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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 فرمي در سکشن E1

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  25شهریور 1401
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درآمدی بر ویرایش پنجم
در ويرايش پنجم به قوانين داوری برای قناری های با فرم بدني خاص پرداخته شده است و نحوه داوری
اين نژادها به روشي ساده و شماتيك و درعين حال با تركيبي موثر و جامع توضيح داده شده است .مهم
ترين ويژگي های جديد در ويرايش پنجم ذكرشده است و در نمايشگاه ،عناصر اصلي قوانين داوری
قبلي را به خود اختصاص مي دهد ،به گونه ای كه عملکرد مناسب اين مقدمه حفظ شود .يعني از يك
طرف به پرورش دهندگان كم تجربه مباني داوری ارائه نمايد و از سوی ديگر امکان مشاوره عميق ،سريع
و كامل را برای اكثر كارشناسان و داوران تخصصي فراهم آورد .هدف از قوانين داوری نيز حمايت از
پيشرفت فني زئوگنوستيك 1هر داور است .داور بايد مطلع و هميشه در حال يادگيری باشد تا مانع
بروز اختالف بين نمونه های مورد ارزيابي در زمان داوری شود .داور بايد "رسالت" خود را نشان دهد.
پرورش دادن به معنای محافظت است و پرورش دادن گزينشي به دنبال ارزيابي قابل قبول و بي طرفانه
برای حفظ و اصالح نژاد قناری های با فرم بدني خاص است .الزم است چنين پيشرفتهای فرهنگي و
فني با رفتارهای اخالقي بي عيب و نقص آميخته شود .
اصطالح فرم و پوزيشن دو ويژگي است كه در زمينه تخصصي ما ارتباط تنگاتنگي با يکديگر دارند  .به
همين دليل داوری قناری هايي كه مدام در حال تغيير هستند و به طرق مختلف تحت تاثير قرار ميگيرند
و رفتارشان را در موقعيتهای ويژه تغيير ميدهند بسيار دشوار است .تمام اين موارد ميتواند موجب
داوری های متفاوت و مهمي از يك قناری در نمايشگاه های مختلف شود و بدون اين كه بخواهيم دليلي
بياوريم ،روشن است كه كار يك داور در نمايشگاه چقدر پيچيده است زيرا يك داور بايد بتواند ميزان
بروز اين عوامل را نيز تعيين كند .داور برای امتياز دادن به زيبايي و خاص بودن يك پرنده برگزيده شده
است و نه جريمه كردن و كسر امتياز .از اين رو او بايد امتياز نهايي را بر اساس تحليل شايستگي ها
محاسبه نمايد و نه نقص های پرنده.

متن پیش رو مرجعی برای تفسیر استانداردهای قناریهای فرمی و نشانگر نحوه داوری نژادهای مختلف است.

 1جانورشناسی
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بخش کلی
مقررات مربوط به استم (تيم)
استم ترکیبی از  4پرنده از یک نژاد است به عبارت دیگر مسابقه به صورت تیمی به شرح زیر برگزار می شود :
 نر یا ماده بودن در استم تفاوتی ندارد.
 همه بدون کاکل یا همه کاکلی باشند.

 همه لیپوکروم تک رنگ باشند (صفحه .) 5
 همه مالنین تک رنگ باشند (صفحه .) 7
 همه ابلق باشند ( ،صفحات  6و  ) 8مشروط بر این که رنگ زمینه و رنگ مالنینی دارای ترکیب رنگ
یكسانی باشد .

 اگرپرنده ها رنگ خورده باشند هر چهار پرنده رنگ خورده باشند .
 همه اینتنسیو  ،یا همه فراستد باشند.

 همه موزائیكی باشند (به دلیل این که نرها را از ماده های هم جنس متمایز می کند).
 در نژاد هارلیكن ،استم باید هم جنس باشد ،همه کاکلی یا همه بدون کاکل ،همه رنگارنگ با مالنین های
یكسان "تیپ" باشند.

 نژادهای النكشایر و کرست باحلقه سال قبل هم مجاز به شرکت در مسابقه هستند .بنابر این در رقابت
استم پرنده های با حلقه های سال جاری و سال گذشته می توانند شرکت نمایند .

برای حالتهای خاص تر لطفا به استانداردهای توصيفي هر نژاد مراجعه نمائيد .

5

ترکیب مسابقات تیمی در لیزارد باید هر چهار تا طالیی یا سیلور یا طوسی باشد .نر وماده بودن در مسابقات
تیمی لیزارد مهم نیست اما داغ سر یا کاله سر مهم است :
 داغ سر یا کاله کامل  ،مقدار رنگ مالنینی روی سر نباید بیش از  10درصد باشد.
 داغ سر یا کاله غلط داشته باشد.
 داغ سر یا کاله نداشته باشد  ،مقدار رنگ لیپوکرومی روی سر نباید بیش از  10درصد باشد.
داغ سر كامل

داغ سر غلط

بدون داغ سر
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مسابقات تيمي تك رنگ  ،ليپوكروم 100درصد
منظور از لیپوکروم تک رنگ این است که رنگ یكنواخت در سراسر بدن وجود داشته باشد.
لفظ لیپوکروم در حوزه پر وبال پرنده کاربرد دارد و مشمول منقار و پای پرنده نمی شود .

در رنگهای لیپوکرومی تمام نژادهای کرست  ،گالستر  ،النكشایر  ،راینلندر1و کاکل آلمانی ممكن است کاکل رش
دار باشد .به خصوص در قناری های لیپوکرومی نژادهای النكشایر  ،راینلندر و کاکل آلمان بدن نباید رش دار

باشد وحتی منقار و پاهای پرنده خالدار باشد .در هر حالتی  ،هر چهار پرنده باید ترکیب یكسانی در پرها داشته
باشند (مثال هر چهار پرنده مالنین سیاه یا مالنین قهوه ای باشند ).

 1راینی
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ابلق ليپوكروم تيمي (ليپوكروم < )%50
تیمی به عنوان استم در نظر گرفته می شودکه ترکیبی از ابلق های لیپوکرومیک باشد و هر چهار پرنده مطابق با
قوانینی که تاکنون در نظر گرفته شده ،باشند( .صفحه  )3هرچند یک شرط ضروری وجود دارد که هر چهار پرنده
از یک واریته و دارای رنگ زمینه یكسان باشند و رنگ ترکیبی مشابه داشته باشند  .شرط دیگر این که هر چهار
پرنده تقریبا هم سایز باشند  .یک تیم چهار نفره شامل قناری هایی با یک رنگ زمینه  ،برای مثال طالیی با تكه

های سبز به همراه طالیی با تكه های رنگ شتری ،ترکیب نادرست در نظر گرفته می شود ( از این رو یک استم
به حساب نمیاید).

8

مالنين  %100تك رنگ تيمي
منظور از مالنین تک رنگ ،رنگ یكسان از واریته یكسان است که در سراسر بدن گسترده شده باشد  .لفظ مالنین
فقط مربوط به پر و بال پرنده می شود و منقار و پاهای پرنده از این ارزیابی مستثنی هستند.

