یافت در نت راه ترشحات است گاهي بسته شده و

 .این ماده زیاد شده و تشكیل توموري را در بدن کبوتر میدهد تراكم بتدریجو

موقع آن  گردید تومور كامال رشد كرده و بزرگ شد و پوست روي آن كشیده و نازك: همین كه تداوی



شکافته استریل شده  تیز و . پوست نازك شده را با یك تیغبیرون بیاوریم رسیده كه آنرا از زیر پوست 

 خالل دندان پنبه استریلي بپیچید یك چوب و ماده پنیري شكل داخل آن را بیرون بیاورید . سپس به سر

بعد از آن پرنده را در قفس و مكاني راحت و بي  .بشویید و زخم ایجاد شده را با آب استریل با دقت

با پارچه اي بپوشانید تا از جست و خیز و فعالیتهاي اضافي  قفس را سر و صدا قرار دهید و اطراف

 .پرنده جلوگیري شود

 

 عفونت روده
 .به رنگ سبزعالیم : پاشیده شدن فضله به بیرون 

مریض را در مقابل درجه باشد.  32 تا 30بین  باید  محیط نگهداري پرنده بیمار مداوا  بیماري: گرمی

، استفاده از چاي معمولي ، . در صورت وجود زخم چراغ سرخ نور  .  استفاده ازقرار دهیدآفتاب 

 .هاي ویروسي ، استفاده از انتي بیوتیك ها یا سولفونامید مؤثر است

 

 قبضیت
: در این بیماري پرنده با پرهاي پف كرده به گونه اي بي تفاوت در قفس مي نشیند و سعي در عالیم 

دفع فضله مي كند بدون آن كه نتیجه اي بگیرد. پرنده رفتاري شبیه به بیماري گرفتگي مجراي تخم 

والت گذاري از خود نشان مي دهد. از دیگر عالئم میتوان به كمي اشتها ، سستي و بیحالي و دفع فض

با زحمت زیاد همراه با تكان دادن خود و وجود رنگ سیاه در فضوالت پرنده و خشك بودن آن اشاره 

 كرد.

 علل بیماري: مصرف خوراك مانده و تغذیه از اشیاء غیر مجاز

یا کسترائیل مداواي بیماري : مالیدن روغن خوراكي مایع به مخرج پرنده . چكاندن یك قطره روغن 

 یع در منقار پرنده .روغن پارافین ما

 

 ( infections proventriculitis بیماری تورم عفونی پیش معده )
این بیماری در اثر باکتری درشتی به نام مگا باکتر که به خانواده الکتو باسیالسه تعلق دارد بوجود می 

مرغ عشق و برخی طوطی های کوچک دیده شده است . بیشتر مواقع این باکتری  -آید و در کبوتر 

همیشه با تقریبا . این مریضی و پرورش جوجه ها مسئله ساز می شود  نسل در طول دوران تولید 

از  در بدن کبوتر  بیماری نشانی این کننده مثل تراکم زیاد یا سوء تغذیه همراه است .  آماده یک عامل 

ه تا هجده ماه پرنده را دست دادن تدریجی و بسیار آهسته وزن بدن است بطوری که طی مدت دوازد

دادن  ش می شود و از راه عامل بیماری از طریق فضوالت در محیط پخاز پا در آورده از بین میبرد.

پیش معده در ناحیه اتصال آن با این مریضی  سایرپرنده ها را مبتال می کند . زخم یا تورم  خوراک

تداوی این مرض  یا بدون خونریزی باشد. با خون ریزی سنگدان قابل مشاهده است که می تواند 

 بردن نزد داکتر معالج است.

 

 پرها و اختالالت آن
پرریزی عملی فیزیولوژیک و طبیعی است که در طی آن کبوتر سالی یکبار در پایان   پرریزی :

که برای مسابقه تابستان ویا بهار اقدام به تعویض پرهای خود)بطور ژنتیکی( می نماید.در کبوترهای 

 هفته طول می کشد.پرهای شکسته فقط در هنگام پرریزینیم  پرریزی در حدود دو  عیار میشود 

 پر ریزی غیر طبیعی نیز وجود دارد. تغییر می یابند.

عوامل موثر بر پرریزی: تا کنون عوامل کنترل کننده پرریزی و روش کار آنها کامال مشخص نشده 

است.فقط این امر مشخص است که پرریزی و در آمدن پر ها توسط هورمونهای تیروئیدی کنترل می 



افزایش شدید و -کمبود آب-ارتند از: کمبود مواد غذاییعوامل خارجی موثر بر پرریزی عب  شوند.

.میزان تابش نور طبیعی یا مصنوعی و میباشد  امراض زخمها و همچنین ،  -محیطگرمی طوالنی 

   مدت تابش آن تاثیر مستقیم بر پرریزی دارد.

   مشکالت و اختالالت پرها :

اوان دارند در نتیجه به آسانی می در هنگام رشد پرها کوچک و سخت بوده و رگهای خونی فر - ۱

   شکنند.علت این حالت کمبود مواد غذایی است.

گاهی اوفات در پرها شکافهایی دیده می شودکه باعث می گردد پر به آسانی بشکند.این عارضه در -۲

   گردد.تداوی جرب و یا کنه اتفاق می افتد و باید -اثر آلودگی پرها به شپش

شدن پرها جلوگیری کرده و آنها را  مردارده چرب ترشح می کنندکه از کبوترهای سالم یک ما -۳

ترشح این ماده را تحت تاثیر قرار می دهد و  صحت و عدم رعایت  امراض جهت پرواز نرم می کند.

