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به نام خدا
موسسه پرنده شناسي فرتاك در خرداد سال  1397با ثبت در اداره كل ثبت شركتها و
موسسات غير تجاری كشور فعاليت خود را آغاز نمود  .هدف از تاسيس موسسه برپايي
همايش ها و سمينارهای داخلي و خارجي به منظور آشنايي با علم روز پرورش پرندگان
زينتي در جهان  ،برگزاری و شركت در نمايشگاههای داخلي و بين المللي  ،جذب اعضای
فعال داخلي و خارجي در زمينه پرورش پرندگان زينتي بوده است .موسسه پرنده شناسي
فرتاك در زمستان سال  1397با عضويت در فدراسيون پرنده شناسي جهان موسوم به
 COMگام مهم و موثری در شناسايي كشور ايران به عنوان يکي از كشورهای پرورش
دهنده در حوزه پرندگان زينتي برداشت .در حال حاضر مو سسه فرتاك تنها نماينده
رسمي فدراسيون جهاني  COMدر ايران است .در سال  1398با ارائه نژاد منحصر به فرد
قناری رسمي بلند ايراني  PERSIAN RASMIدر مسابقات جهاني پرتغال گام موثر ديگری
در شناسايي و ثبت جهاني اين نژاد برداشته شد .
كميته داوران و آموزش فرتاك يکي از كميته های تخصصي موسسه است كه به عنوان
مرجع ذيصالح سياستگزاری  ،برنامه ريزی  ،نظارت و هدايت امور مربوط به داوری و
داوران را بر عهده دارد و به عنوان تنها نماينده موسسه ،وظيفه ترجمه و تفسير رسمي
قوانين مسابقات را دارد .كتاب پيش رو راهنمای داوری قناری های رنگي در سکشن D

است كه به همت كميته داوران در بهار  1401تهيه و تدوين شده است  .در اين كتاب
استانداردهای به روز شده  COMگرد آوری و ترجمه شده است  .اميد است با مطالعه و
استفاده از نکات ذكر شده در اين كتاب از آن به عنوان ابزاری موثر در داوری استفاده
شود.
ویرایش دوم  27شهریور 1401
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معرفی
بين آخرين پيش نويس و پيش نويس ششم  ،تغييرات زيادی رخ داده و بسياری

ويژگيهای جديد معرفي شده اند .اما دليل اصلي كه ما را به بازنگری استانداردها سوق

داده است اين نيست ،بلکه احساس نياز و ضرورت تجهيز داوران و پرورش دهندگان به

ابزارهای همگام با زمان است .در دهه های اخير پرورش قناری رنگي تحت تأثير جهش
های جديد قرار گرفته است .برخي از آنها قبالً شناسايي شده اند و برخي ديگر تحت

مطالعه هستند .آنهايي كه از قبل وجود داشته اند دچار يک تکامل انتخابي شده اند كه

اغلب فنوتيپ خود را به طور اساسي تغيير داده اند .سناريوی كنوني به قدری گسترده،
پيچيده و پويا است كه هر داور موظف است تحوالت را با دقت دنبال كند تا همه آنها را

درك كند و از آن خود سازد.

امروز بيش از هر زمان ديگری متخصصان فني فراخوانده شده اند تا با پشتيباني و
استفاده از تمامي ابزارهای موجود به داوران و همکاران تخصصي خود كمک كنند تا
بتوانند با اطالعات كامل وظيفه حساس داوری را بر عهده بگيرند .بنابر اين متوني كه

مورد مطالعه و تحقيق قرار گرفته است حاوی عناصر بيشتری برای كمک به قضاوت بود
كه نه تنها در جنبه های گرافيکي بلکه باالتر از همه در محتوا نوآوری داشت .نتيجه اين

مشورت ها آسان تر شدن دستورات فني و پاك كردن استدالل ها از زياده خواهي ها و
تکرارهای غير ضروری است .دستورالعمل هايي كه امکان تعريف كاراكترهای عمومي را
فراهم و پياده سازی ميکند .در اصل نوآوریهايي معرفي شدهاند كه يکنواختي ارزيابي

را به سمت مسيرهای منطقي هدايت مي كنند.
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پیدایش و تکامل قناری رنگی
اصالت قناری وحشی متعلق به جزایر قناری است و از قرن  14میالدی در اروپا ظاهر شده است .شخصیت قناری
وحشی با وجود رنگدانه های مالنین و کاروتنوئید شکل میگیرد که این ترکیب یک اثر سبز رنگ با ویژگی های
بارز ،بسیار شبیه به خانواده سهره ییان به این پرنده میدهد .ویژگی های ژنتیکی قناری لیپوکرومی جزو مواردی
است که بسیار مورد بحث قرار گرفته است زیرا برخی از نویسندگان آن را به عنوان یک صفت با وراثت متوسط و
برخی دیگر به عنوان صفتی چند ژنی (چند عاملی) معرفی می کنند .در قناری وحشی بروز رنگ زرد شامل تنوع
رنگی لیمویی تا لیمویی روشن و حد متوسط آن بسیار رایج است .در ارزیابی همیشه باید به سایه های لیمویی
توجه داشت زیرا نمایش رنگ زرد  -لیمویی به ساختار پرها و (فاکتورهای نوری) نیز مربوط است .رنگ زرد طالیی
ویژگی بارز سوژه هایی است که این ویژگی بصری را ندارند .ویژگی های رنگ زرد و اثر ساختاری پرها باید از نظر
ژنتیکی چند عاملی در نظر گرفته شوند بنابراین آنها ویژگی های کمیتی شناخته میشوند.
در اوایل قرن  19میالدی محصول هیبریداسیونی که قناری ماده با سسکین قرمز پدید آورد عامل پیدایش نرهای
هیبرید بارور و بیان صفت موزائیک و همچنین عامل تنوع در رنگ لیپوکرومیک قرمز -پرتقالی بوده است .رنگ
جدید از نظر ژنتیکی یک صفت چند ژنی بود و در قناریهایی که از هیبریداسیون فوق الذکر پدید می آیند سایه
های مختلفی از رنگ قرمز -پرتقالی دیده می شود که با استفاده از مواد رنگی می توان آنها را برجسته نمود.
قناری زرد لیپوکرومیک در نیمه اول از دهه دوم قرن  19در پرورشگاه آقای رابنر در آلمان ،باعث ایجاد جهش
جدیدی میشود که در اروپا آیوری1و در اسپانیا مارفل(2عاجی) نامیده شد .در واقع از یک جفت قناری رولر
هارتس لیمویی روشن ،اولین نمونه های قناری مارفل که هر دو ماده بودند متولد شدند .صفت مارفل یک جهش
مغلوب و وابسته به جنس است که بر رنگدانه لیپوکروم تأثیر می گذارد .بطور معمول صفت مارفل به رقیق شدن
رنگ یک گونه اشاره دارد .اما مطالعات مختلف از جمله مطالعات اخیر نشان می دهد که این پدیده ممکن است
به دلیل ساختار پرها و ایجاد فاکتورهای بصری بروز نماید .دلیل وجود این فاکتورها به کراتینه شدن بیشتر پرها
و تجمع عمیق تر محلی رنگدانه لیپوکروم در آنها نسبت داده شده است .چرا نام مارفل را به این پرنده نسبت
دادند؟ زیرا رنگ عاج فیل را به یاد می آورد .این خصیصه در رنگ طالیی اتفاق می افتد و اگر در رنگی با زمینه
لیمویی اتفاق بیافتد ،نتیجه لیمویی کم رنگ خواهد بود نه یک قناری مارفل  .بطور طبیعی از تالقی قناری مارفل
با قناریهای فاکتور قرمز ظاهر پرنده ،رنگ صورتی به خود می گیرد که باعث پیدایش مارفل قرمز یا مارفل رزی
می شود .در سال  1709در رساله ای پرنده شناس هرویوکس فهرستی از جهش ها مانند قهوه ای ،سفید ،قهوه
ای نقره ای و آگات را ذکر کرده است .بنابر این می توان فرض کرد که پس از جهش قناری زرد ،جهش قناری
سفید ظاهر شده باشد.

ivory 1
marfil 2
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امروزه قناريهای سفيد در دو واريته پرورش داده مي شوند:
سفيد غالب :توسط یک جهش غالب و کشنده ایجاد می شود که تقریبا تمام لیپوکروم پرها را مهار می کند .در
گذشته این قناری به دلیل وجود رسوب لیپوکروم بر روی پرهای پروازی ،سفید پوش1نامیده شد.

سفيد مغلوب :سال ها پیش به دلیل منشأ فرضی آن سفید انگلیسی نیز نامیده می شد که یک جهش اتوزومال
مغلوب است.

از آنجاییکه گونه های قناری وحشی تنها صفت فراستد را نمایش میدهند ،یقینا قناری اینتنسیو و موزائیک با
انتخاب و بهگزینی در پرورشگاهها بوجود آمده اند.

Suffused white 1
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طبقه بندی های شناخته شده عبارتند از:
اينتنسيو :این صفت فاکتور شدت رنگ و یک جهش غالب می باشد که عامل اشباع کامل پرها با رنگدانه لیپوکروم
است ،همچنین باعث کاهش طول ریشه پرها و سخت شدن ریشک پرها می شود .در ضمن روی قسمتهای
کراتینی بدن پرنده نظیر :منقار ،فلس ها و ناخن ها اثر می گذارد و رنگ آنها را کاهش می دهد.

فراستد :فرم ظاهری قناری وحشی را نشان می دهد .از آنجا که رنگدانه های لیپوکروم به لبه خارجی پرها نمی
رسند و در لبه پرها حاشیه سفید باقی میگذارد .پرورش دهندگان ایتالیایی آن را فراستد مینامند در حالی که
فنالندی ها و فرانسوی ها آن را شیمل نامگذاری کرده اند .در مناطقی که صفت فراستد مشاهده نمیشود صفت
اینتنسیو نمایش داده میشود.
موزائيکي :نام موزائیک به احتمال زیاد از این واقعیت نشأت میگیرد که محلی سازی رنگها  ،تمرکز در نواحی
انتخاب شده و تضاد با رنگ سفید گچی پرها یادآور نقش های «موزائیکی » است .از آنجاییکه این ویژگی از
هیبریداسیون با سسکین قرمز به دست آمده است منشا این صفت بسیار مورد بحث است و نویسندگان بسیاری
آن را یک جهش واقعی می دانند.

اکنون معتقدیم که پس از توصیف مختصر در مورد قناریهای لیپوکرومیک ،توصیف قناریهای مالنین با جهش
هایشان مفید باشد.
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قناريهای نگرو :قناری وحشی از نوع سیاه-قهوه ای است که دارای ایومالنین (سیاه) در ساقه شاهپرها و ناحیه
مرکزی اطراف ساقه در امتداد ریشه پرها و فئومالنین (قهوه ای) در ناحیه محیطی قرار دارد .منقار و پاها به طور
متوسط تحت تأثیر ایومالنین تیره میشوند .تا چند سال پیش قناری نگرو  ،یک قناری سیاه-قهوه ای تعریف می
شد .پس از آن و در نتیجه انتخاب و تالقی صحیح بین جفت ها و با بیان حداکثر ایومالنین و کاهش بصری
فئومالنین ،قناری نگرو (سیاه) پدید آمد .بنابر این امروزه میدانیم که این قناری با نام نگرو نتیجه تالقی های
انتخابی است نه یک جهش واقعی.
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قناريهای برونو :بنظر می رسد جهش رنگ قهوه ای همانطور که قبال ذکر شد در اواخر قرن  16میالدی در
مزارع پرورش در شمال اروپا ظاهر شده است .رنگ قهوه ای توسط جهشی به نام ایزابلیسم مغلوب و وابسته به
جنس تولید می شود که در آن ایومالنین سیاه را به ایومالنین قهوه ای تبدیل می کند و فئومالنین قهوه ای را
بدون تغییر می گذارد .رنگ ایومالنین قهوه ای بسیار تیره تر از فئومالنین است ،بنابراین تضاد رنگی بین طرح
مرکزی و طراحی کلی کامال مشهود است .در این جهش منقار و پاها قهوه ای رنگ میشوند و چشم جوجه ها
در روزهای اول زندگی قرمز بنظر می رسند.
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قناريهای آگات :در سالهای اخیر قناری آگات توسط بسیاری از نویسندگان توصیف شده است .اما وجود آن در
زمان های دور را نمی توان منتفی دانست .پرورش دهندگان هلندی مالکیت این جهش را به خود نسبت می
دهند زیرا در اوایل قرن بیستم در هلند ظاهر شده است .آگات نتیجه یک جهش مغلوب وابسته به جنس است
که با کاهش رنگدانه های مالنین به ویژه روی فئومالنین (قهوه ای) و همچنین روی ایومالنین (سیاه) و در نتیجه
تغییر الگوی آنها تأثیر میگذارد .این اثر در سطوح مختلف با کاهش بیشتر یا کمتر رنگدانه های مالنینی بیان می
شود .این جهش روی منقار ،پاها و ناخنها نیز تأثیر میگذارد و رنگدانه های مالنین را کاهش داده و این مناطق
به رنگ گوشت در میآیند.
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قناريهای ايزابل :بر طبق شواهد موجود ،این ویژگی در نیمه اول قرن بیستم در پرورشگاه برخی از پرورش
دهندگان هلندی ظاهر شده است .به لطف فرآیند نوترکیبی و بیان ژنی  ،جهش فوق از تالقی بین قناری آگات
و قناری برونو پدید آمد .قناری ایزابل از انواع کالسیک محسوب میشود .این جهش اگرچه یک جهش واحد نیست
اما امکان تعامالت جالب بیشتر با جهش هایی که بعدا ظاهر شدند را فراهم آورد تا بر طبقه بندی واریته های
دیگر تاثیر بگذارد.
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قناريهای پاستل :احتماال در فرهنگ قناری رنگی نام پاستل از واریته ایزابل در نیمه دوم قرن بیستم ظاهر شد.
شاید انتخاب این نام به دلیل این واقعیت باشد که رقیق شدن بیشتر اعمال شده توسط یک جهش جدید روی
رنگدانه های مالنین ،سایه های روشن تری ایجاد می کند که باعث می شود به رنگ های پاستلی فکر کنید .از
نظر ژنتیکی این جهش یک صفت مغلوب وابسته به جنس است و با ویژگیهای مختلفی خود را نشان میدهد تا
جایی که به اصطالح اثر "آالس" یا "بال خاکستری" را نیز ایجاد می کند.

13

قناريهای اوپال :به نظر می رسد جهش اوپال در سال  1949در آلمان توسط آقای راشنر در گونه ای از قناریهای
سبز رنگ هارتس ظاهر شده است و پس از انتخاب های متوالی ،در سال  1959در مسابقات جهانی دارمستات
نمایش داده شدند .در حالی که به رسمیت شناختن آنها در سال  1962اتفاق افتاد .جهش اوپال ،مالنین ها را
تغییر می دهد و بر رنگ قناری تاثیر بصری (نوری) بسیار خاصی ایجاد میکند .حس رنگ خاکستری مرواریدی
سنگ عقیق اوپال باعث شد که ناظران این تایپ جدید را اوپال بنامند .ویژگی بارز قناریهای اوپال غلظت باالتر
رنگدانه های مالنین در قسمت زیرین پرهاست .جهش اوپال یک صفت اتوزومی مغلوب است.
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قناريهای فائو :این پرنده تا چند سال پیش روبی نامیده می شد .این نام مربوط به این واقعیت است که جهش
مورد نظر عالوه بر تاثیر بر رنگدانه های مالنینی روی پرها ،بر رنگ چشمان پرنده نیز تاثیر می گذارد و رنگ
چشمها را درجوجه ها و بزرگساالن قرمز بیان می کند .نام فائو به این واقعیت اشاره دارد که ایومالنین مهار می
شود و در نتیجه طراحی مالنین به تنهایی به فئومالنین سپرده می شود.
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قناریهای ساتن :قناری ساتن جهشی است که در بین متخصصان این بخش بسیار مورد بحث قرار گرفته است،
زیرا برخی از آنها معتقدند که در هر چهار سری رنگ مالنین کالسیک (با تظاهرات بسیار مشابه در هر چهار رنگ
سیاه  ،آگات  ،قهوه ای و ایزابل) وجود دارد .با این حال بعضی ادعا می کنند که این جهش یک جهش آللی از
آگات است .بر اساس این دیدگاه فقط دو شکل از آن وجود دارد (آگات-قهوه ای یا ایزابل که با یکدیگر تعامل
میکنند) .اگرچه با طراحی رقیق شده ای که مطابق با انواع ایزابل (قهوه ای رقیق شده) است برای اهداف
نمایشگاهی در نظر گرفته می شود ،واضح است که ساتن یک آلل از ژن آگات و یک جهش مغلوب وابسته به
جنس است .به گفته برخی از نویسندگان به نظر می رسد این جهش در یک فارم پرورش قناری در آرژانتین ظاهر
شده باشد .در ابتدا این قناری روبی سرخ وابسته به جنس نامیده می شد .وقایع نگاری گفته است که مطمئناً این
پرنده توسط ماریو آشری در اواخر دهه  1960به اروپا وارد و تکثیر شده است در حالی که تقریباً در اوایل دهه
 1970در نمایشگاه های اروپا حضور داشته است.
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قناريهای توپاز :قناریهایی که امروزه توپاز می نامیم در دهه  70میالدی در ایتالیا ظاهر شد اما مورد توجه قرار
نگرفت و به رسمیت شناخته نشد .متعاقبا در فرانسه انتخاب و به رسمیت شناخته شد و سپس توسط ایتالیایی
ها توصیف رنگ پذیری مالنینی صحیح آنها انجام گرفت .جهش توپاز یک آلل مغلوب از جهش فائو است .این
رابطه ژنی را می توان مشخصه توپاز و رابطه فنوتیپی مشترک جزئی در نظر گرفت .نام توپاز از نام یک سنگ
قیمتی سرچشمه می گیرد هر چند هیچ رنگ واقعی به این نام (توپاز) وجود ندارد.
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قناريهای ايمو :جهش ایمو ژن اتوزومی مغلوب است و به نظر می رسد با هیچ یک از جهش های شناخته شده
ای که تاکنون در قناری سیاه ظاهر شده است آلل مشترک ندارد .در حالی که در ایتالیا تعداد محدودی پرورش
دهنده فقط برای موفقیت های بین المللی خود آن را پرورش میدهند در کشورهای دیگر به ویژه بلژیک و هلند
بصورت حرفه ای تکثیر و پرورش داده می شود .نام ایمو توسط پرورش دهندگان بلژیکی و هلندی به این رنگ
نسبت داده شده است .زیرا این جهش تقریباً به طور کامل باعث کاهش فئومالنین میشود و تنها ایومالنین برای
مشاهده باقی می ماند که آن نیز رقیق شده است.
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قناريهای اونيکس :قناری اونیکس در اوایل دهه  90میالدی در اسپانیا ظاهر شد و در آنجا توسط برخی از
پرورش دهندگان در انواع نگرو و آگات پرورش یافت .نام این قناری از یک سنگ تیره رنگ و سخت گرفته شده
است .اونیکس ژن اتوزومال مغلوب است .این جهش در واقع آلل دیگری از ژن اوپال است بنابراین ژن اوپال دارای
دو آلل میباشد.
مشخصه اونیکس انتشار مالنین در سراسر بدن است .متخصصان درباره ماهیت این بیان فنوتیپی زیاد بحث
میکنند :برخی استدالل میکنند که این ویژگی یک پدیده جایگزینی فئومالنین قهوهای با ایومالنین سیاه است
در حالی که برخی معتقدند که انتشار ساده رنگدانه سیاه نشانه کاهش قابل توجه فئومالنین است.
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قناريهای كبالت :قناری کبالت در اوایل سال  1994در فارم های آلمان ظاهر و در سال  2007در ایتالیا در
انواع نگرو و برونو به همین نام "کبالت" معرفی شد تا به سرزمین آلمان که این جهش را ارائه کرده است اعتبار
بخشد .این نام مناسب این رنگ است زیرا به عنصری فلزی به نام "کبالت" اشاره دارد که به طور طبیعی به رنگ
خاکستری متالیک با انعکاس مایل به آبی در طبیعت یافت می شود .آگات کبالت در سال  2010شناخته شد.
در حالی که طراحی ایومالنین متمرکز در پرها در قناریهای با پوست تیره کاهش مییابد ،این فاکتور یک ژن
اتوزومی مغلوب است که با توزیع مالنین سیاه در انتهای تمام پرهای پوششی به ویژه قفسه سینه  ،پشت و
محوطه شکمی بیان می شود.
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قناريهای جاسپ :ژن جهش یافته ای که در قناری جاسپ نامیده میشود برای اولین بار در اواخر دهه 1980
در سسکین اروپایی ظاهر شد .سپس این جهش به هیبریدهای سسکین قرمز و از آنها به قناری نگرو منتقل
شد .افتخار پیدایش اولین قناری جاسپ را باید به یک داور ایتالیایی بنام ریکاردو ریگاتو نسبت داد .پروژه انتخابی
او در اوایل سال  1999با جفت گیری بین سسکین قرمز نر جهش یافته ،تک فاکتور رقیق و ماده نگرو -موزاییکی
قرمز آغاز شد .بالفاصله پس از آن خوزه آنتونیو آبالن و گیلرمو کابررا ،با سیسکین سر سیاه که به اسپانیا صادر
شده بود این آمیزش را آغاز کردند و در مدت کوتاهی به نتایج عالی دست یافتند.

این ویژگی و جهشی که دیده می شود بیانگر یک صفت برای پرورش قناری سیاه است که یک ژن نیمه غالب
اتوزومیک با متغیر بیان است .وجود تنها یکی از این ژن ها با توجه به آلل اجدادی تسلط نسبی بر دیگری را
نمایش می دهد .بنابراین بروز ژن تک فاکتور جهش یافته به خودی خود تغییر مالنین ها را رقم میزند .اگر این
ژن جهش یافته در هر دو کروموزوم وجود داشته باشد باعث کاهش بیشتر فئومالنین و ایومالنین می شود .برای
رسیدن به نتیجه صحیح بهتر است که آیتم تایپ را که حداکثر  30امتیاز به آن اختصاص داده شده است به
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شش پارامتر مجزا تقسیم کرد و به هر یک از آنها حداکثر  5امتیاز اختصاص داده شود .همانطور که در گزارش
زیر آمده است:
• میزان رنگ پذیری طرح ایومالنین.
• مطابقت طرح.
• درجه اکسیداسیون ،رقیق شدن یا کاهش رنگ مالنین در تمام پرها (کیفیت رنگ پس زمینه).
• درجه اکسیداسیون یا رقیق شدن منقار ،پاها و ناخن ها.
• سایه چشم.
• بیان مالنین ها بر روی بال و دم.