این قانون مالنین آلمانی را که مقررات قناری های رنگی برای آن تجویز شده است مستثنی می کند.
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ابلق مالنين تيمي (مالنين <)%50
وقتی یک تیم به عنوان استم در نظر گرفته می شودکه ترکیبی از ابلق باشد و هر چهار پرنده مطابق با قوانینی
که تاکنون در نظر گرفته شده ،باشند( .صفحه  )3هرچند یک شرط ضروری وجود دارد که هر چهار پرنده از یک

واریته و دارای رنگ زمینه یكسان باشند و رنگ ترکیبی مشابه داشته باشند  .شرط دیگر این که هر چهار پرنده
تقریبا هم سایز باشند  .یک تیم چهار نفره شامل قناری هایی با یک رنگ زمینه  ،برای مثال طالیی با تكه های

سبز به همراه طالیی با تكه های رنگ شتری به صورت ترکیب نادرست در نظر گرفته می شود ( از این رو یک
استم به حساب نمیاید ).

در هر حالتی  ،هر چهار پرنده باید ترکیب یكسانی در پرها داشته باشند .مثال هر چهار پرنده مالنین سیاه یا
مالنین قهوه ای باشند.
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نشانه های ديگر در تركيب استم
در صورت عدم رعایت قوانین تیمی ،چهار پرنده به صورت انفرادی در یک فیش  ،داوری خواهد شد اما هیچ امتیاز
هماهنگی یا امتیاز کامل به آنها تعلق نخواهد گرفت و نتیجتا تیم نمیتواند وارد رنكینگ مسابقات شود .از این رو
داور در برگه داوری موارد زیر را یادداشت خواهد کرد :
"پرنده های غیر استم " و در قسمت پائین برگه دالیل غیر استم بودن را ذکر خواهد نمود .هرچند این پرنده ها
حق رقابت برای قهرمانی در نژاد خود را خواهند داشت ولی در رده انفرادی مجاز به شرکت در مسابقات نمی
باشند .

خالصه
استم لیپوکروم

*شامل قناریهای  %100لیپوکروم خالص

استم مالنین

*شامل قناریهای  %100مالنین خالص

استم ابلق

*استم ابلق شامل قناریهایی غیر از موارد ذکر شده فوق است که کم و بیش دارای سایز یكسان هستند.

آثار مالنین یا رنگدانه روی منقار و پاهای قناری های تک رنگ دال بر ابلق بودن آنها نیست زیرا رنگدانه مالنین
فقط مربوط به پر وبال است  .قوانین ذکر شده مشمول نژادهای( کاکل آلمان  ،النكشایر و راینلندر) نمی شود.
******************************

مطابق جدول زیر برای  4پرنده ای که به صورت تیمی (استم) در مسابقه شرکت می کنند  6امتیاز برای هماهنگی
در نظر گرفته می شود :
 6امتیاز برای هماهنگی

هیچ تفاوتی بین چهارپرنده وجود ندارد و همگی شبیه هم هستند .

 5امتیاز برای هماهنگی

اختالف یک امتیازی بین چهار پرنده وجود دارد .

 4امتیاز برای هماهنگی

اختالف دو امتیازی بین چهار پرنده وجود دارد .

 3امتیاز برای هماهنگی

اختالف سه امتیازی بین چهار پرنده وجود دارد .

 2امتیاز برای هماهنگی

اختالف چهار امتیازی بین چهار پرنده وجود دارد .

 1امتیاز برای هماهنگی

اختالف پنج امتیازی بین چهار پرنده وجود دارد .

 0امتیاز برای هماهنگی

اختالف شش امتیازی بین چهار پرنده وجود دارد .

مجموع امتیاز نهایی استم از مجموع امتیاز تیم بعالوه امتیاز هماهنگی تیم بدست میآید .
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داليل پرهيز از داوری
قناری بر اساس داليل زير داوری نمي شود :
 -1وجود غده یا نشانه ای از خارج کردن غده از بدن پرنده.
 -2نداشتن یک بند انگشت یا حتی یک ناخن.

 -3وجود ضایعات مورفولوژیک فوقانی و تحتانی.

 -4ناهنجاری در انگشتان که مانع گرفتن چوب شود.
 -5نابینایی جزئی.

 -6آثاری از رنگ مصنوعی در نژادهایی که رنگ آمیزی در آنها مجاز نیست .منظور از رنگ آمیزی هم رنگ قرمز
و هم رنگ زرد است که در مورد دوم زمانی مشخص می شود که لیپوکروم رنگدانه طبیعی ندارد ( به دلیل انعكاس

رنگ مسی و طالیی ناشی از تغذیه نادرست).

 -7پرنده ای که در هر بخشی از بدنش زخم  ،جراحت یا وضعیت نامطلوبی دارد که مانع از داوری می شود.
 -8پرنده ای که در حال تغییر است حتی تا حدی (تولک).

 -9فقدان بال یا دم به صورت واضح (وجود پرهای پرواز شكسته ،سائیده و خراب ) کال برای قسمت پر جریمه
شدید در نظر گرفته می شود.

-10پرنده های جوان با پر و بال آشیانه.
 -11حضور همزمان پرهای فردار زیاد مانع از داوری است (برای مثال حالت سبد و پف در پشت).
 -12فقدان پالک سال.

 -13دارا بودن بیش از یک پالک سال در پاهای پرنده یا پالک متفرقه (پالک پالستیكی یا فلزی و غیره ).

 -14پالک پای پرنده مربوط به سال جاری نباشد  .البته نژادهای کرست و النكشایر از این قانون مستثنی هستند
و می توانند با پالکهای یكسال قبل هم در نمایشگاه شرکت نمایند.

 -15متفاوت بودن قفس نمایش.

 -16پرنده هایی از یک نژاد مشابه که متفاوت از هم هستند و نمیتوان آنها را با هم مقایسه نمود.

 -17پرنده ای که در کف قفس بی حرکت می نشیند و یا باال و پائین می پرد و اجازه داوری نمی دهد.
 -18یک پرنده غیر معمول یا پرنده ای با خصوصیات متوسط بین چندین نژاد.
 -19همه پرندگان با سایز بزرگ غیرمعمول باید عادی در نظر گرفته شوند.
 -20قناری لیزاردی که داغ سرش یا کالهش تا زیر چشم بیرون زده.
 -21قناری النكشایر با رگه هایی از مالنین در منقار یا پاها.
 -22النكشایر بدون کاکل با خال روی فرق سر.

-23النكشایر کاکلی با خالهایی که از پشت گردن سرریز شده اند.
 -24راینلندر با رگه ها یا آثاری از مالنین روی منقار و ساق پا.
 -25راینلندر بدون کاکل با خالهایی در روی سر.

 -26راینلندر کاکلی با خالهایی که از پشت گردن سرزیر شده اند.

 -27کاکل آلمان لیپوکروم با آثاری از مالنین در پر و بال  ،منقار یا ساق پا.
12

 -28کاکل آلمان مالنین با آثاری از لیپوکروم در پر و بال  ،منقار یا ساق پا.