   در نتیجه پرها آسیب می بینند و پرواز پرنده را مشکل می سازند.

 تغییر غیرطبیعی رنگ آنها می گردد.سو تغذیه باعث غیر طبیعی شدن پرها و یا  -۴

 

 یا مننژیت  ( listeriosis لیستریوز)
این بیماری دراثر باکتریی بنام لیستریامونوسیتوژنز بوجود آمده و در بسیاری از انواع پرندگان و 

پستانداران ایجاد عوارض می کند . ولی در بین پرندگان , کبوتر نسبت به این بیماری حساس تر است 

ن نیز نسبت به این باکتری حساس بوده و گاهی دچار مننژیت می شود . معموال باکتری از راه . انسا

. خوشبختانه نسبت به انواع ضدعفونی کننده های  تولید امراض را می نمایددهان وارد بدن شده و 

 رایج حساس می باشد و به سرعت از بین می رود . این بیماری در شکل حاد موجب تلف شدن پرنده

ظرف مدت یک تا دو روز می شود . در مواقعی که دوره بیماری طوالنی تر می شود , عوارض 

تداوی این مریضی ضد عفونی نمودن  عصبی مانند لرزش و پیچش گردن و فلجی نیز بروز می کند .

خانه و محیط زیست و غذا کبوتر است. در صورت مریضی نزد  داکتر معالج ببرید. در صورت 

 را بسوازنید تا خاکستر شود. هیچگاه نخورید شما وخانواده تانرا برباد می کند.مردن کبوتر 

 

 ( erysiplas بیماری اریزیپالس )
حساس ترین  فیل مرغ این بیماری در اثر باکتریی به نام اریزیپاوتریکس ایجاد می شود .خوک و 

مشاهده می شود . در انسان نیز حیوانات نسبت به این باکتری می باشند ولی در کبوتر نیز این بیماری 

گاهی این باکتری در اثر ورود از راه زخم های پوستی موجب واکنشهای موضعی می شود . 

جوندگانی مثل موش یا حشرات گزنده نیز می توانند عامل بیماری را منتقل کنند . معموال باکتری به 

. در مجموع  می نمایندتکثیر  اد در خاک مرطوب و یا آب های راکت کم عمق وجود داشته طور آز

این راه انتقال  لی در صورت شدت باعث مرگ میشود.این بیماری برای کبوتر خطر جدی ندارد و

ضعف و  - گوشه نشین  –از طریق دهان است . معموال عالئم بیماری شامل بی اشتهایی  مرض 

 اسهال سبز متمایل به زرد می باشد که خیلی سریع منتهی به مرگ می شود .

 ( mycoplasmosis مایی )بیماری های مایکوپالز 

عامل آن مایکوپالسما می باشد که از نظر طبقه بندی پست تر از باکتری ها قرار می گیرد و فاقد 

رشد می کند . در مقابل تحقیقاتی ت دیواره سلولی بوده ولی در روی برخی از محیط های کش

ضدعفونی کننده ها ی مختلف و خشکی محیط بسیار حساس بوده و ظرف چند ساعت در محیط خارج 

از بین می رود . بدین خاطر برای انتقال این بیماری نیاز به تماس نزدیک بین زنده جانها  از بدن 

ب از طریق تخم نیز منتقل شده و در بین آنها حساس می باشد . این میکروسالم  پرنده آلوده با پرنده 

کننده ای مثل سایر ویروس  مولدشدن نیاز به عوامل مبتال  ایجاد مرگ و میر می کند . معموال برای 



آبریزش از چشم و بینی  -خرخر کردن  -ها و باکتری ها دارد . عالئم بیماری شامل مشکالت تنفسی 

ها نیز موجب افزایش  چوچه می و مفاصل می باشد .درچشم و سینوس تحت چش باالی تورم مزمن 

 توسط دکتور معالج تداوی گردد. مرگ و میر می گردد .

 

 بیماري كوكسید
 عالیم بیماري: سستي ، كم اشتهایي ، اسهال

علل بیماري : این بیماري ویروسي مي باشد. قدرت تكثیر این ویروس در تابستهاي گرم و مرطوب 

در محل نگهداري پرنده كه نظافت در آن رعایت نشود ، زیاد است. وجود این ویروس را با آزمایش 

 یافت شود.فضله پرنده میتوان 

 ب آشامیدني پرنده بیمار.مداواي بیماري: اضافه كردن سولفونامید یا فوراسولیدون به آ

 

  نیوکاسل
 : طبقه بندی عامل این بیماری 

 Paramyxo Viridae,Genus Rubula Virus: خانواده ویروس

 انتشارمریضی 

 . مریض دارد.پرندگان درگیر با  حالت دفاعی ارتباط مستقیم با ترشحات و بخصوص  •

 . غذای آلوده •

 . آب آلوده •

 . وسایل آلوده •

 . محوطه آلودهمحیط و  •

 . با پرندگان مالک پرندهلباسهای آلوده  •

 ......و •

 :منابع ویروس

 . ترشحات چرکین از دستگاه تنفسی •

 . مدفوع آلوده •

 . پرنده بیمار وجودتمامی قسمتهای  •

دوران بیماری و در دوره ایی محدود و در طول دوران نقاهت میتواند  جریانویروس این بیماری در 

 . پخش شود

همچنین برخی از پرندگان قادر هستند که ویروس نیوکاسل را برای مدت یکسال با خود حمل کرده و 

 . در محیط پخش کنند

 

 : نحوه بروز بیماری

بیماری نیوکاسل در بسیاری از کشورهای جهان ، بومی و خاص همان مناطق میباشد . برخی از 

