
 

 اطالعات ضروري براي نگهداري پرندگان در خانه
  

به خطر  خانهبا نگهداري در  ها نسل آن حقوق طبيعي، رفاه و د ونكه قابليت اهلي شدن دار پرندگانينگهداري براي 

آشنايي صاحب پرنده و ساير افراد خانواده با عادات غذايي و رفتاري،  يكي دو اصل رعايت شود؛الزم است افتد  نمي

تا هم  ؛هاي بهداشتي اصول مراقبتهاي پرنده و  آشنايي با بيماري ،ديگريو  رفتار صحيح با حيواننگهداري و  ي نحوه

 ظانتقال به انسان حف لهاي قاب گرفته شود و هم صاحب پرنده و ساير اعضاي خانواده از بيماري حيوانجلوي بيمار شدن 

  شوند. 

  نظر كنند؟نظر كنند؟نظر كنند؟نظر كنند؟        چه كساني بهتر است از داشتن پرنده در خانه صرفچه كساني بهتر است از داشتن پرنده در خانه صرفچه كساني بهتر است از داشتن پرنده در خانه صرفچه كساني بهتر است از داشتن پرنده در خانه صرف

حساسيت به پر يا مدفوع پرندگان، كساني كه به آسم و آلرژي مبتال هستند،  انندهاي خاص دارند م افرادي كه حساسيت

ها كه تحت  و بيماري ايدز، افراد مبتال به انواع سرطان HIVمبتاليان به عفونت  انندافراد دچار نقص سيستم ايمني م

بهتر است از نگهداري پرنده  ،اند افراد بسيار مسن يا كساني كه عمل پيوند عضو انجام داده و درماني قرار دارند شيمي

يا  دي رسيدگي به حيوانات را ندارن همچنين كساني كه حوصله(؛ هاي كوچك خودداري كنند خصوص در آپارتمان به

  )براي نگهداري پرنده استفاده كنند. تر از حد مناسب كوچكشان آن قدر كوچك است كه مجبورند از قفس  خانه

        از سالمت آن مطمئن شويداز سالمت آن مطمئن شويداز سالمت آن مطمئن شويداز سالمت آن مطمئن شويد    ،،،،قبل از خريد پرندهقبل از خريد پرندهقبل از خريد پرندهقبل از خريد پرنده

به دست آورده باشيد و هنگام خريد  الزم را اطالعات ها قبل از خريد و نگهداري پرندگان در مورد آن در صورتي كه

پرنده سالم است و شما را بيمار نخواهد  شويد كه ميبهداشتي آن را از فروشنده بخواهيد، مطمئن  ي پرنده شناسنامه

ها را معاينه كرده است. در اين پرونده ها را معاينه كرده است. در اين پرونده ها را معاينه كرده است. در اين پرونده ها را معاينه كرده است. در اين پرونده     شود كه دامپزشك آنشود كه دامپزشك آنشود كه دامپزشك آنشود كه دامپزشك آن    بهداشتي براي پرندگاني صادر ميبهداشتي براي پرندگاني صادر ميبهداشتي براي پرندگاني صادر ميبهداشتي براي پرندگاني صادر مي    يييي    شناسنامهشناسنامهشناسنامهشناسنامهكرد. 

         اي كه برايش انجام شده، واكسيناسيون پرنده و... ذكر شده است.اي كه برايش انجام شده، واكسيناسيون پرنده و... ذكر شده است.اي كه برايش انجام شده، واكسيناسيون پرنده و... ذكر شده است.اي كه برايش انجام شده، واكسيناسيون پرنده و... ذكر شده است.    هاي پيشگيرانههاي پيشگيرانههاي پيشگيرانههاي پيشگيرانه    استفاده كرده، اقداماستفاده كرده، اقداماستفاده كرده، اقداماستفاده كرده، اقدام    داروهايي كه پرندهداروهايي كه پرندهداروهايي كه پرندهداروهايي كه پرنده

بديهي است كه برخي از پرندگان شناسنامه بهداشتي ندارند؛ بنابراين الزم است از مراكز تميز، بهداشتي و مطمئن خريد بديهي است كه برخي از پرندگان شناسنامه بهداشتي ندارند؛ بنابراين الزم است از مراكز تميز، بهداشتي و مطمئن خريد بديهي است كه برخي از پرندگان شناسنامه بهداشتي ندارند؛ بنابراين الزم است از مراكز تميز، بهداشتي و مطمئن خريد بديهي است كه برخي از پرندگان شناسنامه بهداشتي ندارند؛ بنابراين الزم است از مراكز تميز، بهداشتي و مطمئن خريد 