 -29کاکل آلمان لیپوکروم با خالهایی که بیش از حد از پشت گردن بیرون زده است همانگونه که در مرجع
استاندارد پیش بینی شده است.

 -30نژاد هارلیكن فاقد رنگ قرمز.
 -31نژاد هارلیكن بدون فاکتور موزائیک.

 -32نژاد سالنتینو عاری از رنگ قرمز غیر از آنهایی که رنگ زمینه سفید دارند.

داليل واضح در تخلفات عمدی
به دالیل زیر پرنده نمایشی و پرورش دهنده رد صالحیت شده و ثبت نام مجدد الزامی است.
 -1نمایش قناری هایی با مشخصات پرورش دهنده دیگر.
 -2نمایش قناری هایی با قطر حلقه بیش از حد مجاز.
 -3نمایش قناری هایی با حلقه های دستكاری شده.

 -4هر گونه تغییر دستی با هدف اصالح ویژگیهای فنوتیپی پرنده.
 -5نمایش پرنده هایی که دارای دو حلقه با مشخصات متفاوت هستند به استثنای آنهایی که روی حلقه دوم
مشخصات اعضای خانواده مشترک ثبت شده باشد.

-6نمایش پرندگانی که دو حلقه متفاوت سالیانه داشته باشند هر دو حلقه متعلق به یک پرورش دهنده با
مشخصات متفاوت باشد.

حلقه های با قطر کم که به پای پرنده کیپ شده است نباید تخلف یا عالمت شناسایی تلقی شود.

رنگ آميزی مصنوعي
تغذيه با رنگ مصنوعي قرمز در نژادهای زير مجاز است:

کاکل آلمان  ،هوسوی ژاپن  ،الرگت  ،نورویچ  ،راینلندر ،یورکشایر.
رنگ قرمز الزامي است:
هارلیكن  ،سالنتینو (به استثتای سالنتینو با زمینه سفید) .

در موارد ذکر شده فوق ،توزیع رنگ مصنوعی درسراسر بال و پر و بدن باید یكسان باشد ،در غیر این صورت
موجب کسر امتیاز خواهد شد.

رنگ آميزی مصنوعي حتي به صورت جزئي در نژادهای زير مجاز نمي باشد:
برنی ،1بوردر ،بوسو بلژیكی  ،کرست  ،فایف فنسی  ،گالستر  ،فنسی ایرلندی  ،النكشایر  ،لیزارد  ،مونیخی ،رازا
اسپانیایی  ،اسكاچ فنسی .

Bernois 1
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نقايص رنگ زمينه و عدم قضاوت
به خاطر داشته باشيد:
گونه های با رنگ زمینه سفید نظیر :طوسی ( ،)slateآهویی ( ،)Fawnیا قهوه ای نقره ای ( )silver brownیا آگات

نقره ای ( )silver agateیا ایزابل نقره ای ( )silver isabellaو ابلق هایشان در مسابقات پرنده شناسی به طور متعارف
در کتگوری فراستد داوری می شوند.

به استثنای نژادهایی که در دسته بندی خاصی برای رنگ زمینه سفید در نظر گرفته شده است.
در صورت وجود پدیده های رنگ پریده ،پرندگان باید به عنوان ابلق در نظر گرفته شوند و به همین ترتیب داوری

شوند  .در این خصوص یادآوری می نمائیم که داوران متخصص قناریهای فرمی  ،این قناریها را براساس "فنوتیپ"
داوری میكنند .پرندگان با ساختار نیمه اینتنسیو همیشه باید در طبقه اینتنسیو یا براق داوری شوند و در طبقه

بندی فراستد یا مات ارزیابی نخواهند شد.

قفسهای نمايشي استاندارد
الزم است که هر نژاد در قفس استانداردی که برای نمایش مطلوب همان نژاد طراحی شده است به نمایش گذاشته
شود ضمن این که چوبهای مناسبی نیز به عنوان نشیمنگاه پرنده در هر قفس تعبیه شده باشد  .شرکت کنندگان
مجاز هستند که چوبهای استاندارد خود را استفاده نمایند و این امر هرگز نمی تواند به عنوان نشانه تشخیصی
باشد.
قفس برای نژادهای :
برنی  ،بوسو بلژیكی  ،النكشایر  ،الرگت  ،مونیخی  ،راینلندر ،سالنتینو  ،یورکشایر
ارتفاع 35 :سانتی متر
طول 26 :سانتی متر
عرض 16 :سانتی متر
چوب نشیمن گرد به قطر  10میلی متر برای نژادهای راینلندر  ،سالنتینو
چوب نشیمن گرد به قطر  12میلی متر برای نژادهای برنی  ،بوسو بلژیكی  ،الرگت  ،مونیخی
چوب نشیمن گرد به قطر  14میلی متر برای نژاد النكشایر
چوب نشیمن بیضوی به قطر  14میلی متر برای نژاد یورکشایر

ترتیب چوب های نشیمن به صورت تصویر مقابل است14 mm 14mm .
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12 mm

10 mm

راينلندر  ،سالنتينو
دو چوب نشیمن گرد  10میلی متری به ترتیب یكی باال در مرکز قفس در حدود  20سانتی متری و دیگری در
کف جایی که آب خوری تعبیه شده است در میله چهارم  ،در طرف مقابل جانبی فقط جادانی.
برني  ،بوسو بلژيکي  ،مونيخي  ،الرگت
دو چوب نشیمن گرد  12میلیمتری به ترتیب یكی باال در مرکز قفس در حدود  20سانتی متری و دیگری در
کف جایی که آب خوری تعبیه شده است در میله چهارم  ،در طرف مقابل جانبی فقط جادانی.
النکشاير
دو چوب نشیمن گرد  14میلیمتری به ترتیب یكی باال در مرکز قفس در حدود  20سانتی متری و دیگری در
کف جایی که آب خوری تعبیه شده است در میله چهارم  ،در طرف مقابل جانبی فقط جادانی.
يوركشاير
دو چوب نشیمن  14میلیمتری به ترتیب بیضی شكل در باال در مرکز قفس در حدود  20سانتی متری و چوب
نشیمن گرد در کف جایی که آب خوری تعبیه شده است در میله چهارم  ،در طرف مقابل جانبی فقط جادانی.
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قفس برای نژاد های كرست و نورويج
ارتفاع 25.5 :سانتیمتر
طول 35 :سانتیمتر
عرض 13.5 :سانتیمتر
دو عدد چوب نشیمن حدود  18سانتی متر پایین تر از سقف قفس

با فاصله  9سانتی متر.

بخشی از سقف قفس برای مشاهده کاکل توسط داور  ،باز است.
سقف قفس نورویچ تقریبا بسته است.