 . این بیماری کشنده و ویروس هولناک بودندکشورهای اروپایی نیز برای سالهای دراز عاری از 

 . دوره بروز این بیماری با توجه به نوع آن بین چهار تا شش روز میباشد

 

 : پیشگیری و کنترل

 . باید توجه کرد که این بیماری متاسفانه هیچگونه درمانی ندارد

 : صحیاقدامات 

 . ( Isolation )جداسازی مطلق و شدید در هنگام بروز این بیماری •



نابودی تمامی پرندگان مبتال و همچنین پرندگانی که در معرض ارتباط مستقیم با این بیماری قرار  •

 . داشته اند

 . ضدعفونی کامل و دقیق محوطه های درگیر و غیر درگیر •

 . سوختاندن پرندگان مریض و خانه آن   •

 . ها در گله کنترل میزان آفت •

 . پرندگانی که وضعیت سالمتی مشخصی ندارند پرهیز و اجتناب از تماس با •

 . کنترل میزان رفت و آمد افراد •

 . بهتر است که تمامی طیور موجود در فارم همسن باشند •

 : اقدامات درمانی

واکسیناسیون با واکسنهای امولوسیون روغنی و همچنین واکسنهای زنده میتواند بصورت چشمگیری 

 . بشود دگان پرنسبب کاهش تلفات در گله های 

زنده و التوسا بایستی در آب آشامیدنی محلول شود و یا بصورت اسپری دانه درشت  B1 واکسن

 . استفاده شود . این واکسنها را گاهی نیز در داخل بینی استفاده می کنند

شوند ، ولی تاخیر زهای یکم تا چهارم زندگی واکسین های سالم بایستی هرچه زودتر بین رو چوچه

 . سیناسیون اثرات واکسن را در هفته های دوم یا سوم کاهش می دهددر واک

برخی از عفونتها مانند مایکوپالسما ممکن است واکنش واکسن را شدیدتر کند . در این موارد میتوان 

 . از واکسنهای با ویروس کشته شده استفاده کرد
 

خورد وهم به دیگران نمی هوشدار: انسان شریف و کامل هیچگاه گوشت پرنده مریض را نمی 

 خورانند.

 

میباشد.  در کبوتران  ی  عدسیه  و رنگهای های مختلفچشم کبوتران نظر به جنس مسافت پرواز دارا

افغانی  جنس سار و جوگی  زیاده چشمان سبز میداشته باشند. دیگر جنسها اکثرآ دارای چشمان سیاه 

 کبوتران چشم سبز جنگی و ظالم میباشند.ه میباشند. سیاه و یا  کریمی سرخ سیاسرخ و یا کریمی 

 آن ی چشم کبوتر و پروازها

پروازهای دور ونزدیک  تاثیر دارد. در کشورهای غربی عدسیه چشم مستقیم باالی  وچشمان کبوتر 

-۲۵۰کبوتران غرض مسابقه طی کردن راه در دقایق کم تربیه میشوند. معموال کبوتران را از فاصله 

کیلومتر دور رها می کنند. هرکبوتر که در وقت کم بخانه خود برگشت مسابقه را برده هزاران ۱۰۰۰

آیرو را کمائی می نماید. این نوع مسابقات تا اکنون در افغانستان مروج نیست در آینده با ورود 

 کبوترهای مسابقه مروج خواهد شد.

 

 اشکال چشم کبوتران
اطالعات زیادی در مورد کبوترتان داده و تا حد زیادی می تواند مطالعه نشانه چشم می تواند به شما 

کبوتر  پرش  به موفقیت شما سرعت بخشد. عالوه بر این که تمام اطالعات برای موفقیت در مسابقه

بیشتری در مورد بهتر شدن پرندگان خود کسب کنید. با  معلومات مهم است همچنین شما می توانید 

بخش بسیار کوچکی از تصور مسابقه بزرگ کبوتر است و در مسابقه و این حال نشانه چشم تنها 

اصالح هرگز نباید صرفا با نشانه چشم به تنهایی تصمیم گیری کرد. بسیاری از عوامل دیگر در کنار 



نشانه چشم وجود دارد که یک کبوتر باز باید به منظور موفقیت در مسابقه کبوتر در نظر بگیرد مانند 

نایی اصالح، توانایی مسابقه، اندازه، شکل، پرریزی، آناتومی و غیره. همه اینها اصل و نسب، توا

کبوتربازهای تفریحی جدا می کند. نشانه چشم زی است که قهرمانان را از سایرترکیب همان چی

زمانی که برای انتخاب اهداف اصالحی استفاده می شود مؤثرتر است، اما هنگامی که شما در مورد 

ا تجربه تر شوید همچنین می تواند به عنوان یک راهنما برای قابلیت های مسابقه ای نشانه چشم ب

پرندگان استفاده شود. دانش نشانه چشم تا حد زیادی می تواند به شما در پرورش پرندگان بهتر و باقی 

 ماندن شما در سطح عالی کمک کند و همچنین به شما اجازه می دهد پرندگان کمتر و بهتری را نگه

 دارید.