ها از ها از ها از ها از     ودن آنودن آنودن آنودن آنمنقار و پاهاي پرنده و عاري بمنقار و پاهاي پرنده و عاري بمنقار و پاهاي پرنده و عاري بمنقار و پاهاي پرنده و عاري بها، ها، ها، ها،     مت چشممت چشممت چشممت چشمسالسالسالسالپرها، پرها، پرها، پرها،     مرتب بودنمرتب بودنمرتب بودنمرتب بودنكنيد و خود شاهد جست و خيز، تميزي، كنيد و خود شاهد جست و خيز، تميزي، كنيد و خود شاهد جست و خيز، تميزي، كنيد و خود شاهد جست و خيز، تميزي، 

            ي بيماري پرنده است.ي بيماري پرنده است.ي بيماري پرنده است.ي بيماري پرنده است.    شوره، زخم و پوسته باشيد. ترشحات چشم و بيني هم نشانهشوره، زخم و پوسته باشيد. ترشحات چشم و بيني هم نشانهشوره، زخم و پوسته باشيد. ترشحات چشم و بيني هم نشانهشوره، زخم و پوسته باشيد. ترشحات چشم و بيني هم نشانه

        تر است؟تر است؟تر است؟تر است؟    كدام قسمت از خانه براي نگهداري پرندگان مناسبكدام قسمت از خانه براي نگهداري پرندگان مناسبكدام قسمت از خانه براي نگهداري پرندگان مناسبكدام قسمت از خانه براي نگهداري پرندگان مناسب

هاي كوچك امروزي جاي زيادي براي نگهداري پرندگان  آپارتمان

ها انتخاب  هاي كوچكي براي نگهداري از آن درنتيجه قفس ؛ندارند

تر  شود. در حالي كه هر چه فضاي نگهداري از پرنده بازتر و وسيع مي

تر، تر، تر، تر،     هر چه قفس كوچكهر چه قفس كوچكهر چه قفس كوچكهر چه قفس كوچكباشد، پرنده احساس بهتري خواهد داشت و 

تر آزار تر آزار تر آزار تر آزار     تر باشد، او را بيشتر باشد، او را بيشتر باشد، او را بيشتر باشد، او را بيش    جا شدن پرنده در آن كمجا شدن پرنده در آن كمجا شدن پرنده در آن كمجا شدن پرنده در آن كم    ههههتر و امكان جابتر و امكان جابتر و امكان جابتر و امكان جاب    تنگتنگتنگتنگ

ت برخي عادات و رفتارهاي طبيعي خود را كه در ت برخي عادات و رفتارهاي طبيعي خود را كه در ت برخي عادات و رفتارهاي طبيعي خود را كه در ت برخي عادات و رفتارهاي طبيعي خود را كه در دهد و ممكن اسدهد و ممكن اسدهد و ممكن اسدهد و ممكن اس    ميميميمي

   .طبيعت داشته از دست بدهدطبيعت داشته از دست بدهدطبيعت داشته از دست بدهدطبيعت داشته از دست بدهد

وجه مكان مناسبي براي نگهداري پرندگان وجه مكان مناسبي براي نگهداري پرندگان وجه مكان مناسبي براي نگهداري پرندگان وجه مكان مناسبي براي نگهداري پرندگان         آشپزخانه به هيچآشپزخانه به هيچآشپزخانه به هيچآشپزخانه به هيچبه عنوان مثال  ؛بسيار مهم است همقفس  قرار دادنجاي 

. اين گازها وجود دارد  آبگرمكنها يا  يا سوخت پكيجگازهاي زياد ناشي از پخت و پز، احتراق در اين مكان زيرا  نيستنيستنيستنيست

نياز خود را از  كه برخي از اين وسايل اكسيژن مورد ويژه توانند به پرنده آسيب برسانند. به سمي هستند، مي رخيكه ب



ها دود سيگار هم براي پرنده مضر  عالوه بر اين  كنند. ميمشكل مين و براي انسان و پرنده ايجاد أهواي داخل منزل ت

  است.