12 mm
قفس برای نژادهای بوردر ،فايف فنسي ،هوسو ژاپن ،رازا اسپانيا ،اسکات فنسي
ارتفاع 35 :سانتی متر
طول 30 :سانتی متر
عرض 16 :سانتی متر
دو چوب نشیمن  10میلی متری به فاصله  11سانتی متر از یكدیگر و حدود  18سانتی متر پایین تر از سقف
قفس برای رازا اسپانیا و هوسو ژاپن.

mm.10
دو چوب نشیمن  12میلی متری برای بوردر فنسی و فایف فنسی مانند نمونه قبلی در قفس قرار میگیرد.

mm.12

16

قفس برای نژادهای هارليکن ،كاكل آلماني ،گالستر ،فنسي ايرلندی ،ليزارد.
ارتفاع 25.5 :سانتی متر
طول 31 :سانتی متر
عرض 13 :سانتی متر
برای گالستر دو عدد چوب نشیمن  10میلی متری با فاصله حدود  9سانتی متر از یكدیگر و فاصله  8سانتی
متر از کف قفس.
10 mm
دو عدد چوب نشیمن  12میلی متری برای هارلیكن ،کاکل آلمانی ،فنسی ایرلندی ،لیزارد مانند نمونه قبل.

12 mm
بخشی از سقف قفس برای مشاهده کاکل آلمانی ،کاکل گالستر ،کاله لیزارد ،و طراحی رنگی لیزارد باز است.
رنگ داخل قفس گالستر ترجیحا سبز روشن است.
رنگ داخل قفس لیزارد برای مشاهده بهتر ترجیحا رنگ آبی روشن انتخاب میشود.
رنگ داخل قفس فنسی ایرلندی برای مشاهده بهتر ترجیحا آبی روشن انتخاب میشود.
برای مشاهده هارلیكن بهتر است اطراف قفس بسته اما سقف قفس باز باشد.
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اطالعات ويژه داوران
داور موظف است در روز داوری بیش از حداکثر تعداد مشخص شده داوری ننماید.
وظیفه رئیس کمیته داوران یا هماهنگ کننده نمایشگاه است که سهم هر داور برای داوری را بر اساس نژاد یا
کتگوری مشخص نماید.
در صورتی که یک پرنده در کتگوری اشتباه قرار داشته باشد  ،داور مجاز به تغییر کتگوری ثبت شده نیست بلكه
باید به مسئول نمایشگاه یا جانشین وی موضوع را اطالع دهد تا وی بررسی نماید که خطای پیش آمده توسط
پرورش دهنده در زمان ثبت نام صورت گرفته یا این که خطا ناشی از اشتباه موسسه است .در حالت اول یعنی
خطای ناشی هنگام ثبت نام ،پرنده باید در شیت داوری با معیارهای همان شیت داوری شود که نتیجه "تنزل" و
محرومیت از دریافت هرگونه جایزه خواهد بود .اما در حالت دوم امكان اصالح اشتباه توسط خود موسسه وجود
دارد و ارزیابی بطور متعارف انجام می شود.

تخصيص امتياز عددی مثبت
به عنوان یک قانون آنجائیكه یک نقص می تواند بیش از یک "ویژگی " را تحت تاثیر قرار دهد داور باید هنگام
تخصیص امتیازات در آیتم های مربوطه آن را در نظر بگیرد.
از اين رو جدول زير بر اساس معيارهای كاربرد امتيازات موجود تهيه شده است:
ضعيف

كافي

خوب

3-2
5-4
6-5
8-7
11-9
15-13
18-17
23-21
32-30
36-33

4
6
7
9
12
16
20-19
25-24
34-33
38-37

5
7
8
10
13
17
21
26
36-35
40-39

عالي

امتياز كامل

5
8
10-9
12-11
14
19-18
24-22
28-27
37
41

5
8
10
12
15
20
25
30
40
45

موارد جزئی نیز باید مورد توجه قرار گیرد :پوزیشن  ،شرایط عمومی  ،خط چشم  ،زیر پرها  ،دم  ،پاها و غیره که
ابزارهای موثری در ارزیابی تحلیلی هستند ،باید با توجه به ارزش کلی آنها در ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد.
اندازه گیری پرنده به صورت تقریبی (چشمی) انجام می شود .اندازه یا سایز با توجه به نژاد پرنده از نوک منقار
یا نقطه اوج سر تا انتهای دم پرنده روی چوب نشیمنگاه زمانی که به صورت صحیح ایستاده است با محاسبه
چشمی تخمین زده می شود .بال و دم یا پنچه های کثیف و شقاق دار یا پرهای کثیف موجب کسر امتیاز در
آیتم مورد نظر خواهد شد.
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نوع و قطر حلقه برای هر نژاد
حلقه نوع A
هوسوی ژاپن  ،رازا اسپانیا  ،راینلندر
قطر داخلی  2/4میلیمتر  ،قطر خارجی  3/5میلیمتر ،ارتفاع  3/2میلیمتر.

حلقه نوع Y
فنسی ایرلندی  ،سالنتینو
قطر داخلی  2/7میلیمتر  ،قطر خارجی  3/7میلیمتر  ،ارتفاع  3/8میلیمتر.

حلقه نوع B
فایف فنسی
قطر داخلی  2/9میلیمتر  ،قطر خارجی  4میلیمتر  ،ارتفاع 4/2میلیمتر.

حلقه نوع X
هارلیكن  ،برنی  ،بوسو بلژیكی  ،کاکل آلمان  ،گالستر  ،لیزارد  ،الرگت  ،مونیخی  ،اسكات فنسی
قطر داخلی 3/1میلیمتر  ،قطر خارجی  4/1میلیمتر  ،ارتفاع  4/2میلیمتر.

حلقه نوع T
بوردر  ،کرست  ،نورویچ  ،النكشایر  ،یورکشایر  ،رسمی بلند
قطر داخلی 3/4میلیمتر  ،قطر خارجی  4/5میلیمتر  ،ارتفاع  5/6میلیمتر.
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1

نژادهای فرمی پر صاف سایز کوچک

The smooth shape races, light size

20

1

فايف فنسي
منشاء  :انگلستان

نوع قفس
ارتفاع 30 :سانتی متر
طول 35 :سانتی متر

عرض 16 :سانتی متر
دو عدد چوب نشیمن به قطر  12میلی متر که حدود  18سانتی متر باالتر از کف قفس و با فاصله حدود 11

سانتی متر از یكدیگر قرار داده شده است .

رويه اظهار نظر و داوری
اولین انتخاب برای ارزیابی باید بر اساس سایز پرنده البته در مقایسه با نمونه های همان واریته باشد زیرا در این
نژاد سایز مهم ترین آیتم است .بخشی از تجربه داور است که به طور همزمان ارتباط بین سایز و تایپ پرنده را
تخمین بزند و امتیازات را در رابطه با نسبت سایز به تایپ ارزیابی کند .پوزیشن صحیح فایف به دلیل تأثیری که
بر سایر ویژگیها دارد بسیار مهم است بنابراین باید از هر نظر به دقت بررسی شود .پرنده متعاقباً برای بررسی سایر
موارد مانند :گردی سر و بدن ،پرهای ابریشمی  ،یكنواختی و درخشندگی رنگ چه از پهلو و چه از باال مورد
ارزیابی قرار می گیرد.
میز داوری اندازه متوسط با الزام به قضاوت ایستاده
حلقه نوع B
همه رنگ ها مجاز است
رنگ آمیزی مصنوعی مجاز نیست
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جدول توصيفي
بیش از  11سانتی متر نباشد.