 

 بوترکابزار نشانه چشم 
داخل  لوپ )نوعی عدسی بزرگ کننده. نشانه چشم تنها دو ابزار برای تحقیقات موفق وجود دارد در 

شما اگر کبوتر را در مقابل نور قرار دهید مردمک خورد میشود. در  . است  نور دوم   ( وچشم 

بهترین قضاوت را در مورد چشم و ارزش آن انجام دهیم. هوای تاریک کالن میشود. درین صورت 

معموال انجام این کار در ظهر به شما دقیق ترین نتایج را می دهد. به یاد داشته باشید همیشه هر دو 

چشم هیچ پرنده ای یکسان نیست دو چشم یک پرنده نیز مشابه دو چشم را بررسی کنید، همانطور که 

نیستند. همچنین مهم است به خاطر داشته باشید که هر دو چشم را نگاه کنید زیرا به طور کلی چشم 

 نشانه چشم هر پرنده ای را نشان می دهد.  خصوصیات چپ بهترین 

 

 عناصر چشم
د که شما باید با آنها آشنا شوید. این پنج عنصر به پنج عنصر چشم وجود دار ساختمان چشم کبوتر در 

"پنج دایره" شناخته شده اند و شامل مردمک، دایره همبستگی، دایره انطباق، عنبیه و دایره نام 

 سالمت هستند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مردمک. ۱



بوده و به طور کامل مدور باشد. همچنین مردمک باید  خاکستری سیاه دل رنگ مردمک باید سیاه  

باید شامل  . باید تا حد ممکن کوچک و مدور باشد   مردمک .شود  گشاد در زیر نور قوی به سرعت 

 "خوشه هایی" با نقطه های کوچک از رنگ های طالیی و یا نقره ای بسته به رنگ چشم باشد. 

 

 یا دایره همبستگی مردمک اطراف حلقه .۲

است که به عنوان دایره رنگ نیز شناخته شده است.  یا وسطی  دایره همبستگی از مردمک دایره بعد

دو دایره وسطی دارای این دایره باید کامل، پر از رنگ بوده، و عرض بسیار خوبی داشته باشد. 

 زرد و آبی هستند.یعنی رنگ اصلی 

 است. کبوتر تر برای اهداف پرورش بهتر  برجسته . دایره همبستگی با رنگ 

همانطور که دایره همبستگی متراکم تر می شود می تواند کمی : نکات کلیدی در مورد دایره همبستگی

خطوط سرعت که در سراسر دایره همبستگی  که شبیه به یک برجستگی می باشد. دار شود  خط 

خطوط مسافت دور  . پرواز دارند ریعترساست که نشان دهنده پرندگان هستند خط خط  کج  بصورت

اعت بدون س 14تا  12که به صورت دایره هستند نشان دهنده پرندگانی است که می توانند به مدت 

بعضی از پرندگان ممکن است ترکیبی از هر دو خط را در یک چشم داشته  خستگی پرواز کنند. 

پرندگان با دایره  .باشد  وسیع تا بسیار  اندازه دایره همبستگی می تواند از بسیار باریک• باشند. 

 باید برای اصالح نگه داشته شوند. پهن همبستگی 

 

است، این دایره بر روی دایره رنگی به صورت یک همبستگی دایره انطباق دایره بعد دایره  . ۳

تا انبوه شده و در شکل های مختلف اعم از خاکستری روشن و سیاه تقریبا  وجود دارد. سیاه پوشش 

سبز مایل به سیاه دیده می شود. دایره انطباق می تواند در اندازه ها و شکل های متفاوت باشد که می 

ات کلیدی در تر بهتر است. نک پهنمتفاوت باشد که در تمام موارد پهن تواند از بسیار باریک تا بسیار 

سبز یا مایل به خاکستری نیز معموال سیاه کهربایی است، اما ممکن است مایل به  مورد دایره انطباق، 

اندازه ها و اشکال مختلف  در قابل دیدن است.  بازبا چشم غیر به طور معمول به سختی • باشد. 

 باشد.شکل آن می تواند در امتداد لبه های دایره متفاوت باشد می تواند صاف، چین خورده است. 

 

، نارنجی، قهوه سرخهای متفاوت مانند عنبیه عنبیه در بسیاری از پرندگان رنگی است و در رنگ . ۴

.  بعضاْ استثنا هم وجود داردتیره دیده می شود. عنبیه باید غنی از رنگ و عمیق باشد  سرخای، و 

همه از  عنبیه  ، غنا و عمق رنگآشکاری اصر نشانه چشم است. عنبیه یکی از مهم ترین عن

 ها باید وجود داشته باشد. کتاره برجستگی ها و • های مهم عنبیه هستند.  خصوصیات 

 

 

دایره سالمتی عنصر پنجم و نهایی چشم به عنوان حلقه سالمت یا دایره سالمت شناخته می شود. . ۵

این حلقه خون رسانی به چشم را فراهم می کند و در شناسایی پرندگان سالم که قادر به پرواز به مدت 

. این دایره در لبه بیرونی چشم واقع شده ساعت بدون خستگی بیش از حد کمک خواهد کرد 14تا  12

نصواری که  سرخ است و به رنگ تیره یا سیاه یا مایل به خاکستری دیده می شود به جز در پرندگان 

 یا رنگ روشن تر است.  مایل به سرخ 

ل به ممکن است تیره و یا سیاه مایل به خاکستری یا قهوه ای مای• دایره سالمت،   نکات کلیدی در

  .به رنگ روشن دیده شود سرخا در پرندگان ی سرخ

 

 



 انتخاب نشانه چشم
حاال که ما اصول اولیه نشانه چشم را دانستیم از این عناصر به عنوان یک راهنما برای درجه بندی 

٪ 99پرندگان استفاده می کنیم. اگر چه عالمت چشم معموال برای مقاصد پرورش استفاده می شود. 

کبوتران که به آتشین است..  سرخ بسیار روشن، قوی،  که باسرعت پرواز دارند چشم برندگان عنبیه 

. چشم های مسافت میباشدبسیار پررنگ  شان رنگ چشم دارند بلند و پرواز مسافت متوسط و 

آنها با هم ترکیب شده و در تمام رنگ ها و شکل ها دیده می چشم  دایره های پرواز دارند طوالنی 

 شوند. 