ها ها ها ها     ورود و خروج هوا از آنورود و خروج هوا از آنورود و خروج هوا از آنورود و خروج هوا از آن    هايي كههايي كههايي كههايي كه    كنار درها و پنجرهكنار درها و پنجرهكنار درها و پنجرهكنار درها و پنجرهخصوص در فصل زمستان خصوص در فصل زمستان خصوص در فصل زمستان خصوص در فصل زمستان     بهبهبهبهقفس پرندگان را قفس پرندگان را قفس پرندگان را قفس پرندگان را شود  توصيه مي

   بيند.بيند.بيند.بيند.    گيرد و آسيب ميگيرد و آسيب ميگيرد و آسيب ميگيرد و آسيب مي    زيرا پرنده در معرض سرما قرار ميزيرا پرنده در معرض سرما قرار ميزيرا پرنده در معرض سرما قرار ميزيرا پرنده در معرض سرما قرار مي    دهيد؛دهيد؛دهيد؛دهيد؛نيز قرار ننيز قرار ننيز قرار ننيز قرار ن    گيردگيردگيردگيرد    راحتي صورت ميراحتي صورت ميراحتي صورت ميراحتي صورت مي    بهبهبهبه

هاي سبز يا كاسكو، عروس هلندي و... كه به هاي سبز يا كاسكو، عروس هلندي و... كه به هاي سبز يا كاسكو، عروس هلندي و... كه به هاي سبز يا كاسكو، عروس هلندي و... كه به     سانان اعم از طوطيسانان اعم از طوطيسانان اعم از طوطيسانان اعم از طوطي    طوطيطوطيطوطيطوطي    يييي    خصوص خانوادهخصوص خانوادهخصوص خانوادهخصوص خانواده    ها بهها بهها بهها به    از گذاشتن قفس پرندهاز گذاشتن قفس پرندهاز گذاشتن قفس پرندهاز گذاشتن قفس پرنده

اين وسايل  پرهيز كنيد؛پرهيز كنيد؛پرهيز كنيد؛پرهيز كنيد؛شدت شدت شدت شدت     كنار وسايل گرمايشي از جمله شوفاژ و بخاري بهكنار وسايل گرمايشي از جمله شوفاژ و بخاري بهكنار وسايل گرمايشي از جمله شوفاژ و بخاري بهكنار وسايل گرمايشي از جمله شوفاژ و بخاري بهدر در در در هواي گرم و خشك حساس هستند هواي گرم و خشك حساس هستند هواي گرم و خشك حساس هستند هواي گرم و خشك حساس هستند 

ها ها ها ها     قرار گرفتن اين پرندگان در چنين محيطي آنقرار گرفتن اين پرندگان در چنين محيطي آنقرار گرفتن اين پرندگان در چنين محيطي آنقرار گرفتن اين پرندگان در چنين محيطي آنشوند.  كنند باعث خشكي محيط خانه مي عالوه بر گرمايي كه توليد مي

 دهد و در كند و اشتهايش را از دست مي يعني پرنده پرهاي خود را مي كند.كند.كند.كند.    ردگي، پرريزي و خودخوري ميردگي، پرريزي و خودخوري ميردگي، پرريزي و خودخوري ميردگي، پرريزي و خودخوري ميرا دچار افسرا دچار افسرا دچار افسرا دچار افس

توانيد يك ظرف آب روي شوفاژ يا بخاري قرار دهيد تا كمي محيط را  مي وضعيتشود. براي بهبود اين  نهايت بيمار مي

هوا بدون جريان داشتن هواي خيلي هوا بدون جريان داشتن هواي خيلي هوا بدون جريان داشتن هواي خيلي هوا بدون جريان داشتن هواي خيلي     يييي    تهويهتهويهتهويهتهويه    بهترين محيط براي نگهداري پرندگان، محيطي است كهبهترين محيط براي نگهداري پرندگان، محيطي است كهبهترين محيط براي نگهداري پرندگان، محيطي است كهبهترين محيط براي نگهداري پرندگان، محيطي است كه. مرطوب كند

        پذير باشد.پذير باشد.پذير باشد.پذير باشد.    سرد امكانسرد امكانسرد امكانسرد امكان

        سال نيز خودداري كنيد.سال نيز خودداري كنيد.سال نيز خودداري كنيد.سال نيز خودداري كنيد.    6666خصوص كودكان زير خصوص كودكان زير خصوص كودكان زير خصوص كودكان زير     از قرار دادن قفس پرنده در اتاق كودك بهاز قرار دادن قفس پرنده در اتاق كودك بهاز قرار دادن قفس پرنده در اتاق كودك بهاز قرار دادن قفس پرنده در اتاق كودك به

البته البته البته البته ((((توانيد گاهي هم پرنده را آزاد كنيد. توانيد گاهي هم پرنده را آزاد كنيد. توانيد گاهي هم پرنده را آزاد كنيد. توانيد گاهي هم پرنده را آزاد كنيد.     بهترين مكان در صورت موجود بودن در خانه، پاسيو است. در اين مكان ميبهترين مكان در صورت موجود بودن در خانه، پاسيو است. در اين مكان ميبهترين مكان در صورت موجود بودن در خانه، پاسيو است. در اين مكان ميبهترين مكان در صورت موجود بودن در خانه، پاسيو است. در اين مكان مي