سايز
20

به خوبی حجیم و گرد ،تقریب ًا در یک خط مستقیم با انحنای مالیم روی شانه ها تا

فرم بدن

انتهای دم ،سینه نیز گرد است اما نه زیاد حجیم و نه برجسته.
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گرد کوچک و مرتب .منقاری ظریف ،چشمها در مرکز سر.

سر و گردن
10
پوزيشن و
جنب و جوش

نیمه ایستاده ،با زاویه  60درجه.
1

شاد ،با نشاط و سرزنده.

10

پرهای پوششي

پرهای ابریشمی با کیفیت خوب ،بسته و چسبیده به بدن.

10

رنگ

غنی ،نرم و خالص ،تا جایی که ممكن است در سراسر بدن رنگ یكنواخت وجود دارد.

10

بالها

فشرده و نزدیک به بدن ،لبه بالها درست روی ریشه دم قرار دارد.

10

پاها

با طول متوسط که ویژگیهای ران های کوچک را نشان می دهد.

5

دم

کامال بسته و باریک ،به خوبی گرد و در ریشه جمع و متمرکز است.

5

شرايط عمومي

تمیز و سالم با پرهای مناسب و زیبا.

5

(تغییرات جدید در این جدول و شیت داوری اعمال شده است)

Carriage 1
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شرح تصويری

60°
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گالستر
منشاء  :انگلستان

نوع قفس
ارتفاع 25.5 :سانتی متر

طول 31 :سانتی متر
عرض13 :سانتی متر

فضای داخل قفس ترجیحا سبز روشن باشد.

دو عدد چوب نشیمن گرد  10میلی متری در حدود  8سانتی متر از کف قفس و با فاصله حدود  9سانتی متر از
یكدیگر قرار دارند.

رويه اظهار نظر و داوری
معیارهای ارزشی قناریهای گالستر (بدن ،سر و کاکل ،سایز و پر) نشان می دهد که یک گالستر خوب باید دارای
سر گرد و پهن  ،کاکل خوب  ،فرم بدن هماهنگ و گرد  ،ظرافت و خونسردی  ،پرخوب و سایز کوچک باشد.
تاکید می شود که این پرنده باید فشرده  ،کوتاه و سرش در شانه ها فرو رفته باشد .بنابراین ارزیابی گالستر به

دلیل ارتباط عمیقی که بین همه این اجزا وجود دارد دشواری خاصی را به همراه دارد و الزم است تفاوتهای
مورفولوژیكی (ریخت شناسی) موجود بین نر و ماده نیز در نظر گرفته شود .به طوری که مطابق با گرد بودن و

کوچک بودن جنس ماده ،همیشه جنس نر گرد تر و بزرگتر است  .همچنین ماده همیشه پرهای رنگارنگ کمتری
نسبت به نر دارد .در مرحله ارزیابی روش موثری که می تواند از خطای دید (گردی کلی و بلوک شانه ،گردن و

سر) پیشگیری کند اینكه ابتدا در بررسی کاکل و برای مشاهده قناری ،قفس در ارتفاع صورت قرار گیرد .البته
اگر کاکل اجازه نگاه اجمالی به چشم و منقار را بدهد ،زیرا به این ترتیب می توان نمونه را به دقت ارزیابی کرد.

سپس آیتمهای دیگر پرنده مورد بررسی قرار می گیرد ،که از باال مشاهده خواهد شد تا مرکز کاکل به درستی
بررسی شود .در نهایت به خاطر داشته باشید که دمای پایین باعث میشود پرنده با پرهای کمی پف کرده ،گردی
عمومی بهتری داشته باشد .در نتیجه این نژاد ترجیحاً در صبح ارزیابی میشود.
میز داوری با ارتفاع معمولی

حلقه نوع X

همه رنگ ها مجاز است
رنگ آمیزی مصنوعی مجاز نیست

24

جدول توصيفي
سايز
تمایل به کوچک بودن (حداکثر 11 :سانتی متر).

20
سر و كاكل
20

20

پرهای پوششي
20
تحرك1

5
دم
5

پنجه و پا
5

شرايط عمومي
5

سر پهن و گرد با برآمدگی خوب از مرکز جمجمه.
ابروی برجسته.

فرم بدن

پوزيشن و

کاکل با مرکز مشخص  ،گرد و منظم و بدون شكستگی ،چشم قابل تشخیص است.

پشت به خوبی پر شده و بالها نزدیک به بدن قرار دارند .ناحیه گردن حجیم.
سینه به خوبی گرد و بدون برجستگی.
چسبیده  ،محكم  ،ظاهری شفاف با کیفیت خوب و رنگ طبیعی .

هوشیار ،سریع و پر جنب و جوش.
باریک و کوتاه ،به خوبی حمل می شود.
طول پا متوسط ،پنجه بدون ایراد.
تمیز و سالم.

همه رنگ ها به جز قرمز مجاز است.
(تغییرات جدید در این جدول و شیت داوری اعمال شده است)

Carriage 1

25

شرح تصويری

26

هوسوی ژاپن
منشاء  :ژاپن

نوع قفس
ارتفاع 30 :سانتی متر

طول 35 :سانتی متر

عرض 16 :سانتی متر

دو عدد چوب نشیمن به قطر  10میلی متر که حدود  18سانتی متر باالتر از کف قفس و با فاصله حدود 11

سانتی متر از یكدیگر قرار داده شده است .

رويه اظهار نظر و داوری
برای ارزیابی کلی پوزیشن و فرم بدن پرنده ،قفس باید تقریبا هم سطح چشم قرار گیرد و با حرکات آهسته دست
توجه پرنده را به خود جلب کرد ،بدون اینكه او را ترساند .فرم بدن پرنده به دلیل کوچک بودن آنگونه که انتظار

میرود به خوبی آشكار نخواهد شد .سایز زمانی که پرنده در حالت ثابت قرار دارد به صورت چشمی به وسیله یک

خط فرضی که از نوک منقار به انتهای دم میرسد ،محاسبه می شود .این خط فرضی از شانه ها عبور نمی کند .به
یاد داشته باشید که پوزیشن و فرم بدن پرنده عوامل مرتبط با یكدیگر هستند و در واقع بسیار دشوار است که این
نژاد را هم زمان در پوزیشن عالی و فرم بدنی مناسب بیابید.
میز داوری با ارتفاع متوسط و الزام به قضاوت ایستاده

حلقه نوع A

همه رنگها مجاز است
رنگ آمیزی مصنوعی مجاز است

27

جدول توصيفي
پوزيشن و شکل كمان
25

فرم بدن
20

تا حد امكان به صورت نیم دایره  ،سر کمی به جلو کشیده شده و باالتر از شانه ها و
دم زیر چوب قرار گیرد .پاهایی با طول متوسط و باریک که در موازات یكدیگر کمی
خمیده شده اند.
بدن مخروطی و باریک ،سینه باریک .با وجود اندازه کوچک باید حس کشیدگی را
منتقل کند .پرهای با بافت ظریف  ،چسبیده و فشرده در تمام بدن.
طول حداکثر  11/5سانتیمتر.