. اکنون در دایره انطباق یک عنصر مهم برای درخشندگی خاص داشته باشندباید  تر بهتر چشمان کبو

چشم خواص بهتر برای  درونی   چشم پرندگان اصالحی خوب یعنی "حلقه درونی" پیدا می کنیم. حلقه

ا سیاه در دارای خطوط خاکستری روشن و ی تران کبو حلقه های درونیکبوتران پرشی نیز است .

 ههای رنگبلنی هستند. همچنین حلقه های درونی باید همراه با " برجستگی های" قوی با  هنگدایره ر

یا  هب و پررنگ با همان رنگ دایره رنگتیره و فرورفتگی در سراسر عنبیه بوده و دایره بیرونی خو

، مردمک کبوتر خوب نیست دایره انطباق باشد. هر کبوتری که مردمک های بزرگ یا کوچک دارد 

بخصوص . کبوتران که دایره های چشم کم رنگ باشد نیز خوب نیست باید متناسب با بقیه چشم باشد. 

 اگر شما نسل خوب می گیرید باید متوجه رنگ چشم برجسته باشید. 

 

 خالصه خواص چشم با کبوتر

 . باشدنشانه چشم  متوجه  صرفانباید تصمیمات  اساس 

 . می نمایدل تکمیو تجربه شما را تمرین • 

 استفاده نمایید.  پرواز دورپرورش و دوم برای اهداف  در قدمه اول برای از نشانه چشم • 

 در چشم ببینیم.   عنبیه همیشه باید قوی، غنی و عمیق باشد و ما باید فرورفتگی ها و برجستگی ها را• 

 رونی.حلقه های د بخصوص  باشد دقیقدایره انطباق همیشه باید دارای عالمت • 

 بهترین تولید کننده ها هستند، آهنی دایره های با رنگ •  

   .نماید  با دایره های بیرونی مطابقت  دارد باید رنگ وسیع  ی که  دایره ها• 

روشن  سرخ می سازد در حالی که عنبیه  سرعت  یک کبوتر را قهرمان پروازآتشین  سرخ عنبیه • 

 مناسب تر است.  کبوتران که به فواصل دور پرواز می کنند برای 

 یمی تواند به آسانی به غلط خواص باید در هنگام مطالعه چشم بسیار مراقب باشید زیرا برخی از 

و تجارب کافی داشته  به اشتباه ادامه دهید، اما اگر شما تمرینکارتفسیر شود و شما می توانید تا پایان 

 ق برای شما مناسب خواهد بود.دستورات فو باشید 

 

 آن طریقه تداویامراض چشم کبوتران و
که با  دیتا خوب با آن آشنا شو سمینویم ان کبوترچشم  یماریب عوارض عالیم  و  مورد  ابتدادردر

 مشابه اشتباه نشود یهایماریب گریعوارض د

 کبوتران که مبال به امراض چشم اند یعموم عوارض
 شودی( مسرایت کننده ) یدم یو به سرعت اپ شودیم دهیگله د نیب تک تنها ابتدا به صورت  -۱

چشم خود را بسته نگه  کیصورت است که کبوتر مدام  نیبه ا ماریعوارض در کبوتران ب -۲

 داردیم

  چشم میداشته باشد. ریزآب ییدر مراحل ابتداان که هنوز تداوی نشده باشد کبوتر -۳



صبح چشمش بسته و پلکش باز  . آنعده کبوتران که مبتال به امراض چشم شده باشند از طرف  ۴

 شودینم

 شودیم مبتال هم  گرشیدر صورت درمان نشدن چشم د شوددقت  -۵

 میشود توسط مایع زرد رنگی  بسته  کبوتر ینیباگر تداوی نا وقت صورت گیرد   -۶

 زندیم زین عطسه کبوتران مبتال به  امراض چشم  -۷

 یدر فصل تابستان هم به علت گرم رخ میدهددراواخر زمستان در فصل بهار  شتریب یماریب نیا -۸

 است. شده دهید زیهوا و وزش باد گرم ن

 شودیم ماریدر کبوتر ب یحال یو موجب ب کندیکبوتررا کسل م -۹

کار را به  نیوا کندیو منقار خود را باز م مالدیم شانه هایش چشم خود را به  ماریکبوتر ب -۱۰

 دهدیدفعات انجام م

 بیماری چشم کبوتران تدادوی 

 

عدد  کیرا با  تداوی ض رمرحله بعد از بروز عوا نیدر اول ستین ادیگله ز مارانیاگر تعداد ب -۱

 یعدد قرص در روز کاف کی این   دیشروع کن ماریکبوتران ب یبرا هگرمیلیم۱۰۰ نیقرص تتراسکل

 کبوتراندر مان  نیوهم چنبه دیگر کبوتران شدن  سرایت از  یریجلو گ یدر روز بعد برا باشدیم

روز  ۵ یال ۳کبوتران به مدت  کاسه آبدر  طوریکه قرار داد  تداوی گله را تحت  هیکل دیمبتالشده با

مقدار از پودر ویتامین  در آب کبوتران به اندازید . با   ماگریلیم۵۰۰ ظرفیت با  نیتتراسکل دوا  دیبا

 شود ختهیر نیتامیپودر و تریم در لاگر ۱( به همراه تریم در لاگر می)ن

 

و دارو  دیکن یخودار جدا جدادادن قرص به صورت  گریاست د ادیگله ز ماریاگر تعداد کبوتران ب -۲