        ))))زا نباشند.زا نباشند.زا نباشند.زا نباشند.    ، براي پرنده مسموميت، براي پرنده مسموميت، براي پرنده مسموميت، براي پرنده مسموميتهاهاهاها    همچنين خاك آنهمچنين خاك آنهمچنين خاك آنهمچنين خاك آن    مراقب باشيد كه گياهان موجود در پاسيو يا خانهمراقب باشيد كه گياهان موجود در پاسيو يا خانهمراقب باشيد كه گياهان موجود در پاسيو يا خانهمراقب باشيد كه گياهان موجود در پاسيو يا خانه    الزم استالزم استالزم استالزم است

تواند در محيط تواند در محيط تواند در محيط تواند در محيط     مكان مناسبي براي نگهداري قفس پرنده نيست زيرا فضوالت يا پرهاي ريز پرنده ميمكان مناسبي براي نگهداري قفس پرنده نيست زيرا فضوالت يا پرهاي ريز پرنده ميمكان مناسبي براي نگهداري قفس پرنده نيست زيرا فضوالت يا پرهاي ريز پرنده ميمكان مناسبي براي نگهداري قفس پرنده نيست زيرا فضوالت يا پرهاي ريز پرنده مي    همهمهمهماتاق خواب اتاق خواب اتاق خواب اتاق خواب 

        فراد ايجاد كند.فراد ايجاد كند.فراد ايجاد كند.فراد ايجاد كند.شود و مشكالتي براي اشود و مشكالتي براي اشود و مشكالتي براي اشود و مشكالتي براي ا    و پرز موكت يا فرشو پرز موكت يا فرشو پرز موكت يا فرشو پرز موكت يا فرش    هاهاهاها    پخش و وارد رختخوابپخش و وارد رختخوابپخش و وارد رختخوابپخش و وارد رختخواب

ترسد و دچار  كند مي زيرا وقتي پرنده از پايين به انسان نگاه مي ؛كه قفس پرنده را روي زمين نگذاريد نكته ديگر اين

تر مانند فنچ و قناري را باالتر از سطح زمين و در تر مانند فنچ و قناري را باالتر از سطح زمين و در تر مانند فنچ و قناري را باالتر از سطح زمين و در تر مانند فنچ و قناري را باالتر از سطح زمين و در     هاي كوچكهاي كوچكهاي كوچكهاي كوچك    خصوص پرندهخصوص پرندهخصوص پرندهخصوص پرنده    بهتر است قفس پرنده بهبهتر است قفس پرنده بهبهتر است قفس پرنده بهبهتر است قفس پرنده به . .شود مشكل مي

به وضعيت آب و غذاي آن اشراف داشته به وضعيت آب و غذاي آن اشراف داشته به وضعيت آب و غذاي آن اشراف داشته به وضعيت آب و غذاي آن اشراف داشته     ،،،،تا ضمن ايمني پرندهتا ضمن ايمني پرندهتا ضمن ايمني پرندهتا ضمن ايمني پرنده    صورت انسان باشدصورت انسان باشدصورت انسان باشدصورت انسان باشد    جايي قرار دهيد كه همسطح باجايي قرار دهيد كه همسطح باجايي قرار دهيد كه همسطح باجايي قرار دهيد كه همسطح با

        گيرد.گيرد.گيرد.گيرد.    ضمناً در حد امكان جاي قفس را تغيير ندهيد چون پرنده با محيط خود انس ميضمناً در حد امكان جاي قفس را تغيير ندهيد چون پرنده با محيط خود انس ميضمناً در حد امكان جاي قفس را تغيير ندهيد چون پرنده با محيط خود انس ميضمناً در حد امكان جاي قفس را تغيير ندهيد چون پرنده با محيط خود انس مي  ....باشيدباشيدباشيدباشيد

گراد  انتيايد آن را از نوسانات دماي روز و شب كه گاهي به زير صفر درجه س اگر قفس پرنده را در بالكن منزل قرار داده

مچنين احتمال حضور گربه هگيرند حفظ كنيد.  هايي كه جلوي باد و سرما را تا حدود زيادي مي وسيله پوشش رسد به مي

را در بالكن در نظر بگيريد و قفس را 

جاي مناسبي قرار دهيـد كـه امكـان    

  دسترسي گربه به قفس فراهم نباشد.