Wing Feathers
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قناریهای لیپوکرومی

1

قناریهای رنگی که تحت مهار کامل مالنین ها (رنگدانه های تیره با منشاء مالنین) قرار گرفته اند ،لیپوکرومیک
(رنگهای با منشاء کاروتینوئید) نامیده میشوند .بنابراین آنها فقط رنگ های روشن را برجسته می کنند و در نتیجه
غیر فعال شدن فاکتور آنزیمی ،رنگهای مالنینی در پرهای آنها دیده نمیشود .نوک ،پاها و ناخن ها باید رنگ
گوشت باشد.
سه اصطالح اینتنسیو  ،نان اینتنسیو (فراستد یا برفی) و موزاییک اصطالحاتی هستند که برای معرفی جنس پر با
رنگ زمینه قرمز و زرد ،همچنین برای معرفی قناریهای قرمز مارفل و زرد مارفل مورد استفاده قرار میگیرند.
قناریهای لیپوکرومیک بر اساس کتگوری و واریته مورد ارزیابی قرار می گیرند.

کتگوری

2

اصطالح كتگوری به ساختار پر و همچنین نحوه توزیع رنگدانه های لیپوکرومی در پرها اشاره دارد.
کتگوری های شناخته شده عبارتند از:
• اینتنسیو
• فراستد
• موزاییک
امتياز كامل كتگوری 30
29

امتياز

عالي

27 - 28

امتياز

خوب

26-24

امتياز

كافي

23-18

امتياز

ناكافي

LIPOCHROMIC 1
Category 2
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اينتنسيو

1

در این کتگوری فقدان کامل صفت فراستد در همه پرها مشاهده می شود .پرهای اینتنسیو با ریشه های کوتاه
تر از پرهای فراستد و موزاییک ،رنگدانه های لیپوکروم را تا لبه پرها توزیع میکنند .بنابراین هر پر به تنهایی با
رنگدانه های لیپوکروم اشباع می شود.

پارامترهای ارزيابي
امتياز
29
27 - 28
26-24
23-18

توضيحات

ارزيابي ها
عالي

اثر فراستد در پرها وجود ندارد.
اثر فراستد بسیار خفیف و به سختی قابل مشاهده و محدود به ناحیه پشت و

شکمی است.

اثر فراستد محدودی که می تواند چندین قسمت از بدن را تحت تاثیر قرار دهد:
پشت ،گونه ،یقه ،پهلو و شکم که کتگوری دیگری را تعریف می کند.
اثر فراستد به وضوح در پرهای پرنده گسترش یافته است.

خوب
كافي
ناكافي

برای بررسی فقدان کامل اثر فراستد در ساختار پرها توصیه می شود که پرهای ناحیه اطراف کلواک را به صورت
بصری بررسی کنید .در واقع این ناحیه یک منطقه بحرانی است که در آنجا می توان نقایص اینتنسیو را تشخیص
داد .اگر در این ناحیه پرها با رنگدانه های لیپوکرومی اشباع شده به نظر برسند ،می توان حداکثر امتیاز را به نمونه
نسبت داد.
نمونه های هموزیگوت برای جهش اینتنسیو هرگز عالئم فراستد را بر روی پرها نشان نمی دهند .بنابر این هنگام
بررسی باید پارامتر ارزیابی آنها عالی در نظر گرفته شود.

INTENSIVE 1
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فراستد

1

در این کتگوری رنگدانه لیپوکروم به لبه پرها نمی رسد .در نتیجه قسمت انتهایی پرها خالی از رنگ لیپوکروم
است .این ویژگی باعث ایجاد اثر فراستد در ابعاد ظریفی می شود که آشکار و به طور یکنواخت در سراسر بدن
پخش می شود.
پارامترهای ارزيابي
امتياز
29
27 - 28
26-24
23-18

توضيحات
اثر فراستد در ابعاد ظریف که به طور یکنواخت در سرتاسر بدن پخش می شود
مشهود است.
اثر توزیع خوب فراستد ،بر روی پشت و یقه مشخص است یا به طور خاص در

ناحیه سینه کاهش یافته است.

اثر فراستد بیش از حد ضعیف و ناهمگن است ولی در هر صورت کتگوری فراستد
را تعریف می کند.
اثر فراستد بسیار موضعی یا خیلی کم به گونه ای که پرنده با کتگوری موزاییک

یا اینتنسیو اشتباه گرفته شود.

ارزيابي ها
عالي
خوب
كافي
ناكافي

اثر طراحی یکنواخت فراستد در سرتاسر بدن زمانی حاصل می شود که توزیع طراحی با همان تناوب و ابعاد ،بدون
کاهش یا افزایش آشکار رخ داده باشد.
نمونههای فراستد خفيف با ابعاد ظریف ترجیح داده میشوند زیرا این ویژگی باعث میشود تا تاثیر بصری که
ایجاد میکنند ،دلپذیرتر شود .از آنجایی که این نوع فراستد مربوط به پرهایی است که اغلب چسبیده به بدن
هستند و در اصطالح به عنوان ساختار پرهای اینتنسیو تعریف می شوند .رنگ لیپوکروم زمینه ،روشن تر و درخشان
تر به نظر می رسد.
در فراستد متوسط اگر طراحی یکنواخت و همگن باشد ،حداکثر امتیاز به پارامتر ارزیابی خوب تعلق دارد.
در فراستد شديد فرض بر این است که این اثر می تواند ویژگی های نزدیک به موزاییک را نمایش بدهد .با توجه
به اینکه اثر فراستد شدید با اثر فراستد خفیف بسیار متفاوت است .باید در نظر داشت که این ویژگی را با مقادیر
کافی ارزیابی نمود مشروط بر اینکه کتگوری که به آن تعلق دارند تعریف شود (در غیر این صورت با نمونه های
متوسطی روبرو خواهیم بود که می توان آنها را با موزاییک های بی کیفیت اشتباه گرفت).
برای درك بهتر عبارت (توزيع در سرتاسر بدن) بخاطر داشته باشيد كه نواحي مشخص (پشت ،بالها و
ماسک صورت) مشخصا نواحي مورد نظر هستند.

Frosted 1

26

موزاييک

1

کتگوری موزاییک صفت دوریختی مبتنی بر جنسیت را نشان میدهد .در این کتگوری رنگدانه های لیپوکروم در
مناطق مشخص با ویژگی های اینتنسیو بیان میشوند .این نواحی عاری از هر گونه اثر فراستد هستند.
در نرها ماسک صورت  ،در ماده ها خط چشم و در هر دو جنس بالها  ،پشت و سینه ویژگی این نژاد است.
جنس نر

ماسک صورت در نرها مشابه ماسک گلدفینچ است که باید به خوبی پیشانی  ،نواحی اطراف چشم  ،گونه و چانه
را بپوشاند تا جایی که از گوشه پشت چشم خارج شود و به شکل مثلث بسته شود .قطع اثر لیپوکروم در پیشانی
یا فقدان آن روی چانه یک نقص جدی است که همیشه باید بدون درنگ جریمه شود .سینه باید به خوبی مملو
از رنگدانه و به شکل یک سپر ظاهر شود .این سپر باید در ابتدای ناحیه شکمی با یک خط مرزی گچی واضح و
مشخص متوقف شود .نوار گچی روشن و بدون رنگدانه باید ناحیه رنگی چانه را از سینه جدا کند .رنگ لیپوکروم
نباید روی کمر یا پاها تأثیر بگذارد .نواحی رنگی باید بطور واضح اینتنسیو باشند .رنگ لیپوکروم باید روی پوشش
پشت تاثیر بگذارد و همچنین روی بال های بسته قابل مشاهده باشد.

mosaic 1
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پارامترهای ارزيابي
توضيحات

امتياز

ارزيابي ها

نمونه های با ماسک صورت کامالً مشخص .مناطق مشخص رنگی اینتنسیو
29

با خطوطی که به وضوح در پسزمینه سفید گچی باقیمانده از لکههای

عالي

جانبی جزئی در پشت جدا میشوند .سپر سینه به وضوح دیده میشود.
27 - 28

تاثیر شدید لیپوکروم در پشت  ،یقه و کمر با آثار خفیفی از فراستد که روی
آنها نمایان است.

خوب

نواحی مشخص باریک یا سرریز شده باشند .ماسکی که تمایل به شکستن
26-24

دارد یا بیش از حد کشیده میشود تا به رنگ قفسه سینه بپیوندد .ترشحات
لیپوکرومیک روی گونهها  ،پشت و پاها با اثر فراستد آشکار و روی بالها

كافي

فراستد خفیف است.
ماسک شکسته یا از دست رفته در چانه .نمونه ای که بطور گسترده و
23-18

مشهود در مناطق انتخاباتی مشخص به کتگوری فراستد گرایش دارد.
ترشحات لیپوکرومیک روی گونه ،یقه ،پشت ،سینه و پاها وجود دارد و

ناكافي

مناطق انتخابی مشخص خیلی باریک هستند.

ارزیابی کتگوری موزاییک نسبت به ارزیابی اینتنسیو و فراستد مشکالت بیشتری دارد زیرا الزم است اجزای مختلف
تشکیل دهنده نواحی انتخابی مشخص را با هم تطبیق دهیم .کیفیت پایین تر رنگ سینه در مقابل نواحی انتخابی
مشخص نیز باید در نظر گرفته شود .زیرا این ناحیه از کیفیت کمتری که مشخصه ماسک صورت  ،بال ها و پشت
است برخوردار است اما باید مرکز قفسه سینه پر شده و به خوبی مشخص باشد .بنابراین مقادیر توزیع لیپوکروم
در پشت نباید با ترشح در پهلوها و یا در ناحیه شکمی گسترش یابد .بر عکس وجود ترشحات رنگی در ناحیه
مرکزی پشت باید یک نقص بزرگ در نظر گرفته شود زیرا مربوط به ضعف کتگوری است که میتوان آن را در
بقیه قسمتهای بدن نیز مشاهده کرد.

28

جنس ماده

مناطق انتخابی مشخص در جنس ماده محدودتر از جنس نر هستند .رنگ لیپوکروم در سر فقط در اطراف چشم
تأثیر می گذارد که باید با یک خط رنگی به وضوح قابل مشاهده باشد .خط چشم نباید بیش از حد به سمت پس
گردن و گونه ها یا به سمت پیشانی امتداد یابد .در ناحیه مرکزی قفسه سینه رنگ لیپوکروم باید به شکلی سبک
اما به وضوح قابل مشاهده باشد .در طراحی بال و پشت باید رنگ اینتنسیو به وضوح قابل مشاهده باشد.

29

پارامترهای ارزيابي
امتياز
29

توضيحات
ویژگی اینتنسیو در مناطق انتخابی مشخص بطور کامال واضح قابل مشاهده
است .بقیه پرها باید سفید گچی باشد.

ارزيابي ها
عالي

آثاری از ترشحات لیپوکرومیک کمی مات در پشت توسعه یافته است .خط
27 - 28

چشم تمایل دارد پیشانی را درگیر کند یا به سمت پس سر امتداد یابد.

خوب

رنگ ناحیه بالی به خوبی قابل مشاهده است.
نواحی انتخابی مشخص که بیش از حد گسترده یا خیلی باریک هستند با
26-24

ترشحات لیپوکرومیک که تمایل دارند گونه ،پیشانی ،پشت ،قفسه سینه ،
کمر  ،پاها  ،شکم و پرهای پرواز را تحت تأثیر قرار دهند .اثر فراستد جزئی

كافي

روی بالها مشاهده میشود و خط چشم به سختی قابل مشاهده است.
نمونه فاقد لیپوکروم در خط چشم است  ،نمونه متمایل به کتگوری فراستد
23-18

با وجود ماسک صورت خوب در ناحیه گونه ،یقه ،پشت ،سینه ،کمر ،پاها و

ناكافي

شکم تحت تاثیر لیپوکروم قرار گرفته است.

ارزیابی کتگوری موزاییک نسبت به ارزیابی اینتنسیو و فراستد مشکالت بیشتری دارد زیرا الزم است اجزای مختلف
تشکیل دهنده نواحی انتخابی مشخص را با هم تطبیق دهیم .در شرایط نوری مطلوب نیازی به جستجو برای
حضور یا عدم حضور رنگ در ناحیه چشم نیست آنها باید بسیار واضح به نظر برسند .در انواع قناری مارفل ممکن
است مشکالت بیشتری در مشاهده رنگ لیپوکروم وجود داشته باشد به خصوص در نمونه هایی که دارای فاکتور
زرد هستند .اما در هر صورت باید شواهد لیپوکرومی آشکار باشد تا مجبور نباشیم به اقداماتی متوسل شویم که
هدف از آنها برجسته کردن مکانها لیپوکروم است.

30

موزاييک نر و ماده با توزيع ايده آل رنگ در نواحي مشخص ليپوكروميک

31

واریته

1

این اصطالح به رنگ ليپوكرومي پس زمينه قناریهایی اطالق می شود که رنگ آنها بسته به ماهیت طبیعی شان
شناخته می شود :رنگ نرمال ،2رقیق شده ،3تا حدی مهار شده ،4کامالً مهار

شده5.

دسته بندی واريته ها:

 -1لیپوکروم نرمال


زرد -6قرمز7

 -2لیپوکروم نرمال دست پر

سفید8

 زرد دست پر سفید – قرمز دست پر سفید
 -3لیپوکروم نرمال رقیق شده
 زرد مارفل  -قرمز مارفل
 -4لیپوکروم رقیق شده دست پر سفید
 زرد مارفل دست پر سفید – قرمز مارفل دست پر سفید
 -5لیپوکروم تا حدی مهار شده
 سفید غالب
 -6لیپوکروم کامالً مهار شده (فاقد لیپوکروم)
 سفید مغلوب
امتياز كامل واريته 25
24

امتياز

عالي

23-22

امتياز

خوب

21-20

امتياز

كافي

19-15

امتياز

ناكافي

variety 1
normal 2
diluted 3
partially inhibited 4
totally inhibited 5
Yellow factor 6
Red factor 7
White Wings 8

32

ليپوكروم نرمال

در این واریته :خلوص  ،کمیت و یکنواختی رنگ لیپوکروم در پرهای پروازی و دم پرنده باید مد نظر قرار میگیرد.
واریته " زرد "1باید پر رنگ باشد .رنگ بال و دم در سراسر بدن یکنواخت است.
واریته" قرمز "2باید پر رنگ باشد .رنگ بال و دم در سراسر بدن یکنواخت است.

yellow 1
rosy 2
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پارامترهای ارزيابي
امتياز
24
23-22
21-20

توضيحات
خلوص رنگ  -یکنواختی کامل و حداکثری.
ارائه خوب رنگ پس زمینه در سراسر بدن.

پوشش رنگ یکنواخت پرهای پروازی و دم.
خلوص خوب  -یکنواختی خوب و کمیت لیپوکرومیک پرهای پروازی و دم

با پوشش روشن و همرنگ.

ناخالصی رنگی به سختی قابل تشخیص است .رنگ زرد مقداری تحت تأثیر
قرمز و یا بالعکس است .رنگ قرمز متمایل به پرتقالی یا جگری است .دم و

پرهای پرواز رنگ غیر یکنواخت دارند.

ارزيابي ها
عالي
خوب
كافي

تداخل بین دو رنگ اصلی لیپوکرومی زرد و قرمز وجود دارد .نواحی با رنگ

19-15

های متفاوت با روشنی و یا غلظت های باالتر در رنگ های دیگر وجود دارد.
بیان ضعیف رنگ لیپوکرومیک با تمایل به رنگ زرد یا قرمز مارفل دارد.

ناكافي

پرهای پروازی و دم با روشنی آشکار یا غلیظ لیپوکرومیک.

یکنواختی رنگ لیپوکرومی بال و دم با بقیه قسمت های رنگی یکدست نیست .این اختالف هم برای واریته زرد و
هم برای واریته قرمز باید مد نظر باشد ،زیرا همگنی پرهای پوششی اجازه القاء رنگ به بال و دم را نمی دهند و
این همگنی به طور قابل توجهی برای دستیابی به حداکثر امتیاز الزم است.

34

ليپوكروم دست پر سفيد

در این واریته :خلوص ،کمیت و یکنواختی رنگ لیپوکروم و همچنین خلوص رنگ سفید روی پرهای پروازی و دم
باید مد نظر قرار گیرد.
واریته " زرد " باید پر رنگ باشد .دست پرها سفید است.
واریته" قرمز " باید پر رنگ باشد .دست پرها سفید است.
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پارامترهای ارزيابي
توضيحات

امتياز

ارزيابي ها

خلوص و یکنواختی رنگ با حداکثر محتوای کمیتی در تمام نواحی.
24

پرهای پرواز و دم سفید یکدست هستند .این امتیاز برای پرنده هایی که
پرهای پروازی کامل دارند محفوظ است.

عالي

خلوص خوب  ،کمیت و یکنواختی رنگ لیپوکرومیک با پرهای پروازی و
23-22

دم سفید رنگ که کمی تحت تأثیر رنگ زرد یا پرتقالی قرار دارند23 .

امتیاز برای نمونه های با کسری یک یا دو پر پروازی یا دم و  22امتیاز

خوب

برای نمونه های با کسری تعداد محدودی از پرهای پروازی یا دم.
ناخالصی های رنگی محدود و قابل تشخیص به نحوی که رنگ زرد
21-20

کمی تحت تأثیر رنگ قرمز و یا بالعکس قرار گرفته باشد .رنگ قرمز
متمایل به پرتقالی یا جگری است .پرهای پروازی و دم با رنگ زرد یا

زرد پرتقالی مشاهده میشوند .پرهای پروازی یا دم تعداد قابل توجهی

كافي

تغییر رنگ یا کسری دارد.
بین دو رنگ اصلی لیپوکرومیک تداخل وجود دارد .نواحی با رنگ های
متفاوت روشن یا غلظت باالتر رنگ دیده می شود .نمایش ضعیف رنگ

19-15

لیپوکرومیک که تمایل به زرد مارفل یا قرمز مارفل دارد .نمایش قابل

توجه پرهای پروازی یا دم در حال تغییر رنگ که بر پرهایی که تغییر

ناكافي

نکرده اند غالب هستند .پرهای پرواز و دم کامالً تحت تأثیر رنگ زرد یا
زرد-پرتقالی قرار گرفته اند.

بال و دم در لیپوکروم زرد باید سفید به نظر برسند (عدم وجود لیپوکروم) ،هر چند لبههای بیرونی بال کمی رنگ
زرد را نشان دهند .با این حال نمونه هایی که تا حد امکان اثر لیپوکروم را موضعی و خفیف نشان میدهند ترجیح
داده می شوند.

36

معموال رنگ پرهای سوم1پروازی تغییر نمیکند .بنابر این نمونه ای که پرهای تغییر یافته ارائه دهد طبق پارامترهای
برگه داوری جریمه خواهد شد.
ممکن است در این واریته  ،بخصوص با فاکتور قرمز اتفاق بیفتد که پرهای پروازی یا دم  ،نیمه رنگ شده باقی
بمانند (این اتفاق زمانی رخ میدهد که قبل از رشد کامل پرها ،پرنده رنگ مصرف کند) .در این شرایط الزم است
که داور اثر ویژگی های نوری را با استفاده از نور مصنوعی ارزیابی کند .بدیهی است که پارامتر ارزیابی این واریته
ها را نمی توان "عالی" در نظر گرفت و همانطور که در جدول پارامترهای ارزیابی مشاهده میکنید در آیتم "عالی"
و "خوب "  23امتیاز برای کیفیت رنگ نمونه با کمبود یک یا دو پر پروازی یا دم و  22امتیاز برای نمونه های
با کمبود تعداد محدودی از پرهای پروازی یا دم در نظر گرفته شده است .جریمه اصلی توسط داور در برگه داوری
با مراجعه به آیتم کیفیت پرهای پوششی اعمال می شود .در نظر گرفتن عدالت  ،عقل و منطق در ارزیابی باید مد
نظر داور باشد.
پارامترهای ارزیابی این واریته نشان میدهد که قناریهای موزاییک قرمز و زرد در واریته قناریهای دست پر سفید
قرار می گیرند .زیرا پرهای قناریهای موزاییکی باید در خارج از مناطق انتخابی مشخص ،سفید گچی باشد .بنابراین
بال و دم باید سفید باشد.
داور فقدان پرهای اصلی پروازی یا پرهای سوم پروازی را در آیتم پرهای پوششی با  11امتیاز جریمه می کند.

tertials 1

37

مارفل نرمال

این واریته (زرد و قرمز) بر خالف دو واریته قبل با رقیق شدن رنگ لیپوکرومی شناخته می شود .خلوص کامل و

یکنواختی رنگ لیپوکروم همراه با رقیق شدن1عالی رنگ در سراسر بال و دم مورد نظر است .بهترین سایه رنگی،
رنگ زرد و قرمز رقیق شده است .بنابر این پارامترهای زیر باید مد نظر باشد.

dilution 1
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پارامترهای ارزيابي
امتياز
24
23-22

21-20

توضيحات
خلوص عالی رنگ  ،رقیق شدن عالی و همگنی لیپوکرومیک در کل
پرها .توزیع رنگ یکنواخت در سراسر بال و دم.

خلوص خوب رنگ لیپوکرومیک  ،همراه با رقیق شدن و یکنواختی
خوب رنگ .کیفیت رنگ کمتر پرهای پروازی و دم.

ناخالصی های رنگی کمی قابل تشخیص هستند .رقیق شدن ضعیف
رنگ با تمایل به رنگ زرد یا قرمز مشاهده می شود .نا همگنی رنگ
پرهای پروازی و دم دیده میشود.

ارزيابي ها
عالي
خوب

كافي

بین دو رنگ اصلی زرد یا قرمز تداخل وجود دارد .رنگ لیپوکرومی بیش
19-15

از حد سبک و رقیق شده است .وجود پرهای پروازی و دم لیپوکرومی

که به وضوح روشن یا پر رنگ باشند.

سایه کرم رنگ عیب محسوب می شود.

39

ناكافي

مارفل دست پر سفيد

این واریته (زرد و قرمز)  ،نیز بر خالف دو واریته ای که قبال توضیح داده شد با رقیق شدن رنگ لیپوکرومی
شناخته می شود .بنابراین باید به خلوص و یکنواختی لیپوکروم و درجه رقیق شدن و همچنین خلوص رنگ سفید
روی پرهای پروازی و دم توجه داشت .معمولی ترین سایه ها ،رنگ زرد و قرمز رقیق شده است.
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پارامترهای ارزيابي
توضيحات

امتياز

ارزيابي ها

خلوص عالی رنگ .رقیق شدن عالی و همگنی رنگ لیپوکرومی در همه
24

پرها .بال و دم به رنگ سفید خالص و فاقد ناخالصی اند .این امتیاز

برای نمونه هایی که در پرهای بال هیچ گونه کسری یا تغییر رنگ

عالي

ندارند محفوظ است.