صورت  نیدر ا دیزیکبوتران بر مقابل آب جامذکر شده در باال با آب مخلوط و داخل  طیرا با شرا

 مؤثر واقع خواهد بود اریبس

 

 شود شامل تیرعا دیکه درهنگام درمان با خصوصیات و یمراقبتها

 

 دیکن یخوددار دا  یاک خانه رونیآوردن گله به ب رونیاز ب -۱

 دیکن یخوددار دا  یدادن کبوتران اک شستشویاز  -۲

 سالم جا بجا نشود یهاتا با گله دیو عالمت بزن دیمخصوص هر گله را جدا کن جام آب   -۳

 تداوی. انیتا پا دیکن یخوددار ماریاز جفت کردن کبوتران ب -۴

  فقط دانه زیاد برای آنها پاش دهید  اگر مقدار خورش کبوتر بلند رود مهم نیست   -۵

 دیرا با دقت انجام ده و پاکی خانه کبوترنظافت  -۶

 دیده یرا شستشو نموده کاسه  ضیساعت تعو ۱۲هر   داخل وبیرون خانه را درآب  -۷

 ریو در غروب کبوتران را کامال  س دیزیکبوتران تحت درمان بر مقابل صبح  ازدانه سبک  یمقدار-۸

 دیکن

 چندنکته مهم دیگر

 دیندازیدور ب ییتخم کبوتران جفت شده را در زمان درمان دارو -۱

 دیتمام کبوتران موجود را مورد مداوا قرار ده یماریبروز بدر صورت  -۲

 است مؤثر یلیخ دیصورت بروز در شب اول قرص بده زدریدار مبتال شده را ن چوچهکبوتران  -۳

 بریزید. جام آب آنها دوا ذکر شده را کرد در  دایادامه پ یماریاگر ب



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 تشخیص كبوتر نرو ماده
آوازي سرمیدهد همان بمبه قروتو بمبه قروتو  بقول معروف كبوتر  ازخود . كبوترنر دردوران بلوغ۱

ماده هم در بعضي از اوقات این اواز راسرمیدهد ولي به زیبایي و واضحي كبوتر نر نیست و به 

 سادگي میتوان از روي صدا آنها را تشخیص داد.  

. روي نول كبوتر نر پندیدگی  بیشتري نسبت به پرنده ي ماده که عین نژاد باشند وجود دارد ۲

می آیند.  روز زود تر بدنیا ۲یا۱ند چون تري از كبوتران ماده دار قوی .معموال كبوتران نر چهره ۳

 یم دارد.ولي این همیشه صدق نمیكند چون شرایط تغذیه وآب و هوایي ونژاد در این امر تاثیر مستق

آنها جنسیت  تخت سینه . اگر كمي دركبوتر بازي و جوجه كشي از آنها باتجریه شوید میتوانید از ۴

آنها را بشناسید.یعني پرنده ي ماده تخت سینه  باز تر از پرنده ي نر دارد مخصوصا كه ماده قبل ها 

 تخم گذاشته باشد. 

 نزد ماده است .. کبوتررا  اگر از نول بگیري بال وپر زد نر واگر ۵

. کبوتر را سرچپه نموده در دست خود بگذارید اگر خودرا قد راست کرد نر اگر حرکت نکرد ماده ۶

 است.  

.تشخیص كبوتر نر و ماده را در دوران چوچه گی  فقط میتوان براساس زود تر باز شدن تخم ها ۷

 رست میباشد.فیصد د 85حدس زد كه تخم اولي نر وتخم دومي ماده میباشد. این حرف 

  

 بلوغیت  پرنده ي نر وماده
هفته طول میكشد تا دانه خور شوند و  ۴-۳روز از تخم در مي آیند حدود  ۲۱-۱۸جوجه ها كه پس از

هفتگي صداهایي از خود می کشند كه به جیق  ۴بتوانند خود دانه را به تنهایي بخورند.حتي پس از 

كامال بالغ شده و آماده ي شروع رابطه جنسي میشوند  ماه دیگر3جیق شبیه است ولي تقریبا آنها بعد 

 .بعضاْ کبوتر چوچه میتوانند در كمتر از سه ماه هم بالغ شوند .

  

  

                                               



 جفت گیري كبوتر نر ماده                                            
چوبي یا یك محفظه كوچك  النه براي این كه دوكبوتر را باهم جفت كنید.میتوانید آنها را در زیر یك 

بگذارید تا بیشتر و راحت تر به هم نزدیك باشند این كار را وقتي كنید كه  ی سانت۴۰در  ۴۰در ابعاد

 نید هر دواید ومیتوغیر از این جفت كبوتر هاي دیگري هم دارید وگرنه لزومي نداره كه این كارو كن

روز روزي  ۳یا  ۲ .اگر دوكبوتر نر ماده رادنوارید تا باهم جفت بشگذباهم تنها ب خانه  انهارآ

 حویلی بعد از آن آنها را در یك محیط باز مثل  میشوند ساعت باهم تنها بگذارید.باید باهم جفت ۵تا۴

های ببندید یا بال  تار ی شانرا با هابال یحتم.خانه رها كنید وخود از دور آنها را زیر نظر بگیرید 

مثل  در محیط بازآنها  فرار نكند. و قتي  روقت كه  یا بکنید  شاه پر اول قیچي كنید2بعد از  شانرا 

گیري میكنند وبعد پرنده ي ماده كمي  لابتدا نو رها شد شروع به جفت بازی می کنند. هردو حویلی 