در زمان در زمان در زمان در زمان بويژه بويژه بويژه بويژه شود شود شود شود     توصيه ميتوصيه ميتوصيه ميتوصيه ميالبته البته البته البته ( ( ( ( 

هاي واگير مانند آنفلوانزا هاي واگير مانند آنفلوانزا هاي واگير مانند آنفلوانزا هاي واگير مانند آنفلوانزا     شيوع بيماريشيوع بيماريشيوع بيماريشيوع بيماري

و نيوكاسل، قفس پرندگان در فضاي و نيوكاسل، قفس پرندگان در فضاي و نيوكاسل، قفس پرندگان در فضاي و نيوكاسل، قفس پرندگان در فضاي 

به آن به آن به آن به آن باز كه پرندگان وحشي باز كه پرندگان وحشي باز كه پرندگان وحشي باز كه پرندگان وحشي 

        . . . . ددددقرار نگيرقرار نگيرقرار نگيرقرار نگير    دسترسي دارنددسترسي دارنددسترسي دارنددسترسي دارند



هاي تنفسي و كاهش طول عمر هاي تنفسي و كاهش طول عمر هاي تنفسي و كاهش طول عمر هاي تنفسي و كاهش طول عمر     عالوه براين، در شهرهاي آلوده، حضور اين حيوانات در فضاي باز زمينه را براي بيماريعالوه براين، در شهرهاي آلوده، حضور اين حيوانات در فضاي باز زمينه را براي بيماريعالوه براين، در شهرهاي آلوده، حضور اين حيوانات در فضاي باز زمينه را براي بيماريعالوه براين، در شهرهاي آلوده، حضور اين حيوانات در فضاي باز زمينه را براي بيماري

  ))))كنند. رندگاني كه امكان انتخاب دارند، معموالً از شهرهاي آلوده كوچ ميپ كند.كند.كند.كند.    ها فراهم ميها فراهم ميها فراهم ميها فراهم مي    آنآنآنآن

  

  

  

  

  

  

  

  

        موقع تميز كنيدموقع تميز كنيدموقع تميز كنيدموقع تميز كنيد    فضوالت پرنده را بهفضوالت پرنده را بهفضوالت پرنده را بهفضوالت پرنده را به

شده آوري و از محيط منزل خارج شود تا فضوالت خشك  هاي مناسب جمع دقت و در زمان ابهتر است فضوالت پرنده ب

اگر اين كار مرتب و صحيح انجام شود و پرنده هم بيماري خاصي غبار در فضاي خانه منتشر نشود.  و به صورت گرد

اگر پرنده بيمار باشد ممكن است فضوالتش باعث ايجاد حساسيت يا اگر پرنده بيمار باشد ممكن است فضوالتش باعث ايجاد حساسيت يا اگر پرنده بيمار باشد ممكن است فضوالتش باعث ايجاد حساسيت يا اگر پرنده بيمار باشد ممكن است فضوالتش باعث ايجاد حساسيت يا اما  ؛آيد مشكلي پيش نمي نداشته باشد معموالً

زادي كه پشت پرندگان آمدفوع در رابطه با  هاي قارچي، انگلي يا باكتريايي به افراد خانواده شود.هاي قارچي، انگلي يا باكتريايي به افراد خانواده شود.هاي قارچي، انگلي يا باكتريايي به افراد خانواده شود.هاي قارچي، انگلي يا باكتريايي به افراد خانواده شود.    حتي انتقال بيماريحتي انتقال بيماريحتي انتقال بيماريحتي انتقال بيماري

ها هم  پرنده  نيز دقت الزم را داشته باشيد. مدفوع اين تردد دارندهاي خانه  يا ساير قسمتو ها، روي بام، در حياط  پنجره

استفاده از   دستكش و پوشاندن دهان و  بيني با(ها بيمار باشند.  آوري شود زيرا ممكن است آن بايد تميز و جمع حتماً

   هاي معمولي استفاده كنيد. توانيد از شوينده ميفضوالت براي پاك كردن اين  )پوشش تميز را فراموش نكنيد.

ها، سبب حضور پرندگان وحشي در اين ها، سبب حضور پرندگان وحشي در اين ها، سبب حضور پرندگان وحشي در اين ها، سبب حضور پرندگان وحشي در اين     ي خانه و كنار پنجرهي خانه و كنار پنجرهي خانه و كنار پنجرهي خانه و كنار پنجره    هاي واگير با ريختن غذا در محوطههاي واگير با ريختن غذا در محوطههاي واگير با ريختن غذا در محوطههاي واگير با ريختن غذا در محوطه    (در زمان شيوع بيماري(در زمان شيوع بيماري(در زمان شيوع بيماري(در زمان شيوع بيماري