خلوص و یکنواختی خوب رنگ لیپوکرومی رقیق شده 23 .امتیاز برای
22 - 23

نمونه های با پرهای پرواز و دم سفید و کسری یک یا دو پر که تحت
تأثیر رنگ زرد یا پرتقالی قرار گرفته اند و  22امتیاز برای نمونه با

خوب

کسری تعداد محدود پر پروازی یا تغییر رنگ یافته.
ناخالصی رنگ لیپوکرومی کمی قابل تشخیص است ،و با رقیق شدن
21-20

کمتر متمایل به رنگ زرد یا قرمز است .ناهمواری رنگ بال و دم با
رنگ های زرد یا زرد پرتقالی آشکار است .رنگ تعداد قابل توجهی از

كافي

پرهای بال و دم تغییر کرده است.
تداخل بین دو رنگ اصلی زرد یا قرمز واضح است .رنگ لیپوکرومی
19-15

مایل به سفید با رقیق شدن بیش از حد مشخص است .تغییر رنگ در

پرهای پروازی و دم چشمگیر است .پرهای پروازی و دم به طور کامل

ناكافي

تحت تأثیر لیپوکروم زرد یا زرد پرتقالی قرار دارند.
نمونه های ناخالص به واریته های لیپوکرومی دیگر نسبت داده میشوند و نباید با نمونه هایی که بار بیشتری از
رنگ لیپوکروم دارند اشتباه گرفته شوند .این موارد بیشتر در نمونه های دارای فاکتور قرمز قابل مشاهده است.
سایه کرم رنگ عیب محسوب می شود.
پارامترهای ارزیابی این واریته نشان میدهد که قناریهای موزاییک قرمز و زرد در واریته قناریهای دست پر سفید
قرار می گیرند .زیرا پرهای قناریهای موزاییکی باید در خارج از مناطق انتخابی مشخص ،سفید گچی باشند .بنابر
این بال و دم باید سفید باشند.
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سفيد غالب

در این واریته بیان فاکتور مهار رنگ لیپوکروم (مهار جزئی) ،1تمام آثار لیپوکرومی روی پرها را از بین میبرد ،به
استثنای لبه بیرونی پرهای پروازی (زرد-لیمویی) که به شکل رسوبات سبک وجود دارد.
در این قناریها ،کتگوری و واریته یک آیتم را تشکیل می دهند و  55امتیاز برای آنها در نظر گرفته شده است.
پارامترهای ارزیابی
امتياز
53
50 - 52
48 - 49
47-45

توضيحات
فقدان رنگ لیپوکروم در سراسر بدن همراه با کاهش تجمع آشکار

رنگ زرد-لیمویی در لبه بیرونی پرهای اولیه.

فقدان رنگ لیپوکروم در سراسر بدن و گسترش ترشحات لیپوکرومیک
در بالها.
لکه های لیپوکرومیک گسترده بر روی پرهای پروازی و دم و رسوب
رنگ لیپوکروم بسیار سبک بر روی همه بال ها.

ارزيابي ها
عالي
خوب
كافي

لکه های پهن بر روی پرهای پرواز ،دم و بال ها مشاهده میشود .تداخل
بین دو رنگ اصلی لیپوکرومیک وجود دارد .نمونه هایی که آثار
لیپوکرومیک در زیر دم دارند نباید سفید در نظر گرفته شوند.

ناكافي

هر نمونه لیپوکرومی غیر از واریته نرمال و دست پر سفید باید به عنوان نمونه حامل رنگدانه لیپوکروم با پارامتر
ناکافی جریمه شود.

partial inhibition 1
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سفيد مغلوب

در این واریته ،بیان فاکتور مهار رنگ لیپوکروم (مهار کامل) ،1تمام آثار لیپوکرومیک را از پرهای پوششی  ،لبه
بیرونی پرهای پروازی و اپیدرم پاک می کند.
در این قناریها کتگوری2و واریته3یک آیتم را تشکیل میدهند و  55امتیاز برای آنها در نظر گرفته شده است.
پارامتر ارزیابی عالی این نمونه ،بیان روشنایی و جلوه رنگ سفید است.
پارامترهای ارزیابی

توضيحات

امتياز

ارزيابي ها

روشنایی عالی و درخشندگی رنگ سفید

عالي

50 - 52

تیرگی بسیار جزئی رنگ سفید

خوب

48 - 49

نه خیلی شفاف و نه روشن ،سفید مات.

كافي

47-45

سفید چرک و کثیف.

ناكافي

53

total inhibition factor 1
Category 2
Variety 3
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باید در نظر داشت که بیان درخشندگی و جالی رنگ سفید به ساختار پر و به طور غیرمستقیم به میزان تمیزی
پرها وابسته است ،بنابراین پرورش دهنده ها به شیوه های خاصی پرندگان خود را شستشو میدهند تا این تغییر
فنوتیپی را در هنگام ارزیابی به نفع پرنده خود تمام کنند .در صورت مشاهده شرایط آرایشی آشکار میتوان برای
اثبات استفاده احتمالی از مواد شیمیایی برای ایجاد اثرات نوری سفید به روشهای مناسب متوسل شد .بنابراین در
صورت مشکوک شدن ،داور میتواند از ارزیابی پرنده خودداری کند.
همچنین در انواع قناریهای لیپوکرومی و مالنینی اگر انعکاس رنگ مایل به آبی روی پرها مشاهده شود و المپ
مخصوص آن را نشان دهد ،پرنده جزو موارد پرهیز از داوری قرار می گیرد .بنابر این تاکید میشود که این روش
آرایشی بر ارزیابی نمونه در معرض داوری تأثیر میگذارد نه بر وضعیت و سفیدی پرنده ای که در شرایط کثیف و
آلوده نگهداری میشود و این نوع دستکاری قابل تشخیص است.
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قناريهای چشم قرمز
تمام قناریهای لیپوکرومی تحت تأثیر فاکتور فائو و ساتن  ،چشمان قرمز دارند .این نمونه ها باید با همان پارامترهای
قناریهای لیپوکرومی داوری شوند .در ارزیابی درجه رنگ پذیری چشم مهم نیست با این حال قرمزی چشمها باید
قابل توجه باشد .نمونه هایی که این عالئم را ندارند باید به عنوان قناریهای لیپوکرومی نرمال داوری شوند.
نام واريته های فوق به شرح زير است:
• لوتينو

زرد با چشمان قرمز

• روبينو

قرمز با چشمان قرمز

• لوتينو مارفل

مارفل زرد با چشمان قرمز

• روبينو مارفل

مارفل قرمز با چشمان قرمز

• آلبينو دومينانت

سفيد غالب با چشمان قرمز

• آلبينو رسسيو

سفيد مغلوب با چشمان قرمز
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VARIETY

TYPE & VARIETY

46

تایپ
رنگهای مالنين به چهار دسته تقسيم مي شوند:

•

نگرو

•

برونو

•

آگات

•

ایزابل

همه قناریهای مالنینی بر اساس سه آیتم تایپ ،1کتگوری و واریته ارزیابی می شوند.
پارامترهای دو آیتم کتگوری و واریته همان پارامترهای اتخاذ شده برای قناریهای لیپوکرومیک است.
امتيازدهي به شرح زير است:

امتياز كامل تايپ 30

29

امتياز

عالي

28-27

امتياز

خوب

26-24

امتياز

كافي

23-18

امتياز

ناكافي

امتياز كامل كتگوری 15
14

امتياز

عالي

13

امتياز

خوب

12-11

امتياز

كافي

10-8

امتياز

ناكافي

امتياز كامل واريته 10
10

امتياز

عالي

9

امتياز

خوب

8

امتياز

كافي

7-3

امتياز

ناكافي

Type 1
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قناريهای مالنيني با رنگ زمينه سفيد
در قناریهای مالنینی با پس زمینه سفید غالب یا سفید مغلوب  ،واریته و کتگوری یک آیتم واحد را تشکیل
میدهند ،بنابراین امتیاز کامل  25است.
قناری مالنين با پس زمينه سفيد غالب

پارامترهای ارزيابي
امتياز
24
23-22
21-20
19-15

توضيحات
فقدان لیپوکروم در سراسر بدن و تجمع خفیف اما آشکار رنگ زرد-لیمویی

در لبه بیرونی پرهای اولیه.

فقدان لیپوکروم در پرها .وجود ترشحات لیپوکرومیک در پرهای پروازی.
ترشحات گسترده لیپوکرومیک بر روی پرهای پروازی و دم .رسوب بسیار
سبک بر روی بال ها.
لکه های پهن بر روی پرهای پوششی ،دم و بال ها .سوژه هایی که ردپایی
از لیپوکروم زیر دم دارند نباید "رنگدانه" در نظر گرفته شوند.
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ارزيابي ها
عالي
خوب
كافي
ناكافي

در نمونههای اکسید شده ،قناریهایی که رنگ پسزمینه آنها تحت تأثیر گسترده مالنین قرار دارند و باعث کاهش
درک رنگ سفید (عدم وجود لیپوکروم) میشوند ،نباید جریمه شوند .این وضعیت نتیجه کیفیت رنگ در تایپ
پرنده است و نه نقص قابل انتساب به رنگ سفید .اصطالح تايپ آشکارا به رنگ های مالنين اشاره دارد.

قناری مالنين با پس زمينه سفيد مغلوب

پارامترهای ارزيابي
امتياز
24

توضيحات

ارزيابي ها

روشنایی عالی و درخشندگی رنگ سفید.

عالي

23-22

تیرگی بسیار جزئی رنگ سفید.

خوب

21-20

نه خیلی شفاف و نه روشن ،سفید مات.

كافي

19-15

سفید کسل کننده و کثیف.

ناكافي

در نمونههای اکسید شده ،قناریهایی که رنگ پسزمینه آنها تحت تأثیر گسترده مالنین قرار دارند و باعث کاهش
درک رنگ سفید (عدم وجود لیپوکروم) میشوند ،نباید جریمه شوند .این وضعیت نتیجه کیفیت رنگ در تایپ
پرنده است و نه نقص قابل انتساب به رنگ سفید .اصطالح تايپ آشکارا به رنگهای مالنين اشاره دارد.
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طراحي يا الگوی پرهای پوششي چهار عنصر دارد:

• رگه ها ()Streaks
• خطوط ()Shackles
• عالئم ()Markings

• سبیل ()Mustaches
رگه ها :این طراحی روی سر ،پشت ،سینه و کمر تاثیر می گذارند که عمدتاً از ایومالنین سیاه یا قهوه ای بسته به

"تایپ" پرنده شکل میگیرند .نحوه توزیع رنگدانه های سیاه و قهوه ای (ایومالنین) ،طراحی و الگوی گسترده و
پیوسته را مشخص میکند .در حالی که طراحی در انواع رقیق شده آگات و ایزابل باید ظریف و شکسته باشد .اندازه
رگه ها با توجه به کتگوری (اینتنسیو  ،فراستد  ،موزاییک) در انواع مختلف مالنینی متفاوت است.

خطوط :این طراحی به رنگ سیاه یا قهوه ای فقط روی پوش پرهای میانی ( )Medium Secondary Covertsوجود
دارد .آنها شبیه "کامای بزرگی" هستند که جهت آن به سمت پشت پرنده است.
عالئم :این طراحی مربوط به پرهای پروازی  ،دم و دمگاه  ،پوش پرهای ثانویه (،)Great Secondary Coverts
پوش پرهای اولیه ( )Primary Covertsو آلوال ( ،)Alulaاست که بسیار غنی از رنگدانه ایومالنین می باشند.
سبيل :این طراحی نشانههای تکنیکی خاصی در انواع سهره است که روی گونه های پرنده قرار دارد و بیشتر در
نرها مشهود است.
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رنگهای مالنین کالسیک

مالنين های اكسيد شده
•

سری سیاه( :ایومالنین و فئومالنین سیاه)

•

سری قهوه ای( :ایومالنین و فئومالنین قهوه ای)

مالنين های رقيق شده

•

سری آگات( :کمیت ایومالنین سیاه کمیت یافته و فئومالنین کاهش شدید دارد)

•

سری ایزابل( :ایومالنین قهوه ای کاهش کمیت و کیفیت یافته و فئومالنین کاهش شدید دارد)
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فرآيند تداخل
در ارزیابی قناریهای رنگی الزم است که همیشه تداخل بین فاکتور هایی که در تشکیل طراحی کلی پرنده نقش
دارند مد نظر قرار گیرد .با توجه به اینکه اصطالحات ،نشانه تفاوتهای واقعی نیستند بلکه فقط تنوع ظاهری را

نشان میدهند .هیچ ترکیبی از تایپ  ،واریته و کتگوری نباید پیش داوری شود .قبل از پرداختن دقیق به تایپ
های مختلف ،مشهودترین مواردی را که در داوری مد نظر هستند فهرست می کنیم.

تداخل كتگوری و تايپ :طراحی پرها در کتگوری اینتنسیو به دلیل رشد کمتر ریشه پرها و محدودیت در سطح
کلی خود نسبت به طراحی در کتگوری فراستد و موزاییک ،ایومالنین بیشتری را نشان میدهند.


به همین دلیل قناریهای فائو در کتگوری اینتنسیو فئومالنین را در لبه پرها ظریف تر و متمرکز نشان
می دهند.



طراحی در انواع رقیق شده مالنینی بر خالف انواع اکسید شده ،ظریف و شکسته است .در عین حال
نمونه های اینتنسیو نسبت به دو کتگوری فراستد و موزاییک طراحی بهتری را ارائه میکنند.

تداخل واريته و تايپ :طراحی در تایپ برونو-اوپال و آگات-اوپال در انواع فراستد و موزاییک بسیار مشهود اما
در انواع قرمز اینتنسیو کمتر مشهود است ،آنچنان که طراحی تقریباً ناپدید میشود و ویژگی بصری آبی تنها در

پرهای پروازی و دم قابل مالحظه است.


واریته های سفید (غالب و مغلوب)  ،انواع مارفل (زرد و قرمز) ،مقدار بیشتری از فئومالنین را نمایش
می دهند.



واریته های سفید (غالب و مغلوب) ،مانع از نمایش ویژگی بصری مایل به آبی در انواع اوپال می شوند.

بنابر این خاکستری تر به نظر می رسند.

تداخل كتگوری و واريته :در کتگوری اینتنسیو ،ساختار خاص پرها به نفع تمرکز غلظت باالتر رنگدانه های
لیپوکرومی است .به ویژه در مبحث لیپوکروم ها در واریته زرد که مانع از تاثیر بصری رنگ لیمویی می شود.
تداخل تايپ در واريته :حضور ایومالنین و فئومالنین و غلظت آنها باعث تیره شدن رنگ پس زمینه می شود.

تداخل رنگ تایپ آگات در واریته زرد ،لیپوکروم متمایل به سبز و در واریته قرمز ،لیپوکروم متمایل به برنز را
نمایش میدهد که نشانه کاهش کیفی رنگدانه مالنین است.
تداخل پرهای پوششي و تايپ :در پرهای اکسید شده ،پرهای در حال رشد و معیوب از مشاهده پیوسته خطوط
و طراحی کلی جلوگیری می کند.
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نگرو

ويژگيهای عمومي :طراحی نگرو1عمدتا از ایومالنین سیاه و به شدت اکسید شده تشکیل شده است و باید
پیوسته ،طوالنی ،عریض و برجسته باشد .منقار ،پاها و ناخن ها باید کامال سیاه باشند.

Black canary 1
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امتياز كامل 30
پارامترهای ارزيابي
توضيحات

امتياز

ارزيابي ها

حداکثر اکسیداسیون ایومالنین سیاه در پرهای پوششی و پرهای اصلی
مشاهده میشود .طراحی رگه ها بلند و گسترده ،واضح ،متقارن و به خوبی

29

مشخص است .در انواع اینتنسیو طراحی با همان کیفیت اما کمی باریکتر
مشاهده می شود .عدم وجود رنگ قهوه ای کامال مشهود است .وجود

عالي

فئومالنین اکسیده شده فقط در لبه پرهای پروازی و دم مجاز است .منقار
 ،پاها و ناخن ها سیاه هستند.
28-27

26-24

اکسیداسیون یکنواخت و خوب ایومالنین سیاه .وجود آثار خفیفی از رنگ

خوب

قهوه ای مشاهده می شود .منقار ،پاها و ناخن ها کمتر اکسید شده اند.

میزان مناسب از مالنین سیاه اکسید شده .طراحی قهوه ای نا مناسب در

كافي

پشت و کمر وجود دارد .منقار ،پاها و ناخنها کمی اکسید شدهاند ،اما
همچنان تایپ پرنده را مشخص میکنند.

اکسیداسیون ضعیف مالنین سیاه با حضور مشهود رنگ قهوه ای .طراحی

23-18

پشت بسیار بهم ریخته و نامناسب و عدم وجود رگه روی سر و کمر .عالئم
با رنگ رقیق شده مشهود در نمونه متمایل به تایپ آگات وجود دارد.

ناكافي

منقار ،پا و ناخن ها اکسید نشده اند.

این تایپ در حضور رنگ لیپوکروم پس زمینه یا پس زمینه فاقد لیپوکروم (سفید) باید بسیار تیره بنظر برسند و
نه روشن .در این نمونه ها تداخل رنگ لیپوکروم و ایومالنین بر درجه اکسیداسیون و توزیع رنگ در کل پوشش
تأثیر میگذارد و تایپ پرنده را برجسته می کند .اما در صورت فقدان رنگ پس زمینه لیپوکروم (سفید) ،نمونه ها
غیر معمولی بنظر میرسند زیرا همانند مالنین های رقیق شده کمبود ایومالنین را نمایش میدهند.
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برونو

ويژگيهای عمومي :طراحی برونو 1اساساً مشابه طراحی نگرو متشکل از ایومالنین قهوه ای و فئومالنین که در

حاشیه پرهای پوششی قرار دارند ،می باشد و به طور یکنواخت در سراسر بدن توزیع می شود که مشخصه سری
کالسیک برونو است .رگه ها  ،خطوط  ،عالئم و سبیل به وضوح رنگ قهوه ای اکسید شده دارند .رگه های مالنینی

پشت باید متقارن و به خوبی مشخص و بیان مالنین در پشت و سر یکسان باشد .منقار ،پاها و ناخن ها مایل به
قهوه ای هستند .در این تایپ به دلیل تاثیر زیاد فئومالنین ،رنگ لیپوکرومی تیره تر به نظر می رسد.

Brown canary 1
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امتياز كامل 30
پارامترهای ارزيابي
توضيحات

امتياز

ارزيابي ها

رگههای قهوهای متقارن و مشخص عریض و پیوسته در پشت و روی

29

سر و بیان یکنواخت مالنین در همه پرهای پوششی .فئومالنین کامال
آشکار و به خوبی در حاشیه پرها موضعی شده است .منقار ،پاها و

عالي

ناخن ها مایل به قهوه ای اند.

رگههای مالنینی متقارن و پیوسته روی سر ،پشت و کناره ها با رنگ
28-27

یکنواخت و خوب .فئومالنین آشکار و به خوبی بر روی پرهای پوششی

توزیع شده است.

خوب

منقار ،پاها و ناخن ها مایل به قهوه ای اند.
26-24

مشاهده تون رنگ مالنین متوسط که برای تشخیص تایپ این نمونه

کافی است .طراحی کمی نامناسب یا کاهش یافته است ،کاهش رنگ
عالئم مشخص است .نواحی روشن برجسته هستند.

كافي

تون مالنین ضعیف ،طراحی منقطع یا درهم ،فقدان رگه ها در یک یا
23-18

هر دو طرف و روشن تر شدن آشکار طراحی.

کاهش ایومالنین در نمونه ای که به تایپ "ایزابل" تمایل دارد.

ناكافي

این تایپ با حضور رنگ لیپوکروم پس زمینه یا پس زمینه فاقد لیپوکروم (سفید) باید بسیار تیره بنظر برسند و نه
روشن .در این نمونه ها تداخل رنگ لیپوکروم و ایومالنین بر درجه اکسیداسیون و توزیع رنگ در کل پوشش تأثیر
میگذارد و تایپ پرنده را برجسته می کند .اما در صورت فقدان رنگ پس زمینه لیپوکروم (سفید) ،نمونه ها غیر

معمولی بنظر میرسند زیرا همانند مالنین های رقیق شده کمبود ایومالنین را نمایش میدهند.
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آگات

ويژگيهای عمومي :تایپ آگات1که اولين فاكتور رقيق شدن رنگ بر روی آن ظاهر شد با کاهش کمیت ایومالنین
سیاه و کاهش شدید فئومالنین شناخته می شود و نتیجه این کاهش ،آگات را ارائه می کند:
• غلظت رنگ سیاه در مرکز پرها با حداکثر کاهش فئومالنین • .رنگ خاکستری مرواریدی پهن روی لبه های
پرهای پروازی و دم و در زیر آنها کاهش آشکار رنگدانه های مالنینی (خاکستری بسیار روشن) نمایان است.

• سبیل با رنگدانه سیاه مشخص می شود و به وضوح قابل مشاهده است • .رگه های نازک ،منقطع و متقارن روی

سر ،پشت و پهلوها حضور دارند • .ناپدید شدن رنگدانه مالنین در نواحی فرعی که نشان دهنده میزان کاهش
فئومالنین است • .منقار  ،پاها و ناخنها رنگ گوشت است.

Agat Canary 1
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امتياز كامل 30
امتياز

پارامترهای ارزيابي
توضيحات

ارزيابي ها

غلظت قوی رنگ سیاه در رگهها ،خطوط و عالئم با حاشیه خاکستری
29

مرواریدی روی بال و دم و رنگ خاکستری روشن زیر پرها .سبیل واضح

و ناحیه ابروی روشن .رگه های سر ،پشت و پهلوها نازک و منقطع .منقار

عالي

و پاها مالنین روشن .ناخن ها رنگ روشن دارند.

رگه های روی سر ،پشت و طرفین متقارن با سایه خوبی از رنگ سیاه و
28-27

کاهش خوب فئومالنین .مرزهای خاکستری مرواریدی آشکار اند .سبیل
به خوبی مشخص شده .ناحیه ابرو فاقد مالنین است .منقار ،پاها و پنجه

خوب

ها مالنین روشن دارند .ناخن ها رنگ روشن دارد.
رگه های سر ،پشت و کمر بیش از حد بلند و یا پهن اند .فقدان رگه ها
26-24

در طرفین .سبیل کمی مشخص است .ناحیه ابرو تحت تاثیر مالنین است.
حضور متوسط مالنین در منقار و ناخن.

كافي

حضور فئومالنین .رگههای بلند و پیوسته ،نامتقارن و ضعیف  .سبیل

23-18

نامشخص .ابرو به دلیل مالنین فراوان کمی مشهود است .مالنین در منقار،
پاها و ناخن ها حضور آشکار دارد .سوژه تمایل به تایپ سیاه دارد.

ناكافي

در مقایسه با رنگ سیاه الزم است که کیفیت رنگ و تونالیته1طراحی این تایپ با دقت ارزیابی شود و نباید بیان
آن کاهش یابد .در عین حال نباید در مقابل نمونه هایی با رگه های بلند و پیوسته چشم پوشی کرد .در یک نمونه

خوب آثار ایومالنین روی ناخن ها به انگشت اول محدود می شود .انتشار مالنین روی تمام ناخن ها و همچنین
منقار را نمی توان پارامتر خوب برای این تایپ دانست.