بعد از آن هردو  ودرنده ي نر سوار پرنده ي ماده میشعد از آن پحالت خوابیده گي به خود میگیره و ب

پرنده دم خود را به سمت پایین و سر خود را به سمت باال با سینه اي كشیده شده این طرف آن طرف 

و به مست شده ست بعداز جفت گیري پرنده ي نر اهایي كه پرهایشان باز است ممكن  میكنند در كبوتر

بار باهم جفت گیري  ۳یا ۲ شود و تنها باشند  بیرونالنه از  بار  ۳یا  ۲پرواز دربیاد.اگر در روز 

.حاال اگر در همان روز هاي اول پرنده ي نر ویا است  كه این براي تخم گذاري خیلي مفید دمیكنن

بکی شادانه بریزید تا در یک نعلنید براي آن جفت اپرنده ي ماده تمایلي براي جفت شدن نداشتند میتو

روز هردو عاشق همدیگر  ۳یا ۲پس از .هردو بخورند شاه دانه حس جنسی آنها را تحریک می نماید. 

  می شوند و تشنه رابطه جنسی می گردند. 

 

 
  

  



  

  

چوچهتولید مثل و تكثیر  

  

النه این دو را  طوری در نظر بگیریم که که مادر وپدر و چوچه ها بتوانند  از بعد از اولین جفت گیري 

روز  ۱۵الی  ۱۰ها پس از  تخم را در نظر گفته شود.   ۴۰در  ۴۰در آنجا براحت زندگی کنند یا همان 

در نزدیک خانه او خس   همچنان بیرون می آیند . الزم است در النه سازی کبوتران را کمک کنیم  ببعد

. کمی  خاشاک کمی گاه و چوبکهای خورد را بگذاریم کبوتران از این مواد برای خود خانه می سازند 

میخوابد تا روز  ۲۱-۱۸بین  تخمها رو ي  گل شور نمکی را در نزدیک خانه بگذارید . مادر و پدر 

 میشوند. چوچهآنها تبدیل به 

  

  

  

الی بزرگ شدنز روز اول ا چوچه ها  تغذیه  

  

ن خشك كوبیده شده داد چون دهان اي اول باز شدن تخم ها ارزن یا نادر روز ه نروماده باید به كبوتر

كبوتر كوچك است و اگر این كارا كنید بهتر است هرچند كه باگندم هم میشود ولي فشار زیادي به كبوتر 

یک حصه گندم دو حصه روز 5ا ادامه دهید بعد از این تغذیه رروز پنجم .تا وارد می کند و جوجه اش 

و   فقط به آنها گندمدهم ها بدهند.درروز چوچهدر اختیار پدر و مادربگذارید تا به  ارزن را گد نموده  

خورد  جواری. سیاه  ندم در روز دهم ماشداشته باشد همراه به گ قوی هایي  چوچهاگر میخواهید آینده 

تا به جوجه ها منتقل كنند.همچنین میتوانید چهار مغز خورد شده در اختیار پدر و مادر قرار بدهید  شده

براي   از مولتي ویتامین مخصوص پرندگان در آب آنها استفاده كنید.كه مفید است همچنین گل شور هم

  شود. آنها بگذارید تا براي تخم هاي آینده اي كه میخواهند بگذارند كلسیم آنها تامین

  

ها از پدر ومادر چوچهمستقل شدن   

دیدید آنها را از پدر مادر جدا كنید چون با دهان خود  هارا در حال دانه خوردن  چوچهبعد از این كه 

ها را به چشم فرزندي نگاه نمیكنند بلكه به چشم یك رقیب عشقي نگاه میكنند و ممكن  چوچه آنها دیگر 

 بزنند. است اگر باهم باشند به هم آسیب

  

كبوتر ها براي جفت گیري چوچهشدن آماده   

ت به آنها شادانه بدهید تا  ماه به بلوغ كامل میرسند بعد ازسپري شدن این مد ۴-۳چوچه ها پس از 

نطفه ي آنها  هیچگاه خواهر و برادر را باهم جفت نكنید كه  یا اصطالحا مست شوند. متحرک شوند 

حاال میتوانید براي كبوتر هاي جوان خود نر وماده انتخاب كنید.همچنین ناقص یا ضعیف میشود.   

 

گل مخلوط با نمكیا طرز ساخت گل شور  

مشت نمك اضافه كنید 2.بعد به آن آید ك كنید تا خاك نرم بدست یابتدا ال در مشت خاك را2اندازه ي 

شود وقتي كه  سخت به آن مقداري آب اضافه كنید كه مثل گل کمی  مقدار نمك و خاك باید برابر باشد .

 است روي آن كمي ارزن بریزید تا كبوتران به نوك زدن به آن تشویق شوند. ترگل هنوز 

  

 



دیگر مقاصدعشق نر به ماده و استفاده از این عشق براي   
كبوتر نر پس از اولین جفت گیري با ماده بسیار زیاد عالقه مند میشود .به طوري كه اگر بال هاي اورا 

ي كبوتر ماده وجه میكند فكر فرار كردن به سراونمیزند.حاال شما میتوانید پرهاباز كنید آنقدر كه به او ت

نید كبوتر نر رو اهفته از اولین جفت گیري میتو2قیچي كنید و پرهاي كبوتر نر را باز كنید و پس از  را

باره به  دوبا نشان دادن ماده  رفت  بسیار آرام به باالي پشت بام پرتاب كنید و بعد از این كه پشت بام

سرعت طرف ماده می آید . کوشش شود این کار در صبح صورت گیرد . این عمل را برای دو هفته 

 انجام دهید کبوتر تان دیگر فرار نمی کند.