سايز
20

پشت و شانه ها
15

سر و گردن
10

دم
5
شرايط عمومي

اندازه گیری به صورت چشمی زمانی که پرنده در موقعیت ایده آل قرار دارد با یک
خط مستقیم فرضی از نوک منقار تا انتهای دم به صورتی که از شانه ها عبور نكند
محاسبه میشود.

شانه ها باریک ،تقریبا ناپیدا و گرد .بالها به طور نا محسوس به بدن چسبیده باشد.
خط پشت مخروطی و قوس دار ،مطلقا نباید بین گردن و شانه ها زاویه ای وجود
داشته باشد .بالها چسبیده به بدن درست بعد از ریشه دم به انتها میرسند.
سر کوچک ،قوس دار با منقار کوچک و کوتاه .گردن بلند و باریک که در راستای بدن
قرار دارد.
دم باریک و تا حد امكان به سمت زیر چوب نشیمن خمیده شده است .انتهای دم
کمی باز است.

تمیز و سالم با پرهای مناسب و زیبا ،همه رنگها مجاز است.

5

28

شرح تصويری

29

رازا اسپانيايي
منشاء  :اسپانيا

نوع قفس

ارتفاع  30 :سانتی متر

طول  35 :سانتی متر

عرض (عمق) 16 :سانتی متر
دو عدد چوب نشیمن به قطر  12میلی متر که حدود  18سانتی متر باالتر از کف قفس و با فاصله حدود 11
سانتی متر از یكدیگر قرار داده شده است .

رويه اظهار نظر و داوری

ایده خوبی است که از ارزیابی این نژاد اسپانیایی در سردترین ساعات روز خودداری کنید .بنابراین با در نظر
گرفتن ساعات اولیه صبح باید منتظر ماند تا دمای هوا باالتر رفته و به پرنده اجازه داده شود تا چابكی بیشتر و

پرهای فشرده خود را در بهترین حالت بنمایش بگذارد .در مرحله داوری اولین مشاهده قناری از باال انجام می
شود .بنابراین نمونه های با شانه های پهن و تنه کلفت کنار گذاشته می شوند .سپس اندازه پرنده که ویژگی
خاص این نژاد برای انتخاب بهترین پرنده است باید ارزیابی شود .آن دسته از پرندگان که بیش از 12.5سانتی متر

طول دارند "غیر استاندارد" در نظر گرفته خواهند شد و قابل داوری نیستند .فرم بدن خوب باید بر سایز خوب
غالب باشد .گاهی اوقات ممكن است رنگ پرها کم رنگ به نظر برسد در چنین مواردی باید به رنگهای لیپوکرومی

و مالنینی و به ویژه کیفیت کلی پر توجه ویژه ای نمود زیرا ممكن است پرنده از واریته قناریهای مارفل باشد.
تمایل به باال بردن پرهای سر و پفكی نشان دادن آنها هنگام جست و خیز از ویژگی های خلوص این نژاد است و
مثبت ارزیابی خواهد شد.
میز داوری معمولی

حلقه نوع A

همه رنگ ها مجاز است.

رنگ آمیزی مصنوعی مجاز نیست( .این نمونه در تغییرات  2022کوم مجاز به مصرف رنگدانه قرمز شده است)

30

جدول توصيفي
سايز

سایز ایده آل  11سانتی متر

25

پشت و سينه
25

سر و گردن
15

بال و دم
10

پاها
10

پرهای پوششي

بدن باید کشیده و نازک باشد ،پشتی ظریف و سینه باریک داشته باشد .هماهنگی
پشت صاف و سینه باریک در راستای دم در این نژاد مهم است.
سر کوچک و فندقی .وجود تاجی برآمده از پرهای پف کرده روی سر امتیاز است.
گردنی ظریف و کوتاه اما بسیار آشكار که به طور ناگهانی به وضوح از بدن جدا می
شود .منقار مخروطی و کوچک.
بال بلند ،نزدیک به بدن که در یک نقطه جمع میشوند و هرگز یگدیگر را قطع نمی
کنند .دم در راستای بدن که در ریشه باریک و در انتها تمایل به باز شدن و دوشاخه
شدن دارد.
ساق پا به سختی قابل مشاهده است .پاها ظریف و الغر ،مچ کوتاه و انگشتان
کوچک.
کامال پوشیده از پرهای ابریشمی ،کوتاه براق و محكم چسبیده به بدن.

5

پوزيشن و حالت
5

شرايط عمومي

نباید بیشتر از زاویه  45درجه باشد .در حرکات باید سرزنده ،چابک ،سریع و در
حرکت مداوم باشد اما نه از روی ترس .پرنده به طور مداوم از یک چوب به چوب

دیگر می پرد.
تمیز و سالم ،همه رنگ ها به جز قرمز مجاز است.

5
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45°

32

رايني
منشاء  :آلمان

ویژگیهای سر پرنده

نوع قفس
ارتفاع  35 :سانتی متر

طول  26 :سانتی متر

عرض (عمق) 16 :سانتی متر
دو عدد چوب نشیمن به قطر  10میلی متر به ترتیب یكی در مرکز قفس با فاصله حدود  20سانتی متر از سقف
و دیگری پایین در میله چهارم کنار جا دانی ،جایی که ظرف آب خوری قرار میگیرد.

رويه اظهار نظر و داوری

قناری راینی مانند همه نژادهایی که پوزیشن کامالً عمودی دارند باید روی میز بلند قرار گیرد تا به درستی ارزیابی
شود .عملیات داوری زمانی شروع می شود که پرنده فرم طبیعی را به دست آورده و پرهای خود را دوباره مرتب
کرده باشد .فقط قناری های لیپوکرومیک کامالً تک رنگ (زرد  ،قرمز  ،سفید  ،اینتنسیو و فراستد) مجاز به
شرکت در رقابت هستند .در نوع کاکل دار ،دو رنگی روی کاکل تا زمانی که در پس سر و روی گردن گسترش
ال
نیابد قابل قبول است اما رگه هایی که از روی کاکل بیرون زده اند قابل ارزیابی نیست .منقار و پاها باید کام ً
شفاف و فاقد آثار مالنینی باشند .انواع بدون کاکل با رنگ های مختلف زرد  ،قرمز  ،سفید را با رگه هایی بر روی
سر نمی توان داوری کرد .همچنین قناری های با آثار مالنینی روی منقار و پاها قابل داوری نیستند .نمونه های
بیش از  13سانتی متر نیز به دلیل غیر استاندارد بودن قابل داوری نیستند.
میز داوری بلند با الزام به قضاوت ایستاده
حلقه نوع A
تنها رنگ های زرد و سفید یكدست مجاز هستند
رنگ آمیزی مصنوعی مجاز است
33

جدول توصيفي
کاکل نعل اسبی که تقریباً تا قاعده منقار پایین میآید و در طرفین کمتر ظاهر
میشود و دقیقاً روی چشمها به پایان میرسد باید نیمی از چشم را آزاد بگذارد زیرا

سر و كاكل
20

کاکل در پس سر وجود ندارد .نقطه مرکزی که کاکل از آن سرچشمه می گیرد باید
تمیز و در مرکز سر قرار داشته باشد .وجود رگه های غیر لیپوکرومیک در تافت سر

پذیرفتنی است ولی در هر صورت نباید از ناحیه توپوگرافی کاکل به پشت گردن
تجاوز کند.