1

اختالف تیرگی و روشنایی ،درجه رنگ ،کاهش یا افزیش یک پرده از رنگ.
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ايزابل

ويژگيهای عمومي :تایپ ایزابل1حاصل تعامل فاکتور آگات با برونو است .پرهای پوششی از ایومالنین و فئومالنین
قهوه ای به شدت رقیق شده شکل میگیرند .این کاهش باید بدون پاک شدن در کنارهها با حاشیههای یکنواخت

روی بال و دم نمایان باشد .طراحی روی سر ،پشت و پهلوها واضح و شفاف و رگه ها مشابه تایپ آگات است .این

رگه ها باید متقارن ،منقطع و ظریف به رنگ فندقی در زمینه روشن باشند .بدلیل کاهش مالنین ،چشمها قرمز
تیره به نظر می رسند .پنجه ،منقار و ناخن رنگ گوشت هستند.

Isabel canary 1
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امتياز كامل 30
پارامترهای ارزيابي
توضيحات

امتياز

ارزيابي ها

طراحی مشخص ،واضح ،ظریف و منقطع به رنگ فندقی یکنواخت در

29

سراسر بدن ،رنگ و ویژگی های مربوط به آگات را نشان میدهد که تا لبه
پرهای پروازی و دم گسترده شده است.

عالي

فئومالنین به شدت کاهش یافته است.

رقیق شدن خوب مالنین .طرح کلی پشتی مشخص ،اما نه چندان مشهود
28-27

26-24

23-18

در لبههای پرهای پروازی و دم .رقیق شدن خوب فئومالنین و تفاوت
جزئی در رنگ ایومالنین بین رگه ها و عالئم.

رقیق شدن ضعیف مالنین .پرنده طراحی مشخص یا به سختی قابل

مشاهده در پشت ،کناره ها و سر دارد .تفاوت قابل توجه در سایه های بین
رگه ها و عالئم مشاهده میشود.
کاهش رقیق شدن مالنین .طراحی پشت از بین رفته است .طراحی بیش
از حد مشهود است یا وجود ندارد .حضور برجسته فئومالنین .سوژه ای که

به تایپ ایزابل قهوه ای یا پاستلی گرایش دارد.

خوب

كافي

ناكافي

نمونه هایی که به تایپ ساتن متمایل هستند (اغلب نرهایی که حامل فاکتور ساتن هستند) و عاری از فئومالنین
بنظر میرسند و در مقایسه با رنگ فندقی نوع ایزابل ،در طراحی خود از تونالیته پایین تری برخورداراند باید با

پارامتر کافی ارزیابی شوند.
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جهش های مدرن

Non-classic colors
New Mutation

61

جهش های جدید در رنگ های مالنین
در ابتدا تنها دو رنگ اصلی سیاه و قهوه ای رنگهای مالنینی شناخته می شدند .بروز اولين فاكتور رقيق شدن

رنگ ،جهش آگات را پدید آورد و از تعامل جهش آگات با مالنین قهوه ای ،قناریهای ایزابل متولد شدند .این چهار

رنگ ،سری مالنین کالسیک نامیده میشوند .امروزه در قناریها نمایش رنگ و طرحهای جدید حاصل جهش هایی
هستند که پس از مالنین های کالسیک رخداده است .به این سری از رنگ های رقیق شده ،رنگ های غیر

کالسیک یا مدرن گفته میشود .این جهش ها به ترتیب عبارتند از:
 فاكتور دوم پاستل
 فاكتور سوم اوپال
 فاكتور چهارم فائو
 فاكتور پنجم ساتن
 فاكتور ششم توپاز
 فاكتور هفتم ايمو
 فاكتور هشتم اونيکس
 فاكتور نهم كبالت
 فاكتور دهم جاسپ

62

جهش پاستل
قناریهای مالنینی که دومين فاكتور رقيق شدن رنگ بر آنها اثر میکند پاستل نامیده میشوند .این فاکتور تاثیر
خود را با کاهش زیاد هر دو رنگدانه ایومالنین و فئومالنین بیان میکند.
قناریهای پاستل اولین نمونه از قناریهای غیر کالسیک هستند .در این نمونه ها کاهش رنگدانه های مالنین از
جمله روی منقار و ناخن اثر آشکاری ایجاد نمی کند.
مانند همه قناریهای مالنینی ،آنها نیز باید بر اساس کتگوری  ،واریته و تایپ ارزیابی شوند.
برای آیتمهای واریته و کتگوری ،همان پارامترهایی که برای لیپوکرومیک ها وجود دارد باید اعمال شود.

نگرو پاستل

طراحی کلی مشابه سری کالسیک سیاه با کاهش کیفیت رنگ به رنگ خاکستری (آنتراسیت) 1تغییر می یابد.
منقار ،پنجه ها و ناخن ها سیاه است.

 1ذغال سنگ (خاکستری تیره)

63

امتياز كامل30

پارامترهای ارزيابي

امتياز
29

توضيحات
طراحی مانند سری کالسیک به خوبی مشخص و خطوط و عالئم
به رنگ خاکستری (آنتراسیت) است .منقار ،پاها از جمله ناخن
اکسید شده است .فاقد رنگ قهوه ای آشکار.

ارزيابي ها
عالي

طراحی ایومالنین خطوط و عالئم نسبت به نمونه عالی کمتر
28-27

مشخص است .اما به رنگ خاکستری (آنتراسیت) است .منقار،

پاها و ناخن ها کمی کمتر اکسید شده اند .آثار خفیفی از رنگ

خوب

قهوه ای وجود دارد.
26-24

23-18

طراحی شکسته ایومالنین  ،همراه با کاهش غلظت رنگ
خاکستری (آنتراسیت) .وجود رنگ قهوه ای.
پاها  ،ناخن و منقار کمی اکسید شده اند.
طراحی ایومالنین خفیف ،با سایههایی که به تایپ آگات پاستل
تمایل دارند .اکسیداسیون ضعیف منقار ،پاها و ناخن ها.

كافي

ناكافي

طراحی برخی از نمونههای نمایشی همانند سایهای از مالنین سیاه است .این امکان وجود دارد که آنها پرنده های
نگرو با ایومالنین سیاه و کیفیت پایین باشند که تا حدی باعث سردرگمی می شوند.

64

برونو پاستل

مشخصه آنها کاهش و تضعیف کامل ایومالنین است به طوری که هر اثری از طراحی در پرها ناپدید شود .بنابر
این سراسر بدن ،بیان مالنین قهوهای اکسید شده را نشان میدهد که در مقایسه با رنگ های سری کالسیک کمی

کاهش یافته و به صورت پتینه( 1هنر نمایش کهنگی رنگ برای بیان فاکتور پاستل) ظاهر میشوند و به طور
یکنواخت در همه پرها پخش میشوند .پرهای پروازی و دم قهوه ای یکدست و هماهنگ با تناژ رنگ سراسر بدن

خواهند بود.

patina 1
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امتياز كامل 30
پارامترهای ارزيابي
توضيحات

امتياز

ارزيابي ها

ناپدید شدن طراحی با حضور مالنین قهوه ای اکسید شده متراکم،
29

همراه با تون رنگ یکنواخت روی کل پرهای پوششی .عالئم قهوه

ای روی بالها و دم متمرکز شده .منقار ،پاها ،ناخن ها مایل به قهوه

عالي

ای هستند.
28-27

26-24

مالنین قهوه ای اکسید شده با سایه و شدت خوب به طور یکنواخت

توزیع شده است .آثار بسیار جزئی از طراحی وجود دارد .منقار،
پاها ،ناخن ها مایل به قهوه ای هستند.
اکسیداسیون غیر پیوسته مالنین قهوه ای با تونالیته و یکنواختی

که برای مشخص شدن تایپ نمونه کافیست .آثار طراحی جزیی
وجود دارد.

خوب

كافي

سایههای مالنین قهوهای بسیار کاهش یافته است.
23-18

پرنده به تایپ پاستل-ایزابل گرایش دارد و یا با کاهش ضعیف
مالنین دارای طراحی مشهود و متمایل به سری کالسیک است.

ناكافي

به نرهایی که تمام ویژگی های عمومی نژاد را بیان میکنند با توجه به آثار بسیار ناچیز طراحی روی پشت و سبیل
در صورت وجود رگه هایی که کمتر قابل توجه باشند هم می توان ارزیابی عالی را نسبت داد .در بهترین نمونه از
ماده ها می توانیم آثار بسیار جزئی از طراحی روی پشت را بپذیریم.

66

آگات پاستل

در تایپ آگات پاستل ،دومین فاکتور رقیق کننده اثر خود را بر روی ایومالنین و فئومالنین بیشتر می کند .با این

حال ویژگیهای عمومی طراحی آگات باید باقی بمانند .حتی اگر از نظر کیفی رنگهای خاکستری فلزی کاهش
پیدا کنند .بنابراین توجه به موارد زیر ضروری است:
• طراحی سایه ها خاکستری فلزی.

• لبه دم و پرهای پرواز خاکستری مرواریدی.
• حداکثر کاهش فئومالنین.

• رگه های پشت ،پهلو و سبیل خاکستری فلزی.
• نواحی فرعی عاری از مالنین.

• منقار ،پنجه ها ،ناخن ها رنگ روشن.
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امتياز كامل 30
پارامترهای ارزيابي
توضيحات

امتياز

ارزيابي ها

رگه های خوب ترسیم شده روی سر ،پشت و پهلوها همراه با رنگ
29

28-27

خاکستری فلزی خطوط و عالئم .سبیل آشکار است .حداکثر کاهش
فئومالنین مشاهده می شود .منقار ،پنجه ،ناخن ها روشن هستند.

طراحی خاکستری فلزی روشن با عالئم کمی مشخص .منقار ،پنجه و

ناخن ها روشن هستند.

عالي

خوب

سایه خاکستری فلزی برای تعیین تایپ نمونه کافی است .طراحی
26-24

ضعیف اما به سری کالسیک تمایل دارد .آثار رنگ قهوه ای مشهود
است .آثار بسیار خفیف مالنین روی منقار ،پاها و ناخن ها.

كافي

رنگ قهوهای روی پرهای پروازی و دم که در طراحی آگات معمول

23-18

نیست .نمونه هایی که به سری کالسیک ایزابل تمایل دارند و به راحتی
با آن اشتباه گرفته میشوند .نمونه هایی که به سری کالسیک با

ناكافي

طراحی تقریباً سیاه تمایل دارند .آثار مالنین روی منقار و ناخن.

الزم است این تایپ بیش از سایر گونه ها بررسی شود تا تونالیته طراحی پشت با پرهای پروازی و دم مطابقت
داشته باشد .در این تایپ پرهای پروازی و دم جلوه بال خاکستری را نمایش میدهند .بر جریمه کردن نمونه هایی

که تونالیته طراحی آنها به آگات کالسیک متمایل است ،تاکید می شود.
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ايزابل پاستل

قناریهایی به این تایپ تعلق دارند که رنگدانه های ایومالنین و فئومالنین آنها به شدت کاهش یافته و ناپدید شدن

کامل طراحی ناشی از آن است .به طور کلی طراحی به رنگ بژ روشن وجود دارد .کاهش رنگدانه چشم در تایپ
ایزابل پاستل مشهود است.
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پارامترهای ارزيابي

توضيحات

امتياز

ارزيابي ها

طراحی رنگ کلی پرنده بژ بسیار روشن.
29

رنگدانه مالنین به طور یکنواخت در سراسر بدن رقیق و توزیع

شده است و به وضوح روی پرهای پروازی و دم مشهود است.

عالي

طراحی کامالً از بین رفته است.
28-27
26-24

رقیق شدن خوب مالنین .کاهش رنگ بژ روی دم و پرهای

پروازی .طراحی وجود ندارد.

رنگ بژ عمیق در سراسر بدن مشهود و برای تعیین تایپ نمونه
کافی است .آثار بسیار جزئی از طراحی مشاهده میشود.

خوب
كافي

رنگ همه پرهای پروازی و دم قهوهای ست .طراحی در پشت و

23-18

پهلوها در نمونه هایی که به ایزابل کالسیک یا برونو-پاستل
تمایل دارند قابل مشاهده است .کاهش بیش از حد مالنین در

ظاهر نمونه هایی که تمایل دارند با ایزابل-اوپال اشتباه گرفته

ناكافي

شوند آشکار است.

سایه قهوه ای-شیری بسیار روشن باید در سراسر پوشش ،از جمله سر ،سینه ،پشت و ناحیه شکمی مشاهده شود.
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جهش اوپال
قناریهای رنگی که تحت تأثیر فاكتور سوم رقيق كننده رنگ قرار دارند اوپال نامیده می شوند .این فاکتور
ایومالنین را کاهش داده و از نظر کیفی آن را اصالح می کند اما به شدت فئومالنین را کاهش می دهد .همچنین

غلظت و توزیع رنگدانه سیاه موجود در کانال پرها را تغییر می دهد و به پرنده تون رنگ خاکستری مایل به آبی
می دهد .مانند همه مالنین ها ،آنها باید بر اساس واریته  ،تایپ و کتگوری ارزیابی شوند .برای آیتمهای واریته و

کتگوری ،همان پارامترهایی که برای قناریهای لیپوکرومی وجود دارد باید اعمال شود .فاکتور اوپال اکسیداسیون
منقار ،پاها و ناخن ها را کاهش نمی دهد.

نگرو اوپال

فاکتور اوپال در این قناریها باعث کاهش شدید فئومالنین و اصالح کیفی ایومالنین می شود .طراحی کامال مشابه
انواع پایه (سری کالسیک) است .به دلیل کاهش شدید فئومالنین ،رنگ لیپوکرومی روشن تر به نظر می رسد.
منقار ،پاها و ناخن ها باید تیره باشند.
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توضيحات

امتياز

ارزيابي ها

بیان ایومالنین سیاه که حتی در صورت کاهش و اصالح ساختار ،رنگ
29

28-27
26-24

23-18

خاکستری مایل به آبی به خود می گیرد .طراحی با کاهش حداکثر
فئومالنین کامل میشود .منقار  ،پاها و ناخن ها تیره هستند.

طراحی کاهش یافته اما آشکار است .جلوه خوبی از رنگ آبی دارد.
آثار بسیار جزئی از فئومالنین وجود دارد.
منقار ،پاها و ناخن ها کمتر اکسید شده است.
طراحی ضعیف .کاهش اثر خاکستری مایل به آبی و حضور آشکار
فئومالنین  .منقار ،پاها و ناخن ها کمی اکسید شده است.

طراحی نامشخص یا کاهش یافته است .وجود فئومالنین و فقدان اثر
خاکستری مایل به آبی دیده میشود .پرنده به تایپ آگات اوپال تمایل
دارد .منقار  ،پاها و ناخن ها روشن.

عالي

خوب
كافي

ناكافي

ارزیابی این تایپ باید در شرایط نوری مالیم انجام شود تا درک بهتری از رنگ فیزیکی تولید شده توسط مالنین

ها و ساختار پرها توسط این جهش ایجاد شود.

اثر خاکستری مایل به آبی واقعاً واضح در پرهای نمونه های اینتنسیو مشاهده می شود.
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برونو اوپال

در این تایپ ،فاکتور اوپال باعث تغییر ساختاری و بصری ایومالنین قهوهای و فئومالنین میشود .به گونهای که به
دلیل اثر انکسار نوری که به طور یکنواخت روی بدن وجود دارد به سوژه رنگ خاکستری مایل به آبی می دهد.
در همه پرها از جمله پرهای پروازی و دم رنگ ایومالنین قهوه ای  ،طراحی طوالنی و عریض شبیه سری قهوه ای

کالسیک به وضوح مشهود است .اگرچه فئومالنین توسط فاکتور اوپال کاهش یافته اما با رنگ زمینه اشباع شده
است .،منقار ،پاها و ناخن ها مایل به قهوه ای هستند.
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امتياز

ارزيابي ها

طراحی بلند و عریض و مشخص شبیه به سری قهوهای کالسیک مشهود
29

است .پرهای پروازی و دم همرنگ ،آبی مایل به خاکستری با پسزمینه

اشباع شده فئومالنین .منقار ،پاها و ناخن ها مایل به قهوه ای.

عالي

طراحی کم عرض و بلند اما ضعیف هنوز مشهود است .پرهای پروازی و

28-27

دم همرنگ ،آبی مایل به خاکستری با پسزمینهای که با فئومالنین
کمتری اشباع شده است.

خوب

منقار ،پاها و ناخن های مایل به قهوه ای.

26-24

23-18

طراحی با رنگ قهوه ای کمی مات که به سختی قابل تشخیص است اما
برای مشخص کردن تایپ نمونه کافی است .با کاهش فئومالنین پس
زمینه به خوبی اصالح نشده و پتینه شده است.

طراحی وجود ندارد یا کافی نیست و نمونه متمایل به ایزابل -اوپال است.
با کاهش فئومالنین پس زمینه به خوبی اصالح نشده و پتینه شده است.

كافي

ناكافي

مشاهده این تایپ باید در شرایط نوری مالیم انجام شود تا درک بهتری از رنگ فیزیکی تولید شده توسط مالنین
ها و ساختار پرها توسط این جهش فراهم شود .در یک واریته روشن ،جلوه بصری سفید نشان دهنده بیان اندک
هر دو رنگدانه مالنین است .در این موارد ارزش پارامتری تایپ به دلیل کیفیت سایر اجزای سازنده آن بین کافی

و ناکافی است .ظاهراً یک برونو اوپال با پسزمینه رقیق یا سفید ،طراحی خود را بهتر از نمونه ای با پسزمینه
مالنین برجسته میکند .اما نباید داوری که هر دو ویژگی را ترجیح می دهد گمراه شود (زیرا در واقع استاندارد

برونو باید فراهم شود) .در نمونه های موزاییک ،شواهد لیپوکرومی در پشت پرنده نشانه کمبود مالنین و
درخشندگی بیش از حد لیپوکروم در مناطق اینتنسیو و فراستد است .نمونه های با الگوی بسیار واضح و بدون

جلوه بصری آبی باید غیر معمول در نظر گرفته شوند .بنابراین باید با پارامتر ناکافی ارزیابی شوند .برای منقار ،
پاها و ناخن های مایل به قهوه ای باید پارامتر خوب در نظر گرفته شوند.
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آگات اوپال

در این تایپ ،فاکتور اوپال باعث تغییر در بیان بصری ایومالنین سیاه میشود و اثر نوری موجود در سرتاسر بدن
به نمونه ،رنگ خاکستری مایل به آبی این جهش را میدهد .طراحی باریک و منقطع با رنگ خاکستری-آبی بسیار
روشن مشابه آگات کالسیک است .لبه پرهای پروازی و دم با کاهش حداکثری فئومالنین ،ظاهری بسیار شفاف و
روشن دارند .منقار ،پاها و ناخن ها رنگ گوشت هستند.
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امتياز

ارزيابي ها

طراحی ظریف و منقطع شبیه آگات کالسیک با اثر نوری خاکستری-آبی
29

بسیار روشن .با حداکثر کاهش فئومالنین ،لبه بالها و دم بسیار شفاف و
روشن است.

عالي

منقار  ،پاها و ناخن ها رنگ روشن.
طراحی ظریف و منقطع مشابه آگات کالسیک ،با اثر نوری خاکستری-
28-27

آبی با درخشش کمتر از نمونه عالی .کاهش خوب فئومالنین .منقار  ،پاها

و ناخن ها رنگ روشن دارند .اگر طراحی و رقیق شدن فئومالنین عالی

خوب

باشد آثار مالنین روی ناخن ها قابل چشم پوشی است.

26-24
23-18

با کاهش فئومالنین عالئم را ضعیف نمایش میدهد .کاراکترهای عمومی
برای تعریف تایپ پرنده کافی است.

حضور بسیار مالیم رنگدانه های مالنین در منقار ،پا و ناخن ها.
فاقد عالئم مشخص و یا بیش ار حد روشن تایپ آگات است .حضور آشکار
فئومالنین .حضور مالنین تیره در منقار ،پاها و ناخن ها.

كافي
ناكافي

مشاهده این تایپ باید در شرایط نوری خوب انجام شود تا درک بهتری از رنگ فیزیکی تولید شده توسط مالنین

ها و ساختار پرهای تغییر یافته توسط این جهش ایجاد شود .عدم وجود طرح روی سر و پشت باید با پارامتر
ناکافی ارزیابی شود .کاله پس سری1ایومالنین را نباید پارامتر ناکافی تلقی کرد زیرا در صورت وجود سایر عوامل

با ارزش این تایپ می توان آن را با پارامتر کافی ارزیابی کرد .در نرهای اینتنسیو کاله پس سری با طراحی خطوط
منطبق است و نقصی ندارد .اگرچه نمی توان تایپ نمونه را عالی در نظر گرفت .طراحی بسیار مشخص و بدون

جلوه آبی و غیر معمول باید با پارامتر ناکافی ارزیابی شوند.

Occipital cap 1
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ايزابل اوپال

در تایپ ایزابل ،تاثیر فاکتور اوپال به طور قابل توجهی مالنین ها را کاهش می دهد و طراحی به سختی روی

پوشش پرها قابل مشاهده است .رنگدانه های مالنین روی پرهای پرواز و دم بیشتر قابل مشاهده هستند و رنگ
خاکستری مرواریدی روشنی را نمایش میدهند .کاهش رنگدانه چشم ،معمولی و شبیه تایپ ایزابل است .منقار ،

پا و ناخن ها رنگ روشن دارند.
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امتياز
29

پارامترهای ارزيابي
توضيحات

ایومالنین شدیداً کاهش یافته ،رنگ خاکستری مرواریدی روشن بر روی

پوشش بدن عمدتاً روی پرهای پرواز و دم قابل مشاهده است .فئومالنین
قابل مشاهده نیست .منقار ،پاها و ناخن ها رنگ روشن دارند.

ارزيابي ها
عالي

کاهش خوب مالنین در سراسر بدن .رنگ خاکستری مرواریدی روی

28-27

پرهای پرواز و دم هنوز به وضوح قابل مشاهده است .فئومالنین به خوبی
کاهش یافته است.

خوب

منقار ،پاها و ناخن ها رنگ روشن دارند.
26-24
23-18

حضور خفیف فئومالنین برای تعریف تایپ کافی است .منقار ،پاها و ناخن
ها رنگ روشن دارند.

پوشش رنگ مایل به قهوه ای پرنده غیر معمول است .منقار ،پاها و
ناخن ها با آثار مالنین همراه هستند.

كافي
ناكافي

مشاهده این تایپ باید در شرایط نوری کم انجام شود تا درک بهتری از رنگ فیزیکی تولید شده توسط مالنین ها
و ساختار پرها توسط این جهش فراهم شود .میزان کاهش ایومالنین باید با دقت بسیار توسط داوران ارزیابی شود.
تاکید می شود که ایزابل اوپال دارای طراحی بسیار مشخص و مشهود است .طراحی غیر مشهود را نمی توان

پارامتر عالی یا خوب در نظر گرفت.
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جهش فائو
قناریهای مالنینی که ضریب کاهش فاكتور چهارم رقيق شدن رنگ بر آنها اثر می کند فائو نامیده میشوند .این

عامل ایومالنین را مهار میکند و فئومالنین را در حاشیه پر و بال بدون تغییر باقی میگذارد .در نتیجه رنگدانه
های مالنینی (انواع اکسید شده) طراحی حاشیه رنگی پرها را برجسته میکند و نواحی مرکزی را کامالً عاری از

ایومالنین نشان میدهد .عالوه بر این ،فاکتور فائو باعث قرمزی چشمها میشود و ناپدید شدن اکسیداسیون را در
منقار ،پاها و ناخنها شاهد هستیم.
فائو همانند آگات و ایزابل (سری کالسیک رقیق شده) با مهار ایومالنین شناخته می شود و اثری از طراحی مالنین
در سراسر بدن را به طرز آشکاری پنهان میکند.