        ))))تان را تهديد كند.تان را تهديد كند.تان را تهديد كند.تان را تهديد كند.    ان ممكن است سالمت شما و پرندهان ممكن است سالمت شما و پرندهان ممكن است سالمت شما و پرندهان ممكن است سالمت شما و پرندهبيماري احتمالي اين پرندگبيماري احتمالي اين پرندگبيماري احتمالي اين پرندگبيماري احتمالي اين پرندگ    ها نشويد.ها نشويد.ها نشويد.ها نشويد.    مكانمكانمكانمكان

        غذاي پرندگان را از كجا تهيه كنيم؟غذاي پرندگان را از كجا تهيه كنيم؟غذاي پرندگان را از كجا تهيه كنيم؟غذاي پرندگان را از كجا تهيه كنيم؟

هايي كه در سطح شهر وجود دارند يا  ها را از فروشگاه توان آن غذاهاي خاصي براي بعضي از پرندگان وجود دارد كه مي

و مواد موردنياز پرنده را به  اند شده ربي و... تنظيمهاي دامپزشكي تهيه كرد. اين غذاها از نظر انرژي، پروتئين، چ داروخانه

بدون  ( هاي فصل يا گاهي از غذاي توان از ميوه ها يا مينا مي ها مثل طوطي رسانند. البته براي بعضي از پرنده بدن او مي

در مورد در مورد در مورد در مورد  كرد. مثالًخانه هم استفاده كرد. توجه داشته باشيد براي رژيم غذايي هر پرنده بايد به برخي نكات توجه  )چربي

دادن غذاهاي حاوي آهن مضر است و اگر آهن بدنش باال برود، به بيماري سختي مبتال دادن غذاهاي حاوي آهن مضر است و اگر آهن بدنش باال برود، به بيماري سختي مبتال دادن غذاهاي حاوي آهن مضر است و اگر آهن بدنش باال برود، به بيماري سختي مبتال دادن غذاهاي حاوي آهن مضر است و اگر آهن بدنش باال برود، به بيماري سختي مبتال كه طرفداران زيادي دارد  مينامينامينامينا

گونه غذاها به مينا خودداري كند. حتي به صاحبان مينا توصيه  بنابراين صاحب پرنده بايد از دادن اين ؛؛؛؛خواهد شدخواهد شدخواهد شدخواهد شد

        بايد نمك را بايد نمك را بايد نمك را بايد نمك را يا  ؛شان بدهند تا ميزان آهن خونش را كاهش دهد چاي كمرنگ به پرنده اي يك بار مقداري كنيم هفته مي



        

بهتر است از دادن خيار و كاهو هم به اين گروه بهتر است از دادن خيار و كاهو هم به اين گروه بهتر است از دادن خيار و كاهو هم به اين گروه بهتر است از دادن خيار و كاهو هم به اين گروه  خصوص كاسكو حذف كرد.خصوص كاسكو حذف كرد.خصوص كاسكو حذف كرد.خصوص كاسكو حذف كرد.    سانان بهسانان بهسانان بهسانان به    از جيره غذايي خانواده طوطياز جيره غذايي خانواده طوطياز جيره غذايي خانواده طوطياز جيره غذايي خانواده طوطي

         ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.    ييييسيب منعسيب منعسيب منعسيب منع    هاي فصل مخصوصاًهاي فصل مخصوصاًهاي فصل مخصوصاًهاي فصل مخصوصاً    خودداري شود اما دادن مركبات يا ساير ميوهخودداري شود اما دادن مركبات يا ساير ميوهخودداري شود اما دادن مركبات يا ساير ميوهخودداري شود اما دادن مركبات يا ساير ميوه

وجود ها، منقار، پاها و... مشاهده كند كه دليل بر  چشم ،دامپزشك نياز بداند و عالئمي را در پوشش ظاهري پرندهاگر 

يك از يك از يك از يك از     پرندگان سالم كه هيچپرندگان سالم كه هيچپرندگان سالم كه هيچپرندگان سالم كه هيچاما  ؛هاي ويتاميني و معدني برايش تجويز خواهد كرد كمبودي در بدن پرنده باشد، مكمل

        نيازي به استفاده از مكمل ندارند.نيازي به استفاده از مكمل ندارند.نيازي به استفاده از مكمل ندارند.نيازي به استفاده از مكمل ندارند.    اين مشكالت را ندارند و اشتهايشان خوب است معموالًاين مشكالت را ندارند و اشتهايشان خوب است معموالًاين مشكالت را ندارند و اشتهايشان خوب است معموالًاين مشكالت را ندارند و اشتهايشان خوب است معموالً

        كند؟كند؟كند؟كند؟    هايي پرندگان را تهديد ميهايي پرندگان را تهديد ميهايي پرندگان را تهديد ميهايي پرندگان را تهديد مي    چه بيماريچه بيماريچه بيماريچه بيماري