  

 پرواز دادن چوچه ها 

 

در یک طرف آب بریزید تا آب بازی  ها از وقتي كه توانستند تا پشت بام پرواز كنند چوچه براي 

رشانرا برای شان پتکی دهید کبوتر دچوچه هارا با پدرشان در بام رها کنید سپس ما کنند. پس از آن

نر با دیدن ماده به پائین می آید همین عمل را یک یا دوهفته اجرا کنید . سپس توسط چوری هرسه 

کبوتران را پرواز دهید پس از یک چرخ مادرشانرا نشان دهید کبوتر نر به سرعت پائین میشود و 

ا مدند دانه به اندازید تا پائین شوند این عمل را تا دو هفته یها نیز باالی بام  پائین میشود. اگر نچوچه 

 تکرار نماید سپس این کبوتران را در خیل کد کنید دیگر فرار نمی کنند و هم بازی نمی خورند.  

 

 گرفتن كبوتر از هوا

کبوتر بازان با تجربه کبوتران تازه پرشی و یا تازه خریده شده را در خیل خود داخل نموده با نشان 

د. شما هم می توانید از چنین نخود می ساز کبوتر نا آشنا را تور نموده از آندادن ماده خیل و دانه 

  کبوتران برای خود تور کنید.

 تقسیم بندي كبوتران

كش تقسیم میشوند در كبوتران پرشي رنگ و یا خوشگلي كبوتر  چوچهو كبوتر ها به دودسته پرشي 

كش معموال رنگ و خوشگلي خیلي  چوچه .در كبوتران  نیست بلكه توانایي آن در پرواز است  مهم 

 اهمیت دارد وبراي جوجه كشي از نژاد هاي برتر استفاده میكنند.

  

 تقسیم بندي كبوتران پرشي

كه بسیا ر در  اصلي یعني كبوتران لند پرواز و تیز پخ پرواز.کبوترانببه دودسته پرشی ن كبوترا

دسته ي . بالهای این کبوتران دراز می باشند .آسمان باال میروند كه به صورت یك نقطه دیده میشوند 

یا از خانه متر از پشت بام ها پرواز میكنند ولي بس  ۵-۴كبوتراني هستند كه در فاصله ي حدود  دیگر 

بزرگي دارند و بال هایشان تا سر دم هایشان  لنودسته دوم . وند با اصطالح به تاخت میرونددور میش

 دارند تیزنمیرسد درضمن این كبوتران چشم هایي 

 

 
 

 

 

 جفت گیری کبوتران در تصویر
این دو در مراحل اول نول به نول می  گردیده جفت گیری می نمایند.اول دو کبوتر عاشق همدیگر 

 شوند.
 

 



 

 
 

 

ی است مناسب برای تخم گذار النه  یکی از مراحل مهم پیدا کردن نه یابی :ال  

 
 

 



  جفت گیری 

 
 

 

 

 النه سازی 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تخم گذاری 

 

 
 

 

 

 



ساعت ۱۲-4ساعت نر  ۱۸-۱۲خوابیدن روی تخم ماده   
 

  
 

 

 

 

 



 تولد فرزندان 
  وز اول ر

 
 

 

 روز دوم 

 



 روز سوم 

 
 

 

 روز چهارم 

 
 

 



 روز پنجم 

 
 

 

 روز ششم

 
 



 

 روز هفتم 

 
 

 

 هفته دوم 

 



 هقته سوم 

 
 

 

 هفته چهارم ) یک ماهگی ( 

 



 هفته پنجم 

 
 

 

 از آنوشته شده این کتابکه منابع و موخذ 

 . تحقیقات شخص بنده از کبوتر بازان۱

 . کبوتر ویکی پیدیا فارسی۲

 . معلومات عمومی در مورد زندگی کبوتر و انواع آن ۳

http://eol.org/pages/7978/hierarchy_entries/57434233/overview 

 مالک کفترهای کابل فیس بوک . ۴

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006322659113 

جنس کبوت در ویباسایت  معلومات عمومی در مورد تمام جنس کبوتر . تکسانومی ۵

http://www.birds.cornell.edu/?__hstc=75100365.35b486df57395b9cb161b5c3b0974dcb.1

.2&__hssc=75100365.1.1488732963806488716538320.1488716538320.1488732963806

&__hsfp=136720561#_ga=1.87635864.1473589942.1488716536 

 Rock Pigeon. معلومات در مورد کبوتران کوهی ۶

https://www.allaboutbirds.org/guide/Rock_Pigeon/id 

 

 در ویبسایت ویکی پیدیا انگلیسی Columbidaeمعلومات در مورد آردر کبوتران یا .۷
https://en.wikipedia.org/wiki/Columbidae 

همایون توخی ، گروپ هراتی های با مرام و   Mohammad Ehsanتشکر از دوست فیس بوک . ۸

 رفعت پوپل 

 

 
 

 

 

 

http://eol.org/pages/7978/hierarchy_entries/57434233/overview
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006322659113
http://www.birds.cornell.edu/?__hstc=75100365.35b486df57395b9cb161b5c3b0974dcb.1488716538320.1488716538320.1488732963806.2&__hssc=75100365.1.1488732963806&__hsfp=136720561#_ga=1.87635864.1473589942.1488716536
http://www.birds.cornell.edu/?__hstc=75100365.35b486df57395b9cb161b5c3b0974dcb.1488716538320.1488716538320.1488732963806.2&__hssc=75100365.1.1488732963806&__hsfp=136720561#_ga=1.87635864.1473589942.1488716536
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