فائو

در تایپ فائو ،ناپدید شدن کامل ایومالنین و بیان حداکثر فئومالنین توزیع شده در حاشیه پر و بال همانند طراحی
سری قهوه ای کالسیک در لبه پرها مشاهده می شود و مناطق مرکزی بدون ایومالنین باقی می مانند.
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امتياز

ارزيابي ها

حداکثر بیان تون رنگ قهوه ای .طراحی مشخص که در پر و بال با
29

28-27

26-24

23-18

حاشیه قهوه ای بسیار اکسید شده شکل گرفته است و در مناطق
مرکزی آنها را عاری از ایومالنین می گذارد .چشمها قرمز هستند.

به طور کلی رنگ قهوه ای حتی اگر کمی کاهش یابد خوب است.
طراحی کمتر مشهود و حاشیه ها کمی ناقص .مناطق مرکزی پرها
عاری از ایومالنین است .چشمها قرمز هستند.
کاهش تن رنگ قهوه ای .طراحی ضعیف با حاشیه محدود اما همچنان

به گونه ایست که تایپ نمونه را تعریف کند .چشمها قرمز هستند.

بیان ناکافی فئومالنین .طراحی بیش از حد بهم ریخته با حاشیه نا
مشخص که تقریباً رنگ آن ناپدید شده است .آثار ایومالنین قابل
مشاهده است.

عالي

خوب

كافي

ناكافي

اگرچه این تایپ یک نمونه اکسید شده است اما طراحی آن نمی تواند مانند سری کالسیک بلند و پهن باشد .زیرا

طراحی مناطق مرکزی پرها را بدون ایومالنین باقی می گذارند .یعنی طراحی قسمت مرکزی و ساقه پر از ایومالنین
محروم است .این ویژگی نباید فئومالنین را که باید همه پرها را احاطه کند از بین ببرد و رنگ یکدست قهوه ای

بسیار عمیق به آن بدهد.

باید در نظر داشت که بعضی از مناطق  ،رنگ قهوه ای روشن تری که تمایل به گسترش بر روی سر و پشت دارند
را نشان می دهند .نر ها در مقایسه با ماده ها در ناحیه سر  ،اطراف منقار و در ناحیه شکمی مناطقی فاقد
فئومالنین دارند .اگر گسترش لیپوکروم یا فقدان آن در این نواحی بیش از حد باشد باید امتیاز منفی در نظر

گرفته شود .پرهای حاوی مالنین مرکزی " ناحیه غالف پرها" را باید حامل پارامتر ناکافی قلمداد کرد.
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جهش ساتن
قناریهای رنگی متاثر از فاكتور پنجم رقيق شدن  ،ساتن نامیده می شوند .این فاکتور هم ایومالنین سیاه و هم
فئومالنین را مهار میکند و ایومالنین قهوه ای تا رنگ بژ مایل به قرمز کاهش می یابد .این ویژگی نشان میدهد

که ساتن کامالً جلوی طراحی ایومالنین سیاه را میگیرد و ایومالنین قهوه ای ظاهر طراحی را شبیه به ایزابل
کالسیک نمایش میدهد که به دلیل مهار فئومالنین ،خود را با رگه های روشن اما واضحی از رنگ قهوه ای مایل

به قرمز و در تضاد شدید با رنگ پس زمینه بیان میکند .فاکتور ساتن به عنوان آللی از قناری آگات تنها در نوع
قهوه ای (ایزابل) و فقط در نرهای آگات و ایزابل بیان میشود اما این نمونه ها در تعریف انواع متفاوت این فاکتور

تأثیر ندارند .فاکتور ساتن باعث ایجاد رنگدانه قرمز در چشم می شود که قرمزی قابل توجهی به نظر می رسد.

ساتن

پنجمین فاکتور ضریب کاهش باعث مهار ایومالنین سیاه و فئومالنین می شود .بطوری که ایومالنین قهوه ای
اصالح شده و الگویی شبیه به ایزابل کالسیک با رنگ بژ مایل به قرمز ایجاد می کند.

فاکتور ساتن باعث قرمزی چشمها می شود.
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امتياز
29

28-27

26-24

23-18

توضيحات

ارزيابي ها

طراحی شبیه به ایزابل کالسیک ،کامل ،واضح ،تمیز و به خوبی در
سراسر بدن گسترده شده است .تضاد واضح بین طراحی بژ مایل به
قرمز و پسزمینه وجود دارد .چشمها قرمز است.

تضاد خوب بین طراحی و رنگ پس زمینه وجود دارد .طراحی شفاف
و کامل و بیشتر سایه های بژ را نشان میدهد.
چشمها قرمز است.
طراحی تقریباً ناپدید شده یا تضاد رنگها بیش از حد است و طراحی
ضعیف مشاهده میشود .رگه ها ضعیف یا ناهموار بنظر میرسند .چشمها

کمی تیره شده است.

طراحی مفقود ،بهم ریخته یا بیش از حد برجسته می شود .عدم وجود
تضاد رنگ در پس زمینه مشاهده می شود .قرمزی چشم بسیار کم.

عالي

خوب

كافي

ناكافي

رنگ قرمز واضح چشم یکی از شرایط تایپ ساتن است .بنابراین در صورت عدم وجود این شرط نمی توان پارامتر
عالی یا خوب را به پرنده نسبت داد .نشان دادن سایه های بژ که با یکدیگر بسیار متفاوت اند ،می تواند باعث
سردرگمی شود .تعريف ساتن بايد با عبارت :رنگ بژ مايل به قرمز مطابقت داشته باشد.
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جهش توپاز
این گروه از قناریهای متاثر از ضریب کاهش فاكتور ششم رقيق كننده  ،توپاز نامیده می شوند .این فاکتور با
ایجاد تغییراتی در ایومالنین سیاه و قهوه ای و با کاهش فئومالنین عمل می کند .همچنین اثر خود را بر روی

چشمها اعمال می کند و چشمها کمی قرمز به نظر می رسند .این ویژگی در تایپ های قهوه ای و ایزابل بیشتر از
نگرو و آگات مشهود است .در تایپ نگرو منقار ،پاها و ناخن ها مایل به قهوه ای و در انواع برونو ،آگات و ایزابل
رنگ روشن به خود می گیرند.

در قناريهای توپاز ،ساقه پرها سفيد به نظر مي رسند.

نگرو توپاز

طراحی کامالً مشهود مشابه سری کالسیک به رنگ سیاه شکالتی عاری از فئومالنین است که در لبه پرهای
پروازی و دم همانند سری کالسیک به شکل محدود کاهش یافته است.

رگه ها و خطوط تمیز و کامال مشخص اما توزیع ایومالنین روی عالئم ،پرهای پروازی و دم کمی نامنظم است.

ساقه پرها شفاف تر از نوع کالسیک است .منقار ،پاها و ناخن ها مایل به قهوه ای مشاهده می شوند و چشمهای
قرمز تیره ای که زیاد قابل توجه نیستند.
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توضيحات

امتياز

ارزيابي ها

طراحی کامل با سایه های "شکالتی سیاه" ،عاری از فئومالنین .عالئم
29

کاهش یافته و محدود به لبه های پرهای پروازی و دم است.

رگه ها ،خطوط و عالئم واضح و مشخص و مشابه مالنین کالسیک.

ساقه پرها روشن تر از نوع کالسیک و سایه های مشابه با طراحی.

عالي

منقار ،پاها و ناخن ها مایل به قهوه ای هستند.

28-27

26-24

23-18

طراحی خوب با ایومالنین شبیه به سری کالسیک و حضور ضعیف
فئومالنین .ساقه پرها روشن تر از نوع کالسیک است .منقار ،پاها و ناخن

ها هنوز قهوه ای هستند.

سایه ضعیف ایومالنین "شکالتی سیاه" .طراحی کاهش یافته ،بهم
ریخته یا نازک شده است .وجود قابل توجهی از فئومالنین و کاهش

عالئم .پاها ،منقار و ناخن ها روشن اند.

سایه ضعیف ایومالنین "شکالتی سیاه" .طراحی باریک و نامنظم و وجود
بیش از حد فئومالنین .منقار  ،پاها و ناخن ها روشن اند.
نمونه به سری کالسیک قهوه ای تمایل دارد.

خوب

كافي

ناكافي

اکسیداسیون قسمتهای شاخی (منقار ،پاها و ناخن ها) یک عنصر اساسی در سری سیاه است و نباید حتی در

نگرو توپاز نیز نقص ایجاد کند .از سوی دیگر سایه چشمها نشان دهنده کاراکتر این نمونه نیست .زیرا نمی توانند
نشان دهنده ویژگیهای متمایز با جهش مورد بررسی باشند.
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برونو توپاز

طراحی عمومی ایومالنین قهوه ای مشابه سری کالسیک خواهد بود .در حالی که رنگ اصلی کاهش یافته و بژ
مایل به قرمز روشن (فئومالنین قهوه ای کهربایی) است .رگه ها و خطوط حتی اگر اندکی کاهش یافته باشند باید
به خوبی مشخص ،واضح و قابل مشاهده باشند .عالئم پرهای پروازی و دم با تمرکز ایومالنین متمایز میشوند و
به دلیل این ویژگی ،لبه پرها رنگ کهربایی روشن را نشان میدهند اما ساقه پرها روشن هستند .منقار ،پاها و ناخن
ها روشن هستند .چشمها قرمز تیره است.
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توضيحات

ارزيابي ها

با حضور فئومالنین طراحی کامال رنگ قهوه ای مشخص و مشابه نوع
29

کالسیک دارد و به دلیل این جهش ،کهربایی (بژ مایل به قرمز روشن)

خواهد بود .عالئم در پرهای پروازی متمرکز و در اطراف ساقه پرها با

حاشیه کهربایی بسیار روشن مشهود است.

عالي

ساقه پرها روشن .منقار  ،پاها و ناخن ها روشن .چشمها قرمز تیره.
با حضور قهوه ای اکسید شده و فئومالنین طراحی خوب اما رنگ کهربایی
28-27

کمی کاهش یافته.

رنگ قهوهای رگهها کاهشیافته (قهوهای روشن) ،عالئم در پرهای پرواز

و دم که باید در اطراف ساقه متمرکز شوند ،قابل مشاهده است .ساقه

خوب

پرها روشن .منقار  ،پاها و ناخن ها روشن .چشمها قرمز تیره.
با بیان کافی ایومالنین قهوه ای ،طراحی ضعیف و درهم با رگه های کم
26-24

رنگ همچنان قابل مشاهده است .سایه رنگ کهربایی روشن تر .ساقه

پرها شفاف .منقار  ،پاها و ناخن ها روشن .چشمها قرمز تیره.

كافي

طراحی پشت بسیار بهم ریخته یا وجود ندارد .بیان ناکافی مالنین قهوه
23-18

ای که باعث میشود پرنده به سمت نوع کالسیک یا پاستل غیر معمولی
گرایش پیدا کند.

ناكافي

ساقه پرها تیره .منقار ،پاها و ناخن ها روشن .چشمها تیره.
برخالف نگرو توپاز ،در این تایپ سایه چشم همراه با فئومالنین ویژگی متمایز این جهش را شکل می دهد .در
صورت عدم وجود این عنصر به دلیل گستردگی نواقص یافت شده امکان تخصیص نمرات باالتر از حد کافی در
ارزیابی وجود نخواهد داشت.
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آگات توپاز

طراحی مشابه سری آگات کالسیک با سایه سپیا است .ویژگی خاص این رنگ "سپیا" سایه ای از "قهوه ای مایل
به خاکستری" است که در تایپ مورد نظر به سایه رنگ مالنین اشاره دارد .رگه ها ظریف و قابل توجه ،خطوط
باریک و مشخص ،عالئم بال و دم با لبههای پهن ،واضح و گچی کمی کاهش مییابد .حداکثر کاهش فئومالنین در
ساقه پرها که توسط ایومالنین احاطه شده است مشاهده میشود .منقار  ،پاها و ناخن ها رنگ گوشت هستند.
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29

28-27

26-24

توضيحات
طراحی کامل با سایه سرخ "سپیا" شبیه به نوع کالسیک .کاهش رگه
ها .کاهش خطوط .عالئم با حاشیه شفاف و گچی .حداکثر کاهش
فئومالنین .ساقه پرها رنگ روشن دارد .منقار  ،پاها و ناخن ها روشن.

بیان خوب تونالیته "سپیا"  .طراحی شبیه به آگات کالسیک .عالئم
پرهای پروازی و دم با حاشیه کمتر توسعه یافته .وجود خفیف
فئومالنین .ساقه روشن پرها .منقار  ،پاها و ناخن ها روشن هستند.

تونالیته پایین رنگ "سپیا" ،رگههای پیوسته ،گسترده یا کمیاب از رنگ
قهوهای روشن .کاهش عالئم مشهود در حاشیه پرها .حضور آشکار
فئومالنین .ساقه پرها هنوز روشن است.

ارزيابي ها
عالي

خوب

كافي

تون رنگ "سپیا" ضعیف است .طراحی بهم ریخته و غیر یکنواخت با
23-18

سایه های متمایل به آنتراسیت1یا قهوه ای روشن دارد .عالئم بسیار
مشهود یا تقریباً ناپدید شده اند .وجود بیش از حد فئومالنین .ساقه

پرها تیره است .نمونه تمایل به تایپ ایزابل کالسیک یا آگات پاستل

ناكافي

دارد.

توضیح سایه های کلی برای این تایپ مهم است .در نمونه هایی با سایه هایی شبیه به آگات پاستل و ساقه پر
تیره رنگ باید ارزیابی ناکافی در نظر گرفته شوند.

 1رنگ ذغال سنگ
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ايزابل توپاز

در این تایپ طراحی ایومالنین که بیشتر رقیق شده است شبیه ایزابل کالسیک با رنگ فندقی روشن خواهد بود.
عدم وجود فئومالنین قابل مشاهده تضاد رنگی خوبی را ایجاد می کند و خطوط مشخص پرهای پوششی و بال و

دم را برجسته می کند .منقار ،پاها و ناخن ها به رنگ روشن خواهند بود .ساقه پرها روشن و چشم ها قرمز تیره
است .بال ها و دم به خوبی رقیق شده اند.

89

امتياز در دسترس 30
پارامترهای ارزيابي
امتياز
29

28-27

26-24

توضيحات
طراحی کامل و کاهش یافته به رنگ فندقی روشن و فاقد فئومالنین
که به خوبی مانند ایزابل کالسیک مشخص و قابل مشاهده است .ساقه
پرها روشن .چشمها قرمز تیره .منقار  ،پاها و ناخن ها روشن.

طراحی مشابه ایزابل کالسیک و بیان خوب ایومالنین فندقی.
حضور خفیف فئومالنین مشاهده میشود .ساقه پرها روشن است.
چشمها قرمز تیره هستند .منقار  ،پاها و ناخن ها روشن.

سایه فندقی کمی تیره تر .طراحی ضعیف ،مبهم و ناقص است.

حضور قابل توجه فئومالنین مشاهده میشود .ساقه پرها روشن است.

چشمها قرمز تیره .منقار  ،پاها و ناخن ها روشن هستند.

ارزيابي ها
عالي

خوب

كافي

سایه فندقی خیلی روشن یا خیلی تیره .طراحی تیره ،درهم یا غایب
23-18

است .حضور مشخص فئومالنین .ساقه پرها روشن و چشمها قرمز تیره

اند .منقار  ،پاها و ناخن ها روشن هستند.

ناكافي

در این قناریها حاشیه ها به خصوص حاشیه پرهای پوششی به دلیل نامنظم بودن عالئم ،مسیر منظمی ندارند و
بریده بریده و به سختی قابل تشخیص هستند .این ویژگی همراه با سایر عوامل تیپیک به شناسایی این تایپ و
عدم اشتباه آنها با انواع دیگر کمک می کند.

در صورت شک ،بررسی پرهای فرعی می تواند کمک کند ،این پرها در ایزابل توپاز واضح تر از ساتن هستند.
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جهش ایمو
قناریهای رنگی که تحت ضریب کاهش فاكتور هفتم رقيق كننده قرار گرفته اند ،ایمو نامیده می شوند  .این

فاکتور با کاهش نسبی ایومالنین و کاهش تقریباً کامل فئومالنین اثر خود را اعمال می کند .عالوه بر این ،فاکتور
ایمو در همه انواع آن باعث رنگ زدایی چشم میشود و چشمها قرمز به نظر میرسند .این ویژگی در تایپ نگرو

کمتر مشهود است .کاهش شدید اکسیداسیون در منقار ،پاها و ناخنها آشکار است.

نگرو ايمو

طراحی ایومالنین شبیه به سری سیاه کالسیک که کمی کاهش یافته و به رنگ خاکستری تیره است .فئومالنین
بسیار کاهش مییابد بطوری که رنگ پس زمینه لیپوکرومیک یا سفید را برجسته می کند .همچنین فاکتور ایمو
باعث کاهش اکسیداسیون منقار ،پاها و ناخن ها بدون رنگدانه دار شدن چشم می شود که چشمها قرمز بسیار
تیره به نظر می رسند.
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امتياز

ارزيابي ها

رگه ها ،خطوط و عالئم به خوبی مشخص و واضح  ،بلند و گسترده اند.
29

بدون فئومالنین آشکار سایه های "خاکستری تیره" از نظر کیفی کاهش
یافته است ..چشمها قرمز .پاها و منقار و ناخن ها رنگ روشن یا کمی

عالي

مالنیزه.
28-27
26-24
23-18

رگهها ،خطوط و عالئم ،واضح و مشخص به رنگ «خاکستری تیره» خوب

که کمی کاهشیافته است .آثار بسیار جزئی از فئومالنین .چشم قرمز تیره.
سایه ضعیف "خاکستری تیره" .طراحی تار ،نازک ،شکسته یا ناقص .آثار
جزئی از فئومالنین .چشمها تیره اند.
سایه ضعیف "خاکستری تیره" و طراحی ناقص یا بهم ریخته .حضور
مشخص فئومالنین  .چشمها تیره اند.

خوب
كافي
ناكافي

نمونه هایی که دارای عالئم مالنیک مشهود در قسمت های شاخی (پاها  ،منقار و ناخن ها) نیستند نیز عالی در
نظر گرفته می شوند.
نمونه های با طراحی بسیار ظریف و تکه تکه شده را نمی توان با پارامتر عالی و یا پارامتر خوب ارزیابی کرد ،حتی
اگر دارای تمام فاکتورهای فنوتیپی دیگری باشند که ویژگیهای دیگر نمونه را ثابت کند.

92

برونو ايمو

طراحی کلی قهوه ای مشابه سری قهوه ای کالسیک که کمی کاهش یافته اما به خوبی مشخص است .کاهش

شدید فئومالنین باعث می شود رنگ پس زمینه لیپوکرومیک یا سفید به وضوح قابل مشاهده باشد .فاکتور ایمو
باعث ایجاد رنگدانه در چشم می شود که چشمها قرمز به نظر می رسند.
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امتياز
29
28-27
26-24
23-18

توضيحات
طراحی کلی نسبت به نوع قهوهای کالسیک کمی کاهشیافته .طراحی
کامل و پیوسته به رنگ قهوهای مشاهده میشود .خطوط و عالئم واضح

و مشخص هستند .چشمها قرمز اند.
طراحی کامل ولی کمرنگ و سایه قهوهای ممتد با شدت کمتر.
کاهش فئومالنین .چشمها قرمز اند.
طراحی نازک ،مه آلود یا فاقد سایه قهوه ای کم رنگ .چشمها کمی
تیره اند.
سایه ضعیف قهوه ای .طراحی بهم ریخته یا نامتقارن است .چشمها
تیره اند.

ارزيابي ها
عالي
خوب
كافي
ناكافي

فقدان فئومالنین یک نقص جدی است و به این ترتیب نه پارامتر عالی و نه خوب را نمی توان به نمونه نسبت داد.

94

آگات ايمو

طراحی منطبق و مشابه با سری آگات کالسیک اما رقیق شده به رنگ خاکستری تیره است .فقدان فئومالنین
روشنایی رنگ پس زمینه لیپوکرومیک یا سفید را برجسته می کند .چشمها قرمز بنظر می رسند.
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امتياز
29

28-27

26-24
23-18

توضيحات
خطوط و عالئم ،سایه های "خاکستری تیره"هستند .رگه ها نازک،
شفاف و مشخص مشابه با آگات کالسیک است.
عدم وجود فئومالنین آشکار .چشمها قرمز اند.

خطوط و عالئم سایه خوب "خاکستری تیره" دارند .رگه های نازک و
کامالً مشخص مشابه رگه های آگات اما کمی کمتر.

حداکثر کاهش فئومالنین .چشمها قرمز اند.

سایه ضعیف "خاکستری تیره" با الگوی بهم ریخته و غیر مشهود.
وجود اندک فئومالنین .چشم کمی بی رنگ شده است.
سایه بسیار ضعیف خاکستری دارد .کمبود بیش از حد خطوط در طراحی
مشخص است .وجود آشکار فئومالنین .چشمها قرمز اند.

ارزيابي ها
عالي

خوب

كافي
ناكافي

قرمزی چشمها ،ویژگی این جهش است .بدون این ویژگی پارامتری بیش از کافی به پرنده تعلق نمیگیرد.
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ايزابل ايمو
اومالنین قهوه ای رقیق شده ،با تونالیته فندقی روشن (کمی روشن تر از ایزابل) .پرنده زیر تنه بسیار شفاف بدون
ایومالنین رقیق شده و بدون فئوومالنین قابل مشاهده دارد .پشت ،پهلوها و سر دارای الگوی منقطع است که با
رگه های کوتاه و بسیار نازک (رگه های بژ بسیار باریک فندقی روشن) طراحی شده است این رگه ها باید تضاد
خوبی با قسمت زیر تنه پرنده داشته باشند.کیفیت رگه ها بر روی سینه باید با تایپ پرنده مطابقت داشته باشد.
منقار ،پاها و ناخن ها روشن .چشم ها قرمز واضح هستند.
توجه :ایزابل ایمو دارای شفت مالنینی است.

ايزابل ايمو زرد پررنگ

ايزابل ايمو سفيد
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امتياز
29

28-27

توضيحات
رگه های بسیار نازک  ,کوتاه  ,تیز و ناپیوسته در پشت  ,سر و پهلوها .
وضوح تون رنگ فندقی روشن  .رنگ زمینه بسیار واضح ،کنتراست خوب
و عدم وجود فئومالنین .چشم هایی با رنگ قرمز واضح.