در نوع بدون کاکل ،سر باید نسبتاً پهن ،کمی صاف و ابروها قابل مشاهده باشند.
وجود رگه های غیر لیپوکرومیک در سر مانع از داوری است.

تنه
20
پوزيشن
20
سايز

بدن کوچک ،باریک ،لوله ای و ظریف .قفسه سینه و پشت پس از اتصال به گردن
کمی برجسته و گرد و بطور یكنواخت در قاعده به سمت دم مخروطی میشود .اتصال

نوک بال به تنه به سختی قابل مشاهده است.

فرم ایستایی نسبت به حالت عمودی باید حدود  80درجه باشد .بنابراین ،فرم بدنی
حاصل کمی قوسی شكل است.

بیش از  12سانتی متر نباشد.

15

پرهای پوششي
10
پاها
5

دم

پرها باید صاف و کامال چسبیده به بدن باشند.
رنگ های سفید و زرد و رنگ آمیزی مصنوعی مجاز است.
پاها ظریف و کمی خمیده.
ران ها قابل مشاهده هستند.
دم عمود بر چوب نشیمن ،باریک ،فشرده و در انتها کمی دوشاخه شده است.

5

شرايط عمومي
5

حداکثر بهداشت و نظافت .اگر در معرض رنگ آمیزی مصنوعی قرار گیرد ،رنگ باید
به طور یكنواخت در کل پرها پخش شود.

34
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35

سالنتينو
منشاء  :ايتاليا

نوع قفس
ارتفاع 35 :سانتی متر
طول 26 :سانتی متر
عرض-عمق 16 :سانتی متر
دو چوب نشیمن  10میلی متری یكی در باال  ،با فاصله  20سانتی متر از سقف در مرکز قفس و دیگری پایین
در میله چهارم کنار جا دانی ،جایی که ظرف آب خوری قرار میگیرد.

رويه اظهار نظر و داوری
برای داوری بهتر است که قفس این نژاد در ارتفاعی باشد که پرنده کمی باالتر از صورت قرار داشته باشد .در این
روش قناری سر خود را پایین می آورد و ایست بهتری دارد .برای ارزیابی ،سالنتینو را هرگز نباید از باال مشاهده
کرد زیرا سر خود را برای دیدن شما باال می آورد و فرم بدنی پرنده به هم می خورد .در اولین ارزیابی روی میز
بلند با کمی فاصله  ،همه قناریها را در یک ارتفاع قرار میدهند .آنهایی که بیش از  14سانتی متر باشند به دلیل
غیراستاندارد بودن قابل ارزیابی نیستند.
میز داوری با ارتفاع بلند و قضاوت به صورت ایستاده
نوع حلقه Y
همه رنگها مجاز هستند
رنگ مصنوعی مجاز است بجز آنهایی که رنگ زمینه سفید دارند

36

جدول توصيفي

پوزيشن
25

ایستایی در زاویه  90درجه با گردن کشیده و طول متوسط .تنه  ،پشت و دم عمود
بر چوب نشیمن و در یک راستا.
از هر سمتی بدن نباید زاویه دار باشد .قفسه سینه باید بدون برجستگی و صاف

فرم بدن
20

سايز

باشد .پشت تا دم در یک راستا و شانه ها باید باریک باشد .استخوان های کتف

(کارپوس) نباید مشخص و به صورت برجسته ظاهر شود .انتهای دم باید به فرم
پرستویی کمی باز باشد.
سایز ایده آل  12.5سانتی متر یا حتی کمتر است.

20

كاكل و سر
15

پرهای پوششي
و رنگ
10

پاها

کاکل باید بیضی و به خوبی در مرکز سر قرار گرفته باشد .چشم ها قابل مشاهده،
سر بیضی شكل و روی سر کمی صاف باشد.
پر و بال باید کامال صاف و چسبیده به بدن باشند و در هم و آشفته نباشد .رنگ
زمینه قرمز مصنوعی باید به طور یكنواخت در سراسر بدن گسترده شده باشد.

رنگ پس زمینه سفید با پوشش رنگ مصنوعی در پر و بال پذیرفته نمی شوند.
پاها باید به موازات یكدیگر کمی زاویه داشته باشند.

5
شرايط عمومي

باید تمیز ،هوشیار و سرزنده باشد.

5
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شرح تصويری

38

فنسي ايرلندی
منشاء  :ايرلند

نوع قفس
ارتفاع  25/5 :سانتی متر
طول  31 :سانتی متر
عرض13 :سانتی متر

دو عدد چوب نشیمن به قطر  12میلیمتر که حدود  8سانتی متر باالتر از کف قفس و با فاصله حدود  9سانتی
متر از یكدیگر قرار داده شده است .

رنگ داخل قفس ترجیحا آبی روشن است

رويه اظهار نظر و داوری
نژاد فنسی ایرلندی هنگام داوری باید روی میز با ارتفاع متوسط قرار گیرد .به پرنده باید فرصت بازسازی و بازیابی
داده شود و زمانی که پوزیشن عمودی صحیح خود را با چوب نشیمن تطبیق داد و پرها را دوباره مرتب کرد،
ارزیابی شود.
میز داوری اندازه متوسط با الزام به قضاوت ایستاده
حلقه نوع Y
همه رنگ ها مجاز است
رنگ آمیزی مصنوعی مجاز نیست

39

جدول توصيفي
چشم ها به وضوح قابل مشاهده است.
سر
20

سر کوچک ،متناسب با بدن و به خوبی گرد و به وضوح از گردن جدا می شود .پیشانی
گرد و منقار کوچک است .چشمان پرنده به وضوح قابل مشاهده و در مرکز سر قرار
دارند .گونه ها مشخص و ابرو ندارد.
عرض شانه ها  33میلی متر.

فرم بدن
20

طول  127میلی متر.

بدن به نسبت مخروطی است.

بالها در نزدیک بدن جمع شده اند.
گردن مشخص است.

پرهای پوششي
15
پوزيشن
15
سايز

متناسب و جمع و جور با رنگ طبیعی خوب ،طرح کلی واضحی را نمایش می دهد.

جنس پرها ابریشمی ،براق ،کامال چسبیده به بدن هستند تا طراحی خطوط بدن را به
وضوح مشخص کنند.
چابک با حرکات سریع و پر جنب و جوش.
در زاویه  65درجه تا  75درجه قرار میگیرید.
حداکثر اندازه ایده آل از  12.5تا  13سانتی متر.

10

دم
10

پاها
5

شرايط عمومي
5

دم در تمام طول آن بسته است و در راستای محور تنه قرار دارد.
دم متناسب با سایز نژاد است.
پاها با طول متوسط ،کمی خمیده و ران ها قابل مشاهده هستند.
تمیز و سالمت.

همه رنگ ها مجاز هستند.