حاد حاد حاد حاد     آنفلوانزاي فوقآنفلوانزاي فوقآنفلوانزاي فوقآنفلوانزاي فوقانتقال است  كند و از پرندگان به انسان قابل تهديد ميهم ها كه مردم را  ترين بيماري يكي از خطرناك

ترين راه  شود. مهم مان قرار گيرد معدوم ميكه تحت در اي به اين بيماري مبتال شود بدون اين است. اگر پرنده پرندگانپرندگانپرندگانپرندگان

زيرا  ؛است كه با آن تماس دارد و وسايلي بيمار و تماس مستقيم با پرنده و سطوح ي انتقال اين بيماري مدفوع پرنده

اي كه سرحال است، مشكل  شود، اما پرنده بيمار دفع مي ي ويروس آنفلوانزا به مقدار بسيار زيادي در مدفوع پرنده

دارد، كسل و  ريزش اشكهاي طبيعي، شفاف و بدون  خس، سرفه، آبريزش بيني و ترشح دهاني ندارد، چشم خس

   خطري از نظر ابتال به آنفلوانزا ندارد. معموالًاست اشتهايي و اسهال نشده  گير نيست و دچار بي گوشه

بيماري تب بيماري تب بيماري تب بيماري تب  انندد كه ممكن است براي انسان خطرناك باشند منهم در پرندگان وجود دار هاي ديگري بيماري

ولي بسياري از پرندگان مانند كبوتر، اردك،  ؛ميزان ابتالي انسان زياد نيستدر اين بيماري . البته (پسيتاكوز)(پسيتاكوز)(پسيتاكوز)(پسيتاكوز)طوطيطوطيطوطيطوطي

ر پرنده شامل اسهال، سرفه، ترشحات اين بيماري د هاي نشانهشوند.  مبتال مي آنسانان به  مرغابي و خانواده طوطي

موقع  تنگي نفس و... است كه اگر به  ، سردرد شديد،و لرزباال عالئمي شبيه آنفلوانزا مانند تب  ،بيني و چشم و در انسان

   حيات فرد را تهديد كند.درمان نشود حتي ممكن است 

 ،انسان و پرندگان است. ابتالي انسان به اين بيماري از راه تماس با پرندگان مياننيز بيماري باكتريايي مشترك  سلسلسلسل

  نه بيماري سيستميك خطرناك.  كند ايجاد ميدرگيري موضعي  خيلي شايع نيست و در صورت ابتال معموالً

ناشي از قارچي  ،دخصوص به افراد مبتال به ايدز سرايت كن به ،تواند از پرنده به انسان مهمي هم كه مي بيماري قارچيبيماري قارچيبيماري قارچيبيماري قارچي

اي كه  شود. فضوالت پرنده مننژيت در اين افراد مي ي بيماري بسيار كشنده سبببه نام كريپتوكوكوس است. اين قارچ 

  شود. تر در كبوتر ديده مي تواند مخزن كريپتوكوكوس باشد. اين بيماري بيش مياست به اين قارچ مبتال شده 

ها  خصوص دختربچه ها اشاره كرد. اگر شپش پرنده به كودك خردسال به شتوان به شپ هم مي انگليانگليانگليانگلي    هايهايهايهاي    آلودگيآلودگيآلودگيآلودگياز 

  انتقال يابد.راحتي به ساير كودكان در مهدكودك يا مدرسه  همنتقل شود ممكن است ب

اسهال،  هم ايجاد توانند در انسان كه مي هاي ديگري در پرندگان هستند بيماري و ژيارديازيسو ژيارديازيسو ژيارديازيسو ژيارديازيس    ززززباسيلوباسيلوباسيلوباسيلو    سالمونلوز، كليسالمونلوز، كليسالمونلوز، كليسالمونلوز، كلي

  درد شكمي، التهاب روده، تهوع، استفراغ و تب كنند.