وضوح رگه ها کمی کمتر از معمولی است ( رگه ها کمی تیزتر یا کمی
بزرگ شده اند .تون رنگ فندقی روشن خوب .زیر تنه پرنده کمتر شفاف
است ،آثار فئومالنین بسیار خفیف است .چشمان قرمز دارد.

ارزيابي ها
عالي

خوب

تونالیته فندقی روشن ناکافی ،یا خیلی رقیق یا خیلی تیره (کمی مایل
26-24

به خاکستری) .وضوح گیج کننده ،خیلی مشخص یا نه چندان واضح.
زیر تنه پرنده با وجود کمی فئومالنین به اندازه کافی واضح نیست .چشم

ها کم رنگ شده اند .وجود خفیف طرح پولکی(کم رنگی در انتهای پرها).

كافي

رنگ بژ بسیار ناکافی یا حساس است.

تون رنگ بژ ناکافی یا بیش از حد بر روی زمینه قرمز وجود دارد .وضوح
23-18

ناکافی یا بیش از حد عالئم .وجود آشکار فئومالنین .وجود آشکار طرح
پولکی (رنگدانه شدن در نوک پر) .چشمان تیره (بدون رنگدانه).

(این نمونه توسط کوم در حال مطالعه است)

98

ناكافي

جهش اونیکس
قناریهای رنگی متاثر از ضریب کاهش فاكتور هشتم  ،اونیکس نامیده می شوند .این فاکتور با کاهش ایومالنین

و فئومالنین عمل می کند .ابعاد طراحی را بدون تغییر باقی می گذارد اما پرها حالت ابریشمی دارد .فاکتور اونیکس
به پوشش پرها ویژگی اثر (دوده ای) 1طبیعی می بخشد .همچنین بر روی پرهای پروازی و دم نوارهای عرضی

سبک با رنگدانه های مختلف ایجاد میکند .با کاهش فئومالنین در تایپ اونیکس  ،رنگ واریته (لیپوکرومی)که با
اثر دوده پوشیده شده واضح تر از سری کالسیک مشاهده میشود .منقار ،پاها و ناخن ها باید ویژگی های مشابه

نوع کالسیک را حفظ کنند.

نگرو اونيکس

طراحی ایومالنین شبیه به سری سیاه کالسیک ،بلند و عریض است حتی اگر رنگ تیره درخشندگی کمتری داشته
باشد .حداکثر کاهش فئومالنین باعث افزایش روشنایی رنگ پسزمینه میشود.
منقار ،پاها و ناخن ها حداکثر اکسیداسیون را نشان می دهند.

sooty 1
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توضيحات

امتياز

ارزيابي ها

طراحی کامل با ایومالنین سیاه با درخشش کمتر نسبت به نوع کالسیک

29

و اثر "دوده" که به طور یکنواخت در کل بدن پخش می شود .رگه ها،
خطوط و عالئم کامال واضح و مشخص هستند .حداکثر کاهش بیان

عالي

فئومالنین وجود دارد .منقار ،پاها و ناخن ها به خوبی اکسید شده اند.

بیان خوب اثر "دوده" در طراحی .طراحی کاهش یافته و رنگ تیره کامال
28-27

مات است .خطوط  ،عالئم و رگه های سر ،پشت و پهلوها با رنگ تیره

کامالً مشخص هستند .کاهش خوب فئومالنین مشاهده می شود .منقار ،

خوب

پاها و ناخن ها تیره اند.
26-24

23-18

اثر "دوده" کاهش یافته و طراحی بهم ریخته اما هنوز مشهود است.
نمونه ویژگی هایی دارد که تایپ اونیکس را تعریف می کنند .منقار ،پاها

و ناخن ها کمتر اکسید شده است.

جلوه ضعیف "دوده" با طراحی بهم ریخته و ضعیفی که به خوبی مشخص
نیست.

نمونه متمایل نوع کالسیک است .منقار و پاها روشن.

كافي

ناكافي

الزم به ذکر است که اثر دوده در ناحیه پشت و سر به دلیل کاهش اندازه و حجم پرهایی که این نقاط را می
پوشانند و در نتیجه کاهش غلظت ایومالنین در توزیع رنگدانه که اثر اونیکس را تعیین می کند ،برجسته می شود.

100

برونو اونيکس

با توجه به تاثیر فاکتور اونیکس ،کاهش فئومالنین باعث می شود که پوشش رنگ در سراسر بدن سبک تر از سری
کالسیک باشد .اثر "دوده ای" در رنگ قهوه ای خود را نشان می دهد .طراحی مشابه سری قهوه ای کالسیک با
رنگ قهوه ای تیره به خوبی مشخص می شود.
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امتياز

توضيحات

ارزيابي ها

طراحی ممتد و کامل با مالنین قهوه ای .رگه ها ،خطوط و عالئم

29

واضح و مشخص هستند .جهش اونیکس به دلیل ویژگیهایش ،سایه
روشن تری نسبت به نوع قهوه ای کالسیک به سوژه می دهد.

اثر "دوده" به طور مساوی در سراسر بدن توزیع می شود .منقار،

عالي

پاها و ناخن ها مایل به قهوه ای اند.
جلوه خوب "دوده" در کل رنگ گسترش می یابد .طراحی واضح و
28-27

کامل رنگ های قهوه ای با شدت کمتر بیان میشود.

رگه ها ،خطوط و عالئم رنگ قهوه ای کامالً مشخص دارند.

خوب

منقار ،پاها و ناخن ها هنوز قهوه ای هستند.
26-24
23-18

اثر "دوده " کافیست  .طراحی حتی اگر آشکار باشد کاهش یافته
است .رگه ها ،خطوط و عالئم به رنگ قهوه ای روشن تر.

اثر "دوده" ضعیف و ناکافیست و رنگ قهوه ای متمایل به بژ.

طراحی نامنظم یا فاقد الگو .کاهش آشکار بیان مالنین قهوه ای.
منقار  ،پاها و ناخن ها روشن هستند.

كافي
ناكافي

الزم به ذکر است که اثر دوده در ناحیه پشت و سر به دلیل کاهش اندازه و حجم پرهایی که این نقاط را می
پوشانند و در نتیجه غلظت ایومالنین در توزیع رنگدانه ها که اثر اونیکس را تعیین می کند ،برجسته می شود.
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آگات اونيکس

طراحی مشابه سری آگات کالسیک ،با کاهش ایومالنین سیاه و عدم وجود فئومالنین آشکار است .عالئم ،رگهها
و خطوط به رنگ خاکستری تیره ظاهر میشوند.

اثر "دوده" تقریباً توسط تایپ آگات محو می شود .در حالی که آثار کمی از رنگ خاکستری روی پرهای پوششی

باقی می ماند .منقار  ،پاها و ناخن ها رنگ گوشت هستند.

103

امتياز در دسترس 30
پارامترهای ارزيابي
توضيحات

امتياز

ارزيابي ها

طراحی مشابه نوع کالسیک به رنگ خاکستری تیره .بدون فئومالنین
29

آشکار .به دلیل وجود اثر بسیار خفیف "دوده" در سراسر پوشش بدن

رنگ پسزمینه خاکستری کم رنگ حضور دارد.

عالي

منقار ،پاها و ناخن ها روشن.
طراحی کامل با رنگ خاکستری تیره خوب .فقدان آشکار فئومالنین.
28-27

رنگ خاکستری خوب با اثر کلی خفیف "دوده" .منقار  ،پاها و ناخن ها
روشن هستند با این حال اگر رقیق سازی و توزیع فئومالنین عالی باشد

خوب

آثار مالنین روی ناخنها قابل چشم پوشی است.

سایه ضعیف خاکستری با طراحی درهم ،نامنظم و بیش از حد مشخص.
26-24

ردپای خفیفی از فئومالنین دیده می شود .سوژه با سایههای خاکستری
روشن روی بال و دم این تایپ را تعریف می کند .اثر "دوده" بیش از

كافي

حد است .منقار ،پاها و ناخن ها با حضور بسیار مالیم مالنین.

سایه خاکستری روشن یا خیلی تیره با طراحی ایومالنین نامنظم یا کم
23-18

رنگ .حضور فئومالنین مشاهده می شود .اثر "دوده" بیش از حد،
متمایل به مالنین سیاه است .منقار ،پاها و ناخن ها آشکارا رنگدانه

ناكافي

مالنین را نشان می دهند.
مهم است که فئومالنین را با رنگدانه های ایومالنین که هنگام غلیظ شدن اثر دوده ای ایجاد می کنند اشتباه
نگیرید.

ايزابل اونيکس :این تایپ بخوبی شناسایی نشده است.

104

جهش کبالت
قناریهای رنگی متاثر از ضریب کاهش فاكتور نهم ،کبالت نامیده می شوند .این فاکتور با توزیع ایومالنین در
انتهای همه پرهای پوششی و بال و دم به ویژه در ناحیه پشت  ،سینه و حتی واضح تر در ناحیه شکمی و اطراف
مخرج که همگی تیره میشوند ،عمل میکند .در حالی که طراحی متاثر از ایومالنین مرکزی است و تحت تأثیر
هیچ تغییری قرار نمی گیرد .فاکتور کبالت باعث افزایش منظم رنگدانه مالنینی در کل بدن می شود و به پرنده
رنگ تیره تری می بخشد .منقار ،پاها و ناخن ها باید ویژگیهای مشابه سری کالسیک را حفظ کنند.

نگرو كبالت

طراحی ایومالنین مشابه سری سیاه کالسیک است .گسترش مالنین سیاه در قسمت های انتهایی تمام پرهای
پوششی به ویژه سینه ،پشت و حتی روی شکم مشهود است .عدم وجود مناطق روشن مشهود است .رنگدانه
مالنینی روی رنگ زمینه را میپوشاند .عدم وجود فئومالنین آشکار است و حداکثر اکسیداسیون منقار ،پاها و ناخن
ها از ویژگیهای این جهش است.
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امتياز

توضيحات

ارزيابي ها

حداکثر اکسیداسیون سیاه به هر دو رنگ ایومالنین در پرهای اصلی اشاره

دارد .طراحی رگه ها گسترده ،واضح ،متقارن و به خوبی مشخص است.
29

سایه کلی باید تا حد امکان تیره باشد .این ویژگی لیپوکروم را تار تر می
کند .در نوع موزاییک ،رنگدانه مالنین در زمینه ای به رنگ آبی مایل به

عالي

خاکستری ظاهر میشود .منقار  ،پاها و ناخن ها سیاه هستند .وجود
فئومالنین اکسید شده محدود به لبههای پرهای پرواز و دم است.
28-27

اکسیداسیون رنگ سیاه ،کامل و یکنواخت است .مالنین سیاه با اثر کبالت
مشاهده میشود .منقار ،پاها و ناخن ها کمی کمتر اکسید شده اند.

آثار خفیفی از فئومالنین مشاهده می شود.

خوب

درجه رضایت بخشی از اکسیداسیون رنگ سیاه مشاهده می شود.
26-24

اثر کبالت روی مالنین سیاه مشخص است .طراحی پشت با وجود
فئومالنین بهم ریخته و ناهموار است اما منقار ،پاها و ناخنها اکسید

كافي

شدهاند و همچنان کیفیت رنگدانه را برجسته میکنند.
23-18

اکسیداسیون ضعیف رنگ سیاه با حضور مشهود فئومالنین .توزیع ضعیف
مالنین سیاه با وجود اثر کبالت .طراحی پشت بهم ریخته.
عدم وجود رگه روی پشت و سر .منقار  ،پاها و ناخن ها روشن.

ناكافي

اثر كبالت لزوماً بايد كل پوشش را تحت تأثير قرار دهد ،به ويژه در نواحي تحتاني مانند پشت و شکم ظاهر شود.
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برونو كبالت

طراحی ایومالنین (قهوه ای تیره) مشابه با سری قهوه ای کالسیک است .گسترش مالنین در قسمت های انتهایی
پرهای پوششی ،به ویژه در سینه و پشت و در ناحیه شکمی مشهود است .عدم وجود مناطق روشن مشهود و
حضور رنگدانه های مالنین روی رنگ زمینه آشکار است.
منقار ،پاها و ناخن ها باید مشابه سری قهوه ای کالسیک باشند.
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توضيحات

امتياز

ارزيابي ها

حداکثر اکسیداسیون قهوه ای به هر دو رنگ ایومالنین در پرهای اصلی
29

اشاره دارد .طراحی رگه ها بلند  ،واضح  ،متقارن و به خوبی مشخص
است .حداکثر توزیع مالنین ،این رنگدانه ها را روی رنگ زمینه تقویت
میکند .رنگ کلی باید تا حد امکان تیره باشد .این ویژگی لیپوکروم را

عالي

تارتر می کند .منقار ،پاها و ناخن ها مایل به قهوه ای هستند.
28-27
26-24
23-18

اکسیداسیون کامل ،یکنواخت و خوب قهوه ای .توزیع خوب مالنین تولید
شده توسط اثر کبالت.

منقار ،پاها و ناخن های مایل به قهوه ای.

اکسیداسیون خوب قهوه ای .توزیع کافی مالنین تولید شده توسط اثر

کبالت .طراحی بهم ریخته و ناهموار پشت و سینه.

اکسیداسیون ضعیف رنگ قهوه ای با حضور ضعیف فئومالنین.
توزیع ضعیف مالنین و عدم اثر کبالت .طراحی پشت بسیار بهم ریخته
است .عدم وجود رگه روی پشت و سر.

خوب
كافي
ناكافي

اثر كبالت لزوماً بايد كل پوشش را تحت تأثير قرار دهد ،به ويژه در نواحي تحتاني مانند پشت و شکم ظاهر شود.
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آگات كبالت

طراحی ایومالنین مشابه با سری آگات کالسیک است .لبههای خاکستری مرواریدی پهن روی بالها و دم نشانههایی
از کاهش آشکار فئومالنین هستند .سبیل به وضوح با رنگدانه سیاه قابل مشاهده است .رگه ها نازک ،منقطع و
متقارن روی سر ،پشت و پهلوها هستند .ناپدید شدن رنگدانه مالنین در ناحیه ابرو مشخص است .حتی اگر نمونه
مانند آگات کالسیک رقیق شده باشد ،رنگ خاکستری نقره ای به پرهای پوششی می دهد و عدم وجود رنگ قهوه
ای آشکار می شود .منقار ،پاها و ناخن ها باید مانند سری آگات کالسیک روشن باشند.
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توضيحات

امتياز

ارزيابي ها

طراحی ایومالنین شبیه نوع کالسیک است .رگه های نازک و منقطع سر،

29

پشت و پهلوها وجود دارد .سبیل واضح و مشخص .ناحیه ابرو فاقد مالنین (به
خصوص در انواع اینتنسیو) .لبه های خاکستری مرواریدی روی پرهای پرواز

و دم .سایه خاکستری نقره ای عالی که باید گسترش یابد و در ناحیه شکمی

عالي

به وضوح قابل مشاهده باشد .منقار  ،پاها و ناخن ها روشن.
طراحی ایومالنین شبیه نوع کالسیک است .رگه های خوب سر ،پشت و
پهلوها نازک و منقطع اند .سبیل روشن و به خوبی مشخص شده است .ناحیه
28-27

ابرو فاقد مالنین (به خصوص در نوع اینتنسیو) .سایه خاکستری نقره ای
همیشه باید گسترده و در ناحیه شکمی قابل مشاهده باشد.

خوب

نمونه طراحی و ویژگی کبالت عالی را با رگه هایی از مالنین روی ناخن دارد
اما پاها روشن است.

رگه های بیش از حد بلند پهن روی سر ،پشت و سینه .سبیل کمی قابل
26-24

تشخیص است .ناحیه ابرو تحت تأثیر مالنین .کاهش اثر کبالت به دلیل وجود
فئومالنین به خصوص در ناحیه شکم  ،رنگ خاکستری نقره ای کاهش یافته.

كافي

حضور ناکافی مالنین روی منقار و ناخن ها.
رگه های شکسته .فقدان رگه در طرفین ،سبیل کمی قابل تشخیص .ناحیه
23-18

ابرو تحت تأثیر کم مالنین .در ناحیه شکمی به دلیل وجود زیاد فئومالنین

رنگ خاکستری نقره ای اثر کبالت کاهش یافته است .منقار و ناخن رنگ قابل

ناكافي

قبول ندارند.

اثر كبالت لزوماً بايد كل پوشش را تحت تأثير قرار دهد ،به ويژه در نواحي تحتاني مانند پشت و شکم ظاهر شود.
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ايزابل كبالت

طراحی ایومالنین مشابه سری کالسیک است .نازک ،کوتاه ،منقطع به رنگ فندقی روشن که به طور مساوی در

سراسر پوشش منتشر شده است .منقار ،پاها و ناخن ها رنگ روشن دارند .اثر توزیع ایومالنین در سراسر پوشش
تا نوک پرها از جمله قسمت پایین شکم مشخصه جهش کبالت است.
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امتياز

ارزيابي ها

طراحی نازک ،کوتاه و منقطع .رنگ فندقی روشن به طور مساوی در
29

کل پوشش توزیع شده است .انتشار ایومالنین به وضوح در سراسر
بدن از جمله زیر شکم قابل مشاهده است .فئومالنین قابل مشاهده

عالي

نیست .منقار ،پاها و ناخن ها رنگ روشن دارند.
طراحی ،نازک و کمی پهن .رنگ فندقی روشن که در سراسر پوشش
28-27

پخش شده است .انتشار خوب ایومالنین از جمله در قسمت تحتانی
شکم همراه با کاهش فئومالنین .منقار ،پاها و ناخن ها رنگ روشن

خوب

دارند.

طراحی مشخص و کمی پهن که به طور مساوی روی پوشش توزیع
26-24

شده است .انتشار کافی ایومالنین از جمله در قسمت تحتانی شکم.
فئومالنین قابل مشاهده است .منقار ،پاها و ناخن ها رنگ روشن

كافي

دارند.
23-18

طراحی خیلی برجسته و مشخص یا غایب .ایومالنین بسیار گسترده
شده یا وجود ندارد .فئومالنین بیش از حد خود را نمایش می دهد.
منقار ،پاها و ناخن ها رنگ روشن دارند.

ناكافي

اثر كبالت لزوماً بايد كل پوشش را تحت تأثير قرار دهد ،به ويژه در نواحي تحتاني مانند پشت و شکم ظاهر شود.
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جهش جاسپ
قناریهای رنگی متاثر از ضریب کاهش فاكتور دهم  ،جاسپ نامیده می شوند .عملی که جهش جاسپ روی

رنگهای سری کالسیک انجام می دهد تغییر بیان مالنین روی ساقه و لبه پرها است .در نواحی تیره ،رنگ مالنین
روشنتر است و طراحی را شکل میدهد و تضاد خوبی ارائه میکند که روی سر و پشت به وضوح مشخص شده
اند .منقار ،پاها و ناخن ها همرنگ سری کالسیک هستند.

كليات :نمونه های هتروزیگوت این جهش را جاسپ ( )Jaspe S.Dمی نامیم  .نمونه های هموزیگوت جاسپ
 D.Dهستند .این جهش باعث رقیق شدن تون رنگهای مالنینی در نواحی متفاوتی از پرها میگردد .در هر چهار
تایپ از این نمونه ،رنگ مالنینی در محور مرکزی پرها مشاهده میشود  .در انواع اکسید شده (سياه و قهوه ای)
طراحی محور مركزی پرها (غالف پر) نسبت به رنگهای مالنینی پراکنده در حاشیه پرها واضح تر خواهد بود و
در انواع رقیق شده ( آگات و ايزابل ) این طراحی ،تیره تر از رنگهای مالنینی پراکنده در حاشیه پرها میشود.
نمونه های  S.Dبايد دارای الگوی پرواز باشند .این ویژگی باید در پرهای پروازی اولیه و همچنین برای پرهای
خارجی دم قابل مشاهده باشد .کاهش مالنین در پرهای پروازی ویژگی عمومی این جهش است که در غالف
پرهای پروازی اولیه رخ می دهد .این رقیق شدن در محور مرکزی با نام "الگوی پرواز" از قاعده پرها شروع می
شود و به ترتیب در  60درصد طول پرهای پرواز اولیه و  40درصد طول پرهای خارجی دم به وضوح قابل مشاهده
است .در هیچ نمونه ای وجود فئومالنین مجاز نیست .قناری جاسپ  S.Dدر چهار تایپ نگرو ،برونو ،آگات و
ایزابل گنجانده شده است.

(در پاراگراف فوق ،تعریف جامعی از این جهش ارائه شده است)
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نگرو جاسپ

طراحی رگه ها تا حد امکان بلند و گسترده شده است که بر پشت و سر نیز تأثیر می گذارد.
ساقه پرها و حاشیه های آنها رنگ خاکستری گرافیتی دارد .در این مناطق خاکستری بسیار تیره ،رنگ خاکستری
روشن تر (فوالدی) است که تضاد رنگ آشکاری را ایجاد می کند.

نوار بالي و دمي روشن تر و به خوبي قابل تشخيص است .اكسيداسيون كامل و يکنواخت است.
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امتياز

توضيحات

ارزيابي ها

حداکثر بیان مالنین در ساقه و حاشیه آن رنگ خاکستری بسیار تیره
(خاکستری گرافیتی) است .در این قسمتها رنگ خاکستری روشنتر

29

خطوط (استیلی) تضاد شدید رنگ را برجسته میکند و طراحی را کامل

و تا حد امکان گسترده میسازد .در پشت و سر ،رگه ها پر جال و تا حد
امکان طوالنی و پهن به نظر می رسند .نوار بالی و دمی به خوبی قابل

عالي

تشخیص است اما خیلی عریض نیست .عدم وجود فئومالنین قابل مشاهده
است .منقار ،پنجه ها و ناخن های سیاه اند.
رنگ رگه های خاکستری کمی روشن تر است .طراحی پشت به وضوح
28-27

26-24

قابل مشاهده است .حضور خفیف فئومالنین مشاهده می شود .نوار بالی

و دمی کمی بیش از حد پهن است .منقار  ،پاها و ناخن ها سیاه اند.
طراحی ایومالنین کوتاه و باریک و در پهلوها کمی مشخص شده اند.
وجود فئومالنین آشکار است .نوار بال و دمی بیش از حد کوچک یا
خیلی پهن است .منقار ،پاها و ناخن ها کمی روشن است.

خوب

كافي

طراحی ایومالنین باریک و ناپیوسته است .طراحی در پشت وجود ندارد.
23-18

فئومالنین مشاهده میشود .پرهای مالنینی جهش را نشان نمی دهند.

نوار بالی و دمی یا وجود ندارد یا به سمت پرهای ثانویه و ثالث و یا روی

ناكافي

دم گسترش یافته است .منقار  ،پاها و ناخن ها روشن.