به جز قرمز (تغذیه رنگ مصنوعی مجاز نیست).
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شرح تصويری

°

67

41

ليزارد
منشاء  :انگلستان

نوع قفس
ارتفاع 25.5 :سانتی متر

طول 31 :سانتی متر
عرض13 :سانتی متر

فضای داخل قفس ترجیحا آبی روشن باشد.

دو عدد چوب نشیمن گرد  12میلی متری در حدود  8سانتی متر از کف قفس و با فاصله حدود  9سانتی متر از
یكدیگر قرار دارند.

رويه اظهار نظر و داوری
یک داوری خوب مستلزم مشاهده دقیق تمام خصوصیات این نژاد است تا پس از آن بتوان به امتیاز نهایی رسید.
ضروری است که ارزیابی در روشنایی روز و در نور طبیعی انجام شود بنابراین از ارزیابی در اواخر بعد از ظهر با
استفاده از هر گونه نور مصنوعی باید اجتناب شود مگر اینكه قصد ما ارزیابی رنگ پس زمینه و بررسی میزان

وضوح پولک های قناری لیزارد باشد که می توان از المپ های با "طیف خورشیدی" استفاده کرد  .اولین گزینه
ای که باید به طور دقیق بررسی شود طراحی پولكهای پرنده است .بدین منظور رنگ پس زمینه لیپوکرومی باید
کامال واضح و براق به نظر برسد و سطح پرهای پوششی ،بال و دم پرنده بسیار تیره باشد .برای ارزیابی پولک ها

باید صبر کرد تا قناری آرام گیرد .در صورت عصبی بودن ،حرکات مداوم پرنده باعث می شود که طرح ونقش
کلی پرهای پوششی واضح نبوده و غیر متراکم به نظر برسند.

برای رنگ پس زمینه قناری لیزارد آبی ،داور نباید کسر امتیاز ثابتی در نظر بگیرد بلكه باید شدت و یكنواختی
رنگ و حداکثر تضاد و بیان طراحی را مالک قرار دهد .بنابراین دقت نظر در طراحی پولک و خطوط ایجاد شده
نه تنها از منظر ویژگی طرح های هندسی بلكه برای ارزیابی بیان تضاد رنگهای مالنینی با رنگ زمینه باید مالک

قرار گیرد .در جایی که این تضاد مشهود نباشد مبهم بودن و فقدان وضوح تضاد رنگها امتیاز منفی دارد .در مورد
42

نژاد لیزارد با پولک های ارزنده هیچ اشاره ای به فرم بدن پرنده نشده است اما بهتر است توجه داشته باشید که
منطقا خوش فرمی و گردی کلی این نژاد ضروری است.

میز داوری با ارتفاع معمولی

حلقه نوع X

نمونه های با طرح کاله تا زیر چشم داوری نمی شوند

رنگ آمیزی قرمز مصنوعی مجاز نیست به استثنای نمایشگاه های بین المللی COM

(این نمونه در تغییرات  2022کوم مجاز به مصرف رنگدانه قرمز شده است)

جدول توصيفي
مجموعه ای از لكه های سیاه کوچک که اساسی ترین ویژگی قناری لیزارد را تشكیل

طرح پولکي
30

می دهند .هر لكه باید واضح و مشخص و تا حد امكان تیره باشد.

لكه ها باید از لبه کاله در خطوط کامالً مستقیم تا پوشش بالها گسترش یابند و هر

یک از لكه های متوالی به تدریج هرچه از گردن دور میشوند بزرگتر باشد.

پس حاشیه رنگی لبه پرها ،روی بالها و پرهای پوششی باید تیره و مشخص باشد.
سينه و طراحي
)خطوط(

پرها نرم و لطیف و کامالً چسبیده به بدن باشند  ،بدون اینكه نشانه ای از سختی،
شكنندگی یا افتادگی در آنها دیده شود.

15
پرهای پوششي
و كيفيت رنگ
15

خطوط رنگی تیره و همطراز در سینه و کمر تا دمگاه با نظم و ترتیب خاص و نزدیک
به یكدیگر ردیف های شكسته یكنواختی شبیه به حرف  Vکوچک به سمت دم

تشكیل می دهند و هر یک دیگری را قطع می کند و از زیر گلو شروع تا قفسه سینه

و کمر و تا زیر دم ادامه می یابند .خطوط واضح و مشخص هستند.

43

رنگ کلی قناریهای لیزارد دارای جال و وضوح یكنواخت در تمام قسمت های بدن،
بدون کمرنگ شدن روی کمر یا سینه باشد .در رنگ نقره ای حداکثر یكنواختی در
رنگ زمينه
10

رنگ مورد توجه است .از طرفی وجود رنگ های اینتنسیو در لیزارد طالیی الزامی

است .در لیزارد آبی ،نور سفید امكان یكنواختی رنگ و شناسایی آسان را فراهم نمی

کند با این حال می توان از طریق مقایسه تضاد بین پولک و خطوط آن ،شدت و
وضوح رنگ آبی و رنگ زمینه را ارزیابی کرد.

منقار ،پاها و انگشتان

منقار ،پاها و پنجه ها تیره هستند.

10
سر نسبتا بزرگ و گرد و در قسمت باال بدون کاله است .کاله رنگی روی سر از قاعده
فک پایین تا قاعده جمجمه امتداد یافته و به شكل بیضی با لبه های کامال مشخص

شده دارد .کاله عالی ،کالهی است که رنگ آن کامالً شفاف و منظم باشد .کاله
شكسته به کالهی گفته می شود که ناحیه روشن آن کم و بیش توسط پرهای تیره

كاله(طرح سر)
10

شكسته می شود.

فاقد کاله به طرحی گفته می شود که کاله رنگ روشن در تاج سر وجود ندارد و

پرهای تیره با الگوی معمولی جایگزین آن می شوند .همه نر ها یا ماده های کاله دار
یا فاقد کاله ممكن است با استاندارد یكسانی ارزیابی شوند اما پرندگان با کاله شكسته
که از همه جهات غیر از کاله با نمونه های ایده آل برابری میكنند بخشی از  10امتیاز
مربوط به کاله را از دست خواهند داد.
بالها فشرده و چسبیده به بدن هستند .نوک پرها در یک خط مستقیم از قسمت
مرکزی پشت به هم می رسد.

بالها ،دم و ابرو
5

پرها به قدری تیره هستند که تقریباً سیاه به نظر می رسند.
دم باریک ،صاف و مرتب و همرنگ با پرهای بال است.

ابرو :خطی از پرهای تیره که از باالی چشم پرنده می گذرد و ظاهر کاله را به خوبی

نشان می دهد.
فرم بدن ،پوزيشن و
سايز
5

آرام ،چابک و غیر عصبی.
بدن خوش تراش و دارای تناسب اندام.
استوار و متوازن روی چوب نشیمن با زاویه ایست  45درجه.
اندازه پرنده نباید بیش از  12.5سانتی متر باشد.
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شرح تصويری

Net CAP

Missing CAP

Broken CAP

Super CAP

Overflowing CAP
Under the eye

CAP without
Eyelash
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كاكل آلماني
منشاء