        هاهاهاها    توصيهتوصيهتوصيهتوصيه

  .هايتان را با آب و صابون بشوييدهايتان را با آب و صابون بشوييدهايتان را با آب و صابون بشوييدهايتان را با آب و صابون بشوييد    دستدستدستدستحتماً يا تميز كردن قفس، ، از تماس با پرنده پس .1

  پرنده ايجاد آسيب و مسموميت نكنند.آن براي توجه داشته باشيد كه جنس و رنگ قفس و لوازم داخل  .2



هر چه هر چه هر چه هر چه  ،اشتهايي و اسهال گيري، بي حالي، گوشه كسلي و بي ندنام بيماري در پرندهبيماري در پرندهبيماري در پرندهبيماري در پرنده    هايهايهايهاي    نشانهنشانهنشانهنشانهبه محض ديدن به محض ديدن به محض ديدن به محض ديدن . 2

         از دستكش استفاده كنيد.از دستكش استفاده كنيد.از دستكش استفاده كنيد.از دستكش استفاده كنيد.    تماس با پرنده يا تميز كردن قفس حتماًتماس با پرنده يا تميز كردن قفس حتماًتماس با پرنده يا تميز كردن قفس حتماًتماس با پرنده يا تميز كردن قفس حتماً    هنگامهنگامهنگامهنگامتر او را نزد دامپزشك ببريد و تر او را نزد دامپزشك ببريد و تر او را نزد دامپزشك ببريد و تر او را نزد دامپزشك ببريد و     سريعسريعسريعسريع

قفس، روي دهان و بيني خود را با قفس، روي دهان و بيني خود را با قفس، روي دهان و بيني خود را با قفس، روي دهان و بيني خود را با     ننننهنگام تميز كردهنگام تميز كردهنگام تميز كردهنگام تميز كرد    ،،،،در هر شرايطيدر هر شرايطيدر هر شرايطيدر هر شرايطي    ....3333

        ي تميز يا ماسك بپوشانيد.ي تميز يا ماسك بپوشانيد.ي تميز يا ماسك بپوشانيد.ي تميز يا ماسك بپوشانيد.    پارچهپارچهپارچهپارچه

        

. نزد دامپزشك ببريدنزد دامپزشك ببريدنزد دامپزشك ببريدنزد دامپزشك ببريدبررسي بررسي بررسي بررسي براي معاينه و براي معاينه و براي معاينه و براي معاينه و پرنده را پرنده را پرنده را پرنده را     اي و مرتباي و مرتباي و مرتباي و مرتب    طور دورهطور دورهطور دورهطور دوره    بهبهبهبه. . . . 4444

بهتر  ضمناً ؛پرنده بستگي دارد كه دامپزشك آن را به شما اعالم خواهد كرد ي معاينات به نوع و گونه ميان ي فاصله

هاي  ها يا سرگرمي غذايي، وضعيت ظاهري پرنده، توليدمثل، مكمل ي بار از دامپزشك در مورد جيره ماه يك 6است هر 

  .ال كنيدؤتوان براي پرنده ايجاد كرد س جديدي كه مي

اجازه ندهيد  مثالً ؛؛؛؛ظرف مشتركي نداشته باشيدظرف مشتركي نداشته باشيدظرف مشتركي نداشته باشيدظرف مشتركي نداشته باشيدبا پرنده با پرنده با پرنده با پرنده وجه وجه وجه وجه         به هيچبه هيچبه هيچبه هيچ. 5

شما استفاده كند يا برعكس. اين كار در  غذاي و آبتان از ظرف  پرنده

زا به شما خواهد  صورتي كه پرنده بيمار باشد باعث انتقال عوامل بيماري

  شد. 

از شستن ظروف آب و غذاي پرنده، قفس يا ساير اجزاي آن در از شستن ظروف آب و غذاي پرنده، قفس يا ساير اجزاي آن در از شستن ظروف آب و غذاي پرنده، قفس يا ساير اجزاي آن در از شستن ظروف آب و غذاي پرنده، قفس يا ساير اجزاي آن در همچنين 

         ....سينك ظرفشويي خودداري كنيدسينك ظرفشويي خودداري كنيدسينك ظرفشويي خودداري كنيدسينك ظرفشويي خودداري كنيد

        

        

اين كار به هيچ وجه بهداشتي اين كار به هيچ وجه بهداشتي اين كار به هيچ وجه بهداشتي اين كار به هيچ وجه بهداشتي     ها بگيردها بگيردها بگيردها بگيرد    يا اجازه دهند پرنده غذا را از دهان آنيا اجازه دهند پرنده غذا را از دهان آنيا اجازه دهند پرنده غذا را از دهان آنيا اجازه دهند پرنده غذا را از دهان آن    وسندوسندوسندوسندبببببببببرخي افراد عادت دارند پرنده را برخي افراد عادت دارند پرنده را برخي افراد عادت دارند پرنده را برخي افراد عادت دارند پرنده را . 6
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افزايش اي كه داريد از راه مطالعه و مشورت با دامپزشك  هاي پرنده بيماريبهداشت و ي  آگاهي خود را در باره ضمناً *

  است. ،از جمله نگهداري و برخورد با حيوانات ،در هر فعاليتي. آگاهي شرط الزم براي موفقيت دهيد
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