بررسی یکنواختی اثر این جهش روی کل پوشش بسیار مهم است ،زیرا عالوه بر یافتن یک یا چند پر موضعی که
نشان دهنده جهش نیست مناطقی که جهش در آنها تأثیر گذاشته است را میتوان مشاهده کرد.
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برونو جاسپ

طراحی رگه ها تا حد امکان بلند و به خوبی گسترده شده است ،که روی پشت و سر نیز تأثیر می گذارد.
ساقه پرها و حاشیه های آنها رنگ خاکستری گرافیتی دارد .در این مناطق رنگ قهوه ای مایل به خاکستری کم
رنگ تر و متمایل به رنگ مرواریدی است به طوری که یک تضاد رنگ آشکار ایجاد می کند.

نوار بالی و دمی روشن تر و به خوبی قابل تشخیص است .اکسیداسیون کامل و یکنواخت انجام شده.
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نکته ها

ارزيابي ها

حداکثر بیان مالنین ساقه و لبه پرهای پشت به رنگ قهوه ای مایل به

خاکستری .در این مناطق رنگ قهوه ای مایل به خاکستری روشن تر و
29

متمایل به مرواریدی می شود به گونه ای که تضاد شدید رنگ را برجسته

می کند و خطوط کامل و بزرگتری را شکل می دهد.

در پشت و سر رگه ها واضح و تا حد امکان بلند و گسترده به نظر میرسند.

بهينه

نوار بالی و دمی به خوبی قابل تشخیص اما خیلی عریض نیست .منقار ،پاها

و ناخن های مایل به قهوه ای.
28-27

رگه ها کمی روشن تر هستند .پشت با طراحی خوب به وضوح قابل
مشاهده است .نوار بال و دم کمی بیش از حد پهن است.
منقار ،پاها و ناخن رنگ روشن دارند.

خوب

رگه های ایومالنین ،کوتاه و باریک هستند .رگه های پشت کم رنگ و

26-24

نوار بال و دمی باریک یا خیلی پهن اند.

رنگ مالنینی پرها این جهش را تایید نمی کنند.

كافي

منقار  ،پاها و ناخن ها روشن اند.
23-18

طراحی ایومالنین باریک و ناپیوسته یا تقریباً غایب رنگ قهوه ای روشن
دارند .پشت فاقد طراحی است .نوار بالی و دمی ضعیف است .پرها جهش
را به خوبی نشان نمی دهند .منقار  ،پاها و ناخن ها روشن هستند.

ناكافي

بررسی یکنواختی اثر این جهش روی کل پوشش بسیار مهم است ،زیرا عالوه بر یافتن یک یا چند پر موضعی که
نشان دهنده جهش نیست مناطقی که جهش در آنها تأثیر گذاشته است را میتوان مشاهده کرد.
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آگات جاسپ

طراحی به خوبی شکسته و ظریف است و روی پشت و سر تأثیر می گذارد .عدم وجود فئومالنین قابل مشاهده
است .ساقه پرها و حاشیه های آنها رنگ خاکستری گرافیتی است .در حالی که حاشیه پرها خاکستری بسیار

روشن (خاکستری مرواریدی) هستند و تضاد رنگ آشکاری را ایجاد می کنند .نوار بال و دمی روشن و به خوبی
قابل تشخیص است .منقار ،پاها و ناخن ها روشن است.
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نکته ها

پارامترهای ارزيابي
توضيحات

ارزيابي ها

حداکثر بیان مالنین در ساقه و قسمت مرکزی پرهای پشت به رنگ خاکستری
است .در حالی که حاشیه آنها خاکستری بسیار روشن (خاکستری مرواریدی)

29

است ،به گونه ای که تضاد رنگ واضحی را بنمایش می گذارند .طراحی حاصل
شکسته و باریک است .روی پشت و سر ،رگه ها به وضوح قابل مشاهده اند.

بهينه

فقدان فئومالنین قابل مشاهده است .نوار بال و دمی نه خیلی عریض اما به
خوبی مشخص است .منقار  ،پاها و ناخن ها روشن است.

28-27

رگه های شکسته و باریک هنوز به وضوح روی پشت و سر قابل مشاهده
است .تون خاکستری خیلی تیره با حضور خفیف فئومالنین .نوار بال و

دم کمی بیش از حد پهن است .منقار  ،پاها و ناخن ها روشن است.

خوب

رگه های ایومالنین بلند و پهن روی سر و پهلوها کمی قابل مشاهده اند.
26-24

طراحی سایه تیره و وجود فئومالنین آشکار است .نوار بالی و دمی بخوبی
مشخص نیست .منقار ،پاها و ناخن ها کمی اکسید شده است.

كافي

رگه های ایومالنین روی سر و پهلوها وجود ندارد .فئومالنین بیش از حد
23-18

حضور دارد و پرهای مالنیک این جهش را نشان نمیدهند .نوار بال و
دمی تا پرهای ثانویه و ثالث گسترش یافته و روی دم بیش از حد کشیده

ناكافي

شده یا وجود ندارد .منقار ،پاها و ناخن ها اکسید شده.
بررسی یکنواختی اثر این جهش روی کل پوشش بسیار مهم است ،زیرا عالوه بر یافتن یک یا چند پر موضعی که
نشان دهنده این جهش نیست ،میتوان مناطقی را که خود جهش در آنها تأثیر گذاشته است را تأیید کرد.
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ايزابل جاسپ
در نتیجه رقیق شدن رنگی که این جهش روی انواع ایزابل اعمال می کند ،این تایپ طراحی بسیار رقیق و کاهش
یافته ای دارد .روی بدن ،پشت و محور پرها به رنگ بژ مایل به خاکستری است که باعث ایجاد یک طرح مخطط
نازک ،کوتاه و ناپیوسته در پشت ،سر و پهلوها می شود .حاشیه پرها بژ بسیار روشن رقیق شده است ،عدم وجود
فئومالنین قابل مشاهده است .پرنده باید کامال شفاف به نظر برسد" .الگوی پرهای پروازی" به خوبی تعریف شده
است (حداکثر  60درصد طول قابل رویت پرهای اولیه و  40درصد از پرهای خارجی دم) .وجود رگه ها در قفسه
سینه در صورتی کیفیت محسوب میشود که طراحی رگه ها با تایپ نمونه مطابقت داشته باشد .منقار  ،پاها و
ناخن ها رنگ روشن دارند.
توجه :تفاوت ایزابل جاسپ  SDبا آگات و برونو  DDوجود طراحی بسیار خفیف در پشت پرنده است .در نمونه
های  DDکه هنوز استانداردی برای آنها تهیه نشده ،طراحی صاف و قابل مشاهده نیست .این نمونه ها برای جوجه
کشی مورد استفاده قرار میگیرند.
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امتياز در دسترس 30
پارامترهای ارزيابي
توضيحات

امتياز

ارزيابي ها

الگوی پرهای پروازی به خوبی قابل مشاهده است .روی بدن  ،ستون
29

فقرات و محور پرها به رنگ بژ مایل به خاکستری است که باعث ایجاد

رگه های نازک ،کوتاه و پیوسته در پشت ،سر و پهلوها میشود .حاشیه
پرها رنگ بژ بسیار روشن رقیق شده است .فئومالنین قابل مشاهده

عالي

نیست .منقار  ،پاها و ناخن ها روشن است.

الگوی پرهای پروازی کاهش یا کمی افزایش یافته است .تون رنگ نازک
28-27

تر و ناپیوسته اما قابل مشاهده است .طراحی پشت قابل مشاهده اما روی

سر و پهلو ها چندان قابل مشاهده نیست .حاشیه پرها رقیق شده است،
بژ بسیار روشن عدم وجود فئومالنین قابل مشاهده است .منقار  ،پاها و

خوب

ناخن ها روشن است.

الگوی پرهای پروازی خیلی مشخص یا خیلی گسترده نیست .طراحی
26-24

بیش از حد عریض ،خیلی طوالنی یا ناپیوسته است و تقریباً قابل مشاهده
نیست .تون رنگها آنقدر واضح هستند که برای مشخص کردن تایپ SD
کافی اند .وجود خفیف طرح پولکی (کم رنگی در نوک پر) .وجود خفیف

كافي

فائومالنین .منقار  ،پاها و ناخن ها روشن است.

الگوی پرهای پروازی به پرهای ثانویه و سوم گسترده یا در دم بیش از

حد گسترش یافته است .عدم وجود طراحی ایومالنین  .رگه های بسیار
عریض و طویل ایومالنین  .تون رنگ خیلی رقیق یا خیلی تیره ( اشتباه

23-18

با ایزابل جاسپ  DDیا با انواع جهش های دیگر )  .فئومالنین بیش از
حد مشاهده میشود .پشت خیلی واضح نیست و یا دارای شکل نامنظمی
است .پرهای مالنیک تحت تأثیر این جهش قرار ندارند .نواحی فاقد

رنگدانه ( پهلوها  ,زیر منقار و غیره ) مشاهده میشود .وجود طرح پولکی
آشکار ( رنگدانه در نوک پر )  .منقار  ،پاها و ناخن ها تیره است.

(مطالعه این نمونه توسط کوم پایان یافته است)
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ناكافي

جهش موگنو
این جهش با تغییر در مالنین سیاه و قهوهای و کاهش فئومالنین در انواع نگرو و برونو غلظت نسبی رنگ بوجود
می آورد .بنابر این در این نمونه ها روی پرهای پروازی و دم تیره تر از زیر پرها هستند .با این وجود کاهش جزئی
مالنین در پرها و یا تغییر معکوس در ارائه آثار مالنینی در پرها نیز قابل مشاهده است .بنابر این مشاهده میشود
که روی پرهای پروازی و پرهای دم تیره تر از قسمت زیرین و یا حداقل پررنگ تر از آنها می باشند .این جهش بر
نوک و پاها تاثیر نمی گذارد و آنها مانند سری کالسیک باقی میمانند .در این نمونه ها کاهش فئومالنین باعث
میشود یک کنتراست رنگی خوب ایجاد شود .لبه پرهای پروازی و دم باید رنگ روشن داشته باشند .این جهش
در چهار سری نگرو ،آگات ،برونو و ایزابل تولید میشود اما فقط برای نمونههای نگرو و برونو استاندارد تعریف شده
است .این تایپ در انواع رنگهای لیپوکرومی دیده میشوند و باعث تفکیک پرنده به سه دسته موزائیکی ،برفی و
اینتنسیو میشود .این جهش میتواند در زمینه سفید (غالب یا مغلوب) نیز نمایش داده شود اما همه انواع آن در
یک کالس رقابت میکنند .از الزامات انواع اکسید شده (نگرو موگنو سفید ،برونو موگنو سفید) طراحی پهن و
گسترده ایست که باید بر روی پس زمینه سفید نمایش داده شود.

نگرو موگنو

نگرو موگنو زرد پررنگ
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در این تایپ ،فاکتور موگنو فئومالنین را کاهش میدهد و ایومالنین سیاه را اصالح میکند .به طور کلی ویژگی
توصیف شده برای نگرو موگنو ،طراحی خوب و رنگ سربی بدون بازتاب بصری رنگ آبی است .طراحی و توزیع
مالنین شبیه به انواع کالسیک و به رنگ خاکستری تیره است .بنابر این رنگ کلی تیره پرنده همراه با طراحی
بسیار شفاف و واضح به رنگ خاکستری سربی با کد رنگ )RAL 7021( :قابل مشاهده است .نوک ،پاها و ناخن
به شدت اکسیده شده ،چشمها سیاه و سر و گردن باید تیره به نظر برسند .براساس این ویژگیها ،سطح رویی
پرهای پروازی و دم پررنگ تر از قسمت زیرین آن هستند.

نگرو موگنو موزائیک قرمز نر

رنگدانه های مالنینی محور مرکزی پرها را در بر میگیرند و در پشت پرنده طراحی ممتدی را شکل میدهند.
طراحی به صورت خطوط موازی پیوسته و طولی مشاهده میشود .در انتهای پرها نباید نواحی بدون رنگ وجود
داشته باشد .این خطوط در پشت پرنده باید تا حد امکان واضح وگسترده باشند و به سمت سینه ادامه یابند.
پرهای پروازی و پرهای دم باید حداکثر نمایش رنگهای مالنینی را ارائه داده و با خطوط خاکستری سیاه هماهنگی
و مطابقت داشته و لبه پرهای پروازی و دم باید روشن و واضح باشد .در انواع اینتنسیو وجود رگههای خفیف بر
روی سر جریمه نمی شود  .حداکثر بیان ایومالنین ویژگی رنگ های لیپوکرومی را تحت تاثیر قرار میدهد ،بنابر
این در رنگهای لیپوکرومی ،ته رنگ زرد مایل به سبز برای پس زمینه زرد و ته رنگ قرمز تیره برای نمونههای با
پس زمینه قرمز قابل مشاهده است .سر و گردن در نمونه های فراستد و موزائیکی خاکستری است .نوک ،پاها و
ناخن رنگ بسیار تیره دارند.
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در اين نمونه ،اولويت اول بايد توجه به هماهنگي و امتداد طراحي خطوط و رگه ها باشد.
امتياز كامل30
پارامترهای ارزيابي
امتياز
29
28-27

توضيحات
تمام شرایط کلی و استاندارد را در خود دارد
مالنیزه شدن مناسب پرها ،عدم وجود فئومالنین ،نوک و پاها روشن بنظر میرسند.
طراحی خوب اما کمی روشن بنظر میرسد .طراحی غیر پیوسته.

سطح
عالي
خوب

طراحی خوب و اکسیداسیون باال اما رگههای کمی روشن است.

رگه های خاکستری بیش از حد روشن و فاکتور بصری آبی برجسته است .حضور
فئومالنین مشاهده میشود .حاشیه پرهای پروازی و دم به خوبی قابل مشاهده

نیستند .عدم وجود رگه و طراحی مالنینی در طرفین و روی سر .مالنیزه بودن یک
26-24

پهلو و کاهش آن در پهلوی دیگر .طراحی ناپیوسته .طراحی به اندازه کافی مالنیزه

نیست .کاهش مالنین در محوطه شکمی.

كافي

در انواع اینتنسیو رگهها و خطوط بیش از حد آشکار بر روی سر .کمرنگی انتهای
برخی از پرها .حضور نواحی فاقد رنگ دانه .ناخنها و پاها بیش از حد روشن یا تیره
هستند.

کاهش کنتراست خطوط .پرهای پوششی توسط رنگ قهوهای احاطه شده .رگههای

23-18

قهوه ای یا خاکستری مایل به آبی .قسمت زیرین پرها بوضوح پررنگ تر از خطوط،
پرهای پروازی و دم هستند .نمونه متمایل به نوع آگات یا نگرو اوپال یا آگات اوپال

است .نوک و پاهای بسیار روشن.
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ناكافي

برونو موگنو

برونو موگنو زرد پررنگ

در این تایپ ،فاکتور موگنو فئومالنین را کاهش و ایومالنین قهوهای را تغییر میدهد .بخشی از ایومالنین قهوهای
در قسمت زیرین ساقه پرهای پروازی و دم رسوب میکند .ویژگی کلی توصیف شده برای برونو موگنو ،یک رنگ
کلی با طراحی قهوهای مایل به خاکستری تیره بدون انعکاس رنگ آبی است .طراحی و توزیع مالنین در این تایپ
شبیه به انواع کالسیک با رنگ قهوهای مایل به خاکستری و عدم وجود فئومالنین قابل مشاهده است .چشمها
سیاه و سر و گردن باید قهوه ای تیره به نظر برسند .فاکتور موگنو با کاهش جزئی در رنگدانه های مالنین و با
تغییر در ایومالنین موجود در پرها قابل مشاهده میشود .جهش موگنو بر خطوط و رگه ها مانند انواع کالسیک
تاثیر نمیگذارد .خطوط و رگه های بسیار تیره تر و به رنگ قهوهای مایل به خاکستری با نمایش حداکثری خود

125

بر روی ایومالنین قهوهای روشن باعث میشوند که همه جزئیات به خوبی قابل رؤیت شوند .با این اوصاف پرهای
پروازی و دم پررنگ تر ،تیره تر و همگن تری خواهیم داشت.

برونو موگنو زرد برفی

رنگدانه مالنین در محور مرکزی پرها حضور دارد و الگوی رگه های طولی به طور مداوم و بدون وقفه تا قسمت
فوقانی پشت ادامه مییابد .این شیارها باید یکنواخت ،گسترده و به وضوح قابل مشاهده باشند .در انتهای پرها
نباید نواحی بدون رنگ وجود داشته باشد .در طراحی پشت ،رگه ها باید به صورت خطوط موازی قرار گیرند .این
خطوط باید به وضوح در هر دو طرف بدن مشخص باشند و تا حد ممکن گسترده و به سمت سینه هدایت شوند.
این حالت باید هماهنگ با رگه ها در پشت باشد .پرهای پروازی و دم باید حداکثر رنگ خود را نمایش داده و با
رگه های قهوهای مایل به خاکستری تیره هماهنگ باشند .قسمت زیرین پرها نباید پررنگ تر از سطح رویی پرها
و خطوط در پشت پرنده باشد .لبه پرهای پروازی و دم باید روشن و واضح  ،و سر باید تیره تر به نظر برسد .در
انواع اینتنسیو ،رگهها کمی باریکتر و سر تیره بنظر میرسد (وجود رگههای خفیف بر روی سر جریمه نمیشود).
در نمونههای برفی و موزائیکی رگهها در روی سر به وضوح قابل مشاهده است .نوک ،پاها و ناخن ها یکرنگ و
مایل به قهوهای هستند.
126

در اين نمونه ،اولويت اول بايد توجه به هماهنگي و امتداد طراحي خطوط و رگه ها باشد.
امتياز كامل30
پارامترهای ارزيابي
امتياز
29

توضيحات
تمام شرایط را طبق استاندارد درخود دارد

سطح
عالي

مالنیزه شدن مناسب پرها ،عدم وجود فئومالنین ،نوک و پاها روشن بنظر میرسند.
28-27

طراحی خوب و هماهنگ اما کم عرض در پشت .طراحی غیر پیوسته.

خوب

طراحی خوب و با اکسیداسیون باال اما با رگههای کمی روشن.
رگه های خاکستری مایل به آبی یا بژ ،رگه های قهوه ای مایل به قرمز با از بین
رفتن کامل مادی .فئومالنین در حاشیه پرهای پروازی و دم به اندازه کافی قابل
مشاهده نیست .فقدان مالنین در پهلوها یا سر.
26-24

مالنیزه بودن یک پهلو و کاهش آن در پهلوی دیگر .رگه های طولی کمتر (الگوی
ناپیوسته) .از دست دادن وضوح رنگ .رنگ آمیزی ناکافی که پرهای آغشته به مالنین

كافي

را نشان می دهد .کمبود مالنین در محوطه شکمی.
در انواع اینتنسیو پاهای روشن و رگه های بیش از حد آشکار در سر .فقدان محسوس
رنگدانه در انتهای برخی پرها .نمایش پوسته پوسته ای رنگدانه.
روشنی بیش از حد و تمایل به انواع برونو اوپال یا ایزابل کالسیک.
23-18

حضور بیش از حد فئومالنین.
بازتاب رنگ آبی به خوبی قابل مشاهده است.
قسمت زیرین پرهای پروازی و دم به طور قابل توجهی تیره تر از سطح باالیی هستند.
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ناكافي

آالس
در قناریهای پاستل سیاه که تحت تأثیر اثر« آالس »1قرار میگیرند ،ایومالنین تا زمانی که به رنگ خاکستری
آلومینیومی برسد رقیق می شود و طراحی رگه ها و خطوط ،ساختار پولکی به خود میگیرند .کاهش غلظت رنگ

رگهها ،خطوط و عالئم با اثر آالس در سراسر بدن امتداد مییابد و طراحی پولکی آلومینیومی-خاکستری را نشان
میدهد .ایومالنین که در لبه و ساقه پرها کاهش یافته با رنگ خاکستری آنتراسیت (ذغال سنگی) یا همان (سایه

پاستلی سیاه) احاطه شده است .رنگ قهوه ای قابل مشاهده نیست .منقار ،پنجه و ناخن ها سیاه هستند.

Gray Wings 1
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امتياز كامل 30

پارامترهای ارزيابي
توضيحات

امتياز

ارزيابي ها

کاهش ایومالنین .الگوی پولکی رنگ خاکستری آلومینیومی ،با

حاشیههای خاکستری (آنتراسیت) آشکار در کل رنگ .ساقه پرها نیز
29

همان رنگ خاکستری را مانند حاشیه پرها به خود می گیرند .گسترش

بیشتر رنگ خاکستری (ذغال سنگی) در انتهای بالها قابل چشم پوشی

عالي

است (حداکثر  5میلی متر) .فقدان رنگ قهوه ای آشکار است .منقار ،
پاها و ناخن ها سیاه هستند.
با وجود حاشیه کمتر مشهود یا گسترده تر ،طراحی مشابه نمونه های
28-27

عالی است .رنگ خاکستری (ذغال سنگی) بخوبی قابل مشاهده است.

رنگ قهوه ای آشکاری حضور ندارد.

خوب

منقار  ،پاها و ناخن ها سیاه است.

26-24
23-18

وجود رنگ قهوه ای .عدم وجود مرزهای خاکستری (ذغال سنگی) ،یا
مرزهای بیش از حد گسترده .منقار ،پاها و ناخن ها کمی سیاه است.
رنگ سیاه پاستلی کالسیک و بیان رنگ خاکستری آلومینیومی بسیار

ضعیف .فئومالنین بیش از حد کاهش یا بسیار افزایش یافته است .منقار،
پاها و ناخن ها اکسید نشده.

كافي
ناكافي

توزیع رنگ خاکستری-آنتراسیت در لبه های هر پر بصورت جداگانه ،که حداکثر تا اندازه  5میلی متر را نشان
دهد قابل چشم پوشی است.
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ساختار پر
Feather Structure
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بررسی آیتمهای قناری رنگی
كتگوری در قناريهای مالنين
امتياز كامل 15
پارامترهای ارزيابي اينتنسيو
امتياز
14
13
12-11
10-8

توضيحات
بدون اثر فراستد (برفی) در سراسر پوشش.
اثر فراستد(برفی) بسیار خفیف و به سختی محسوس و محدود به ناحیه
پشت و شکم است.
اثر فراستد محدود در چندین قسمت از بدن به گونه ای که در تعریف

کتگوری تأثیر بگذارد ،وجود دارد( :پشت ،گونه ها ،یقه ،پهلوها ،شکم)
اثر فراستد واضح در سراسر پوشش که نشانه گسترش اثر است.

ارزيابي ها
عالي
خوب
كافي
ناكافي

امتياز كامل 15
پارامترهای ارزيابي فراستد
امتياز
14
13
12-11
10-8

توضيحات
اثر فراستد (برفی) به طور یکنواخت در سرتاسر بدن پخش می شود.
توزیع خوب اثر فراستد که کمی بر روی پشت و یقه برجسته است ،یا به
طور خاص در سینه کاهش یافته است.
اثر فراستد بیش از حد ضعیف و ناهموار است ،اما در هر صورت کتگوری
را تعریف می کند.
اثر فراستد بیش از حد موضعی یا خیلی کم مشاهده شود به گونه ای که
پرنده با کتگوری موزاییک یا اینتنسیو اشتباه گرفته شود.
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ارزيابي ها
عالي
خوب
كافي
ناكافي

امتياز كامل 15
پارامترهای ارزيابي برای موزاييک نر
امتياز
14
13

توضيحات
نمونه هایی با ماسک صورت بسیار گسترده و کامالً مشخص .مناطق
انتخابی اینتنسیو خوب .سپر سینه به وضوح مشخص است.

لیپوکروم بیش از حد پشت یا فاصله بین مثلث سینه و ماسک را تحت
تأثیر قرار داده .آثار خفیفی از اثر فراستد (برفی) وجود دارد.

ارزيابي ها
عالي
خوب

مناطق انتخابی محدود اند ،با ماسکی متمایل به شکستن یا بیش از حد
12-11

10-8

کشیده به سمت قفسه سینه .لکه های لیپوکرومیک روی گونه ها ،پشت
و پاها .اثر فراستد روی پشت و بطور خفیف روی بالها مشهود است.
ماسک خراب .نمونه هایی که به فراستد گرایش و در مناطق انتخابی اثر
فراستد گسترده دارند .رگه های لیپوکرومیک در سراسر بدن.

كافي

ناكافي

امتياز كامل 15
پارامترهای ارزيابي موزاييک ماده
امتياز
14
13

توضيحات
مناطق انتخابی اینتنسیو به وضوح قابل مشاهده است .بقیه پرها نباید

اثری از لیپوکروم داشته باشند.

پشت و مناطق انتخابی با اثر گسترده لیپوکروم .خط چشم که اطراف
چشم را تحت تاثیر قرار دهد یا به سمت پشت امتداد یابد.

ارزيابي ها
عالي
خوب

نواحی انتخابی گسترده یا کاهش یافته از ترشحات لیپوکرومیک که تمایل
12-11

دارند تمام بدن را تحت تأثیر قرار دهند .فراستد خفیف روی بالها اما
مشهود در پشت .رنگ لیپوکروم ضعیفی اطراف چشمها مشاهده میشود.

كافي

نمونه فاقد رنگ لیپوکروم در ناحیه چشمها .با حضور ماسک خوب ،نمونه
10-8

متمایل به کتگوری فراستد است .گونه  ،یقه ،پشت ،سینه ،کمر ،پاها و

شکم تحت تاثیر لیپوکروم قرار دارند.
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ناكافي

واريته در قناريهای مالنين
امتياز كامل 10
پارامترهای ارزيابي
امتياز
10
9
8

توضيحات
خلوص رنگ  -کمیت و یکنواختی کامل و حداکثری رنگ در تمام
مناطق پوششی.
خلوص خوب  -کمیت و یکنواختی خوب رنگ لیپوکرومیک.
ناخالصی های رنگی کمی قابل تشخیص هستند .رنگ زرد کمی
تحت تأثیر رنگ قرمز و بالعکس است .رنگ قرمز متمایل به پرتقالی

یا جگری است.

ارزيابي ها
عالي
خوب
كافي

تداخل بین دو رنگ اصلی لیپوکرومیک وجود دارد .نواحی با رنگهای
7-3

متفاوت روشن و یا غلظت باالتر در رنگ های دیگر مشاهده می

شود .نمایش ضعیف رنگ لیپوکروم که متمایل به رنگ زرد مارفل
یا قرمز مارفل است.
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ناكافي

پر و بال
پرهای پوششی باید کامل ،سالم ،یکنواخت ،صاف ،فشرده و شفاف باشند .باید یکدیگر را مانند کاشی های منظم
بپوشانند .دم و بال ها باید فشرده ،چسبیده به بدن و دست نخورده باشند.
موارد زير بايد نقص در نظر گرفته شوند:

• پرهای بیش از حد بلند و فراوان که باعث می شود فشردگی کل پوشش بدن تغییر کند.
• پرهای بیش از حد فراوان در پهلوها .ابروی خیلی ضخیم یا بلند.
• پرهای گلو یا قفسه سینه برآمده (کراوات).
• پرهای ناقص در یک یا هر دو طرف ،شکم یا سینه.
• پرهایی که پشت را بیش از حد پهن و در کناره دم آویزان می شود .مانند (پاراسرکو) 1و دم خروسی.
• کمر با پرهای نامرتب.
• پرهای کوتاه ،شکسته و خورده شده.
• پرهای ناقص به دلیل تولکی.
• دم غیریکنواخت یا دم پهن  ،دم بادبزنی مانند دم کبوتر  ،دم شکسته.
• پرهای پروازی فشرده نیستند یا در محل خود قرار ندارند.
• فقدان چند پر ثانویه ،به ویژه درنمونه های دست پر سفید" ،نقص جدی" در نظر گرفته شود.
امتياز كامل پرو بال 15
امتياز

جريمه ها

ارزيابي ها

14

بدون ایراد

عالي

13

یکی دو عیب

خوب

12

سه نقص یا دو نقص جدی

كافي

11-9

بیش از سه نقص و پرهای خراب در سراسر بدن

ناكافي

این "نقایص جدی" در نظر گرفته می شوند ،به ویژه آنهایی که برجسته شده اند.

 1به جزوه قناریهای فردار مراجعه کنید.

134

فرم ايده آل قناری رنگي

ابعاد ،نسبت ها و فرم
• طول بین  13تا  14سانتی متر.
• سر گرد و پهن  ،منقار کوتاه و مخروطی و پهن در قاعده  ،چشمان روشن و متمرکز  ،گردن متناسب و هماهنگ
با بدن.
• پشت پهن و کامل که یک بلوک واحد و هماهنگ را تشکیل می دهد .بال ها به طور متقارن روی بیخ دم قرار
دارند.
• سینه گرد و پهن.
• تنه نه بیش از حد کلفت  ،نه باریک و نازک که باید با گردن و سر هماهنگ باشد و تصور کلی از ظرافت و زیبایی
را ارائه نماید.
• دم نه خیلی بلند و نه خیلی کوتاه  ،هماهنگ با طول کلی بدن.
• پاها استوار و محکم ،با انگشتان قوی و مطمئن روی چوب نشیمن.
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مواردی كه موجب كسر امتياز ميشود:
• طول کوتاهتر یا بلندتر از استاندارد.
• سر پهن یا خیلی کوچک یا خیلی بزرگ و حجیم به نسبت بدن.
• منقار باریک ،بلند یا ضربدری .رشد غیر طبیعی فک پایین.
• گردن نازک و بلند یا خیلی کوتاه و حجیم نسبت به سر ،که این تصور را ایجاد میکند که سر مستقیماً به تنه
چسبیده است.
• پشت خمیده یا برجسته شده.
• سینه صاف  ،باریک و تیز یا بیش از حد برجسته و حجیم.
• تنه خیلی باریک یا خیلی حجیم.
• پاهای خیلی بلند و بدون پوشش یا خیلی کوتاه و پنهان شده توسط پرهای شکم .
امتياز كامل فرم و سايز 15
امتياز

جريمه ها

ارزيابي ها

14

بدون ایراد

عالي

13

فقط یک عیب

خوب

12

دو یا سه عیب

كافي

11-9

عیوب جدی یا عالئمی که بدلیل عدم تناسب  ،ویژگی
های ظاهری نژادهای دیگر را دارند مانند:

(گالستر ،بوردر ،نورویچ و غیره)
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ناكافي

پوزيشن
منظور از پوزیشن ،نحوه قرار گرفتن بدن و در نتیجه نحوه حضور سوژه در قفس و روی چوب نشیمن است .بنابراین
فرم بدن و جنب و جوش پرنده اغلب مکمل یکدیگر هستند و بر یکدیگر تأثیر می گذارند .نمونه ای که فرم بدن
دلخواه ندارد تحرک و جنب و جوش خوبی نخواهد داشت و بالعکس.
یک پوزیشن عالی را می توان در قدرت ،غرور و نشاط خالصه کرد.
سوژه در حالت آرامش باید خطی مستقیم و پیوسته از دم تا تنه در طول بدن داشته باشد و با توجه به چوب
نشیمن ،موقعیتی در حدود  45درجه داشته باشد.
مواردی كه موجب كسر امتياز ميشود:
شخصيتي:

 -1وحشی یا بی قرار.
 -2خجالتی و ترسو.
ساختاری:

 -1بال ها کمی در طرفین آویزان شده اند.
 -2بال ها متقاطع اند.
 -3دم خیلی پایین با خط دم نسبت به بدن مقعر یا محدب.
 -4اندام کشیده و فاقد خمیدگی طبیعی در مچ پا و بالهای بیرون زده.
امتياز كامل پوزيشن 10
امتياز

جريمه ها

ارزيابي ها

10

بدون ایراد

عالي

9

فقط یک عیب

خوب

8

دو عیب

كافي

7

عیوب متعلق به هر دو ویژگی شخصیتی و ساختاری

ناكافي
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شرايط عمومي
در این آیتم باید شرایط بهداشتی و نظافت پرنده در نظر گرفته شود.
عالوه بر زیبایی ظاهری پرنده ای که تمیز و سالم است مطمئناً تأثیر بسیار خوبی خواهد داشت .الزم به توضیح
است که این آیتم برای کمک و رساندن نمونه به ارزشی که باید با ویژگی های واقعی نژاد مطابقت داشته باشد،
قابل چشم پوشی نیست و نباید چنین باشد ،حتی اگر پرنده آیتمهای دیگر را بخوبی نمایش دهد.
مواردی كه موجب كسر امتياز ميشود
• شرایط بد بهداشتی
• جراحات و زخمها
• ناخن های خیلی بلند
• پاهایی با فلس های ضخیم
• وجود آلودگی روی بدن ،دم یا پاها
با این حال از کسر امتیاز برای هرگونه آلودگی روی پاها و دم ،ناشی از حضور در قفس نگهداری و محلی که پرنده
در مدت نمایش برای چند روز در آن قرار دارد ،باید چشم پوشی کرد.
امتياز كامل سالمتي 5
امتياز

جريمه ها

ارزيابي ها

5

بدون ایراد

عالي

4

با یک نقص

خوب

3

با دو نقص

كافي

2

بیش از سه نقص

ناكافي
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امتياز تيمي
در رده مسابقات تیمی ،استم از چهار پرنده که باید از یک تایپ  ،واریته و کتگوری باشند تشکیل میشود .همچنین
قناریهای موزاییک باید از یک جنس باشند .داور باید همه نمونه ها را ارزیابی کند حتی اگر موارد فوق را در آنها
نیابد ،نباید آنها را به عنوان استم در نظر بگیرد .بنابر این امتیاز هارمونی را تعیین نمی کند و تیم از مسابقه حذف
می شود.
پارامترهای قابل استناد برای هماهنگي استم

داور  6امتیاز در اختیار دارد که باید به روش زیر آن را به هر استم اختصاص بدهد:
امتياز كامل استم 6
امتياز هماهنگي

شرح

6

نمره یکسان هر چهار پرنده در تیم.

5

تفاوت  1امتیازی بین پرنده ای که باالترین امتیاز و پرنده ای که کمترین امتیاز را دارد.

4

تفاوت  2امتیازی بین پرنده ای که باالترین امتیاز و پرنده ای که کمترین امتیاز را دارد.

3

تفاوت  3امتیازی بین پرنده ای که باالترین امتیاز و پرنده ای که کمترین امتیاز را دارد.

2

تفاوت  4امتیازی بین پرنده ای که باالترین امتیاز و پرنده ای که کمترین امتیاز را دارد.

1

تفاوت  5امتیازی بین پرنده ای که باالترین امتیاز و پرنده ای که کمترین امتیاز را دارد.

0

تفاوت  6امتیاز یا بیشتر ،پرنده ای که باالترین امتیاز و پرنده ای که کمترین امتیاز را دارد.

جدول تخصيص امتياز عددی مثبت
انتساب نمرات

امتياز كامل

ناكافي

كافي

خوب

عالي

47-45

49-48

52-50

53

55

23-18

26-24

28-27

29

30

19-15

21-20

23-22

24

25

10-8

12-11

13

14

15

7-3

8

9

10

10

2

3

4

5

5
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داليل رد صالحيت
در صورتی که تشخیص تقلب ،دستکاری و سوء استفاده داده شود .داور باید گزارش تخلف و سلب صالحیت پرنده
را به همراه رئیس کمیته داوران تنظیم و به مدیر نمایشگاه اعالم کند .پرنده رد صالحیت شده از مسابقه کنار

گذاشته می شود.
ليست تخلفات عمدی:
 )1مالک پرنده یک پرورش دهنده دیگر باشد.
 )2حلقه دستکاری شده است.
 )3هرگونه دستکاری که بتواند ویژگی های فنوتیپ پرنده را تغییر دهد .این مورد شامل انعکاس آبی مشهود بر
روی پرها که قابل شناسایی با المپ مخصوص است نیز میشود.


در صورت تخلف عمدی ثابت شده به منظور فریب کمیته برگزاری یا داور ،پرنده باید از دریافت هر رتبه



تخلف عمدی و مشهودی که در حین داوری کشف میشود باید توسط رئیس کمیته داوران ،داور مربوطه



مدارک مربوطه باید برای اتخاذ تدابیر انضباطی ناشی از آن به دبیرخانه موسسه ارسال شود.

یا جایزه ای محروم شود.

و مدیر نمایشگاه ثبت و امضا شود.


هرگونه تخلف که علیه یک پرورش دهنده کشف شود باید به شخص ذینفع گزارش شود.

گزارش تخلفات باید در سه نسخه تکمیل شود:
 -یک نسخه به مدیر نمایشگاه تحویل داده می شود.

 یک نسخه به دبیرخانه موسسه ،همراه با مدارک مربوطه. -یک نسخه در اختیار داور قرار می گیرد.
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پرهيز از داوری
داور فرم را تکمیل می کند و از ارزیابی پرنده خودداری می کند و شماره قفس  ،تاریخ و مشخصات پرنده را در
محل مخصوص درج و دلیل عدم ارزیابی را مشخص می کند.

داليل پرهيز از داوری)NJ( :
 .1فقدان جزئی یا کلی یک اندام ،یک یا چند انگشت ،یک یا چند ناخن.
 .2نابینایی جزئی یا کامل.
 .3فقدان مشهود پرهای پروازی و دم.
 .4وجود پرهای سبک (لیپوکرومیک) در قناریهای مالنینی.
 .5وجود یک یا چند ناخن سفید در قناریهای سری "سیاه" یا "قهوه ای" و جهش های نسبی دیگر.
 .6وجود آثار مالنیک روی پرها ،منقار و پاها در قناریهای لیپوکرومیک.
 .7وجود آشکار رنگ مالنین متفاوت پرها (بالها و دم) در قناریهای مالنین.
 .8وجود آشکار کیست های پر.
 .9نمونه بیمار و رنجور.
 .10نمونه های غیر معمول یا نمونه های ترکیبی از دو جهش( .به عنوان مثال :آگات-اونیکس  ،توپاز-فائو).
 .11انگشتان ناقص (مثالً برگشتگی انگشت عقب به سمت جلو و غیره) که در هر صورت غیر طبیعی هستند.
 .12انعکاس آشکار ویژگی بصری و نوری مایل به آبی روی پر.
در موارد زير داور ميتواند با مشورت رئيس كميته داوران از شروع يا ادامه قضاوت خودداری كند .در
اين صورت فرم داوری را با ذكر داليل زير در فرم داوری درج مي كند.

الف) نمونه متعلق به گونه یا نژادی است که وی صالحیت داوری آن را ندارد.
ب) نمونه متعلق به گونه یا نژادی است که در مسابقه شرکت ندارد.
ج) محیط نامناسب ،با نور مصنوعی یا با نور ناکافی و دمای نامناسب.
د) هنگامی که نقض مقررات به طور جدی مانع از کار داور می شود.
پرنده ای كه نمي تواند در رقابت شركت كند و نبايد مورد ارزيابي قرار گيرد(Disqualified( :
• پرنده فاقد حلقه استاندارد بسته باشد.
• پرنده دارای حلقه ای متعلق به فدراسیون دیگری است که به  COMپایبند نیست.
• پرنده عالئمی دارد که شناسه پرورش دهنده آن است .اگر عالمت روی قفس باشد باز هم این امر صدق می کند.
• سوژه دارای دو حلقه است.
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دانستنی های پایه
انتقال صفات ژني
ژنها فاکتورهای تخمین وراثت شناخته میشوند و یک ویژگی خاص را در یک ارگانیسم زنده تعریف میکنند .به دو
ژن مشابه روی یک جفت کروموزوم که مشخصه خاصی دارند آلل میگویند و فردی که این ترکیب را دارد برای
آن صفت هموزیگوت است .از سوی دیگر اگر آللهای یک ژن متفاوت باشند ،فرد برای آن صفت هتروزیگوت است.
بسیاری از فاکتورهای ژنی وجود دارد که در قناری های رنگی باعث ایجاد تنوع رنگ پر و بال میشوند .برخی از
این فاکتورها روی کروموزومهای جنسی و برخی روی کروموزومهای اتوزوم ( )autosomقرار دارند .صفاتی که
روی کروموزومهای جنسی قرار دارند صفات وابسته به جنس ( )Sex-Linkنامیده میشوند .همه صفات ژنی نسبت
به آلل مشابه خود در یک جفت کروموزوم یا غالب و یا مغلوب هستند.
تذکر این نکته ضروری است که رنگدانه های مالنین موجود در قناری از فاکتورهای ژنتیکی وابسته به جنس
هستند و از الگوهای وراثتی این ژنها پیروی می کنند.

صفات وابسته به جنس
نگرو  -برونو – آگات – ایزابل – پاستل – ساتن – مارفل
انتقال برخی از صفات به جنسیت پرنده بستگی دارد .قناری نر این ویژگی ها را به جوجه های نر و ماده و قناری
ماده ویژگی های خود را به جوجه های نر منتقل می کند.

چند نمونه برای قناريهای پاستل:
مثال يک:
نر پاستل*ماده غیر پاستل
جوجه های نر غیر پاستل و حامل فاکتور پاستلجوجه های ماده پاستلمثال دو:
نر غیر پاستل*ماده پاستل
جوجه های نر پاستل نرمال یا حامل فاکتور پاستلجوجه های ماده رنگ غیر پاستل نرمال142

صفات اتوزميک
اوپال  -فائو  -توپاز -ایمو -اونیکس -کبالت -جاسپ  -موزائیک  -لیپوکروم زرد  ،قرمز و سفید.
در نتیجه زمانی که نرها اوپال و ماده ها نرمال باشند در جوجه ها هیچ تغییری ایجاد نمی شود.

مثال يک:
نر نرمال*ماده اوپال
جوجه های نر حامل فاکتور اوپال با رنگ نرمال-جوجه های ماده حامل فاکتور اوپال با رنگ نرمال

بيان  ،غلبه و نفوذ ژن
در هر دو نمونه جوجه های نر همگی نگرو و حامل ژن مغلوب آگات هستند.
مثال يک:
نر نگرو*ماده آگات
جوجه های نر نگرو حامل فاکتور آگات-جوجه های ماده نگرو

مثال دو:
نر آگات*ماده نگرو
جوجه های نر نگرو حامل فاکتور آگات -جوجه های ماده آگات
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وراثت پذيری رنگ در قناری
جدول شماره 1
مالنين های كالسيک
نر
ایزابل

برونو

آگات

نر :نگرو حامل ایزابل

نر :نگرو حامل برونو

نر :نگرو حامل آگات

ماده :ایزابل

ماده :برونو

ماده:آگات

نر :آگات حامل ایزابل

نر :برونو حامل آگات

ماده :ایزابل

ماده :برونو

نر :برونو حامل ایزابل
ماده :ایزابل
 %100ایزابل

 %100برونو

 %100آگات

 %100نگرو
نر :نگرو حامل آگات
ماده :نگرو

نر :برونو حامل آگات

نر :نگرو حامل برونو

ماده :آگات

ماده :برونو

نر :برونو حامل ایزابل نر :آگات حامل ایزابل
ماده :برونو

نگرو

ماده :آگات

144

نر :نگرو حامل ایزابل
ماده :ایزابل

نگرو

آگات
ماده
برونو

ایزابل

جدول شماره 2

نر
نگرو حامل آگات ایزابل
نر

ماده

نر

ماده

نر

ماده

نر

ماده

نگرو
نگرو حامل ایزابل
ایزابل
ایزابل
نگرو حامل آگات

نگرو حامل برونو
نر

ماده
نر

نگرو حامل آگات

نگرو
نگرو حامل برونو
نگرو

نر

ماده

برونو
نگرو حامل آگات

نر

نگرو
نگرو حامل آگات
نگرو
آگات
نگرو حامل آگات

آگات حامل ایزابل

برونو حامل آگات

آگات

نگرو

نگرو

نگرو

ایزابل
نگرو حامل برونو

ماده
نر

ماده

برونو
نگرو حامل برونو

نر

نگرو حامل ایزابل
ایزابل

نگرو

نگرو

ایزابل
نگرو حامل ایزابل

نر

برونو
نگرو حامل ایزابل

نر

نگرو حامل ایزابل

ایزابل

برونو حامل ایزابل

نگرو

نگرو

نگرو

ایزابل

ماده

برونو
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برونو

آگات

آگات حامل ایزابل
ماده

ماده

نگرو حامل برونو

برونو
ماده

آگات

آگات

برونو حامل آگات
ماده

نگرو

آگات

ایزابل

جدول شماره 3

نر
برونو حامل آگات
نر

ماده

نر

ماده

نر

ماده

نر

ماده

نگرو حامل آگات
نگرو حامل برونو
برونو
آگات
آگات
آگات حامل برونو
برونو
آگات
برونو
آگات حامل برونو
برونو
آگات
برونو حامل آگات
آگات حامل ایزابل
برونو
آگات

آگات حامل ایزابل
نر

ماده

نر

ماده

نر

ماده

نر

ماده

نگرو حامل آگات
نگرو حامل ایزابل
آگات

برونو حامل ایزابل
نر

ماده

ایزابل
آگات
آگات حامل ایزابل
آگات

نر

ماده

ایزابل
آگات حامل برونو
برونو حامل ایزابل
آگات

نر

ماده

ایزابل
آگات حامل ایزابل

آگات

ماده

ایزابل
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نگرو حامل ایزابل
نگرو

نگرو

ایزابل
آگات حامل برونو
آگات حامل ایزابل
برونو

آگات

ایزابل

ماده

برونو
برونو حامل ایزابل
برونو

برونو

ایزابل
ایزابل

نر

ایزابل

نگرو

برونو حامل ایزابل
برونو
ایزابل

ایزابل

تركيب فاكتورهای مختلف پر

نر
موزائیک

برفی

اینتنسیو

 1/2اینتنسیو

 2/3اینتنسیو

حد وسط
 1/3برفی

 1/2برفی

اینتنسیو

 1/2اینتنسیو
حد وسط

 %100برفی

 100%موزائیک

حد وسط

 1/2برفی

برفی

حد وسط

موزائیک

ماده

جدول فوق نتیجه ترکیب فاکتورهای مختلف جنس پر را نشان میدهد.
حد وسط ( :)intermediateاین واریته ها نمونه های مناسبی برای مسابقات نیستند چون خصوصیات هر دو
فاکتور را نمایش می دهند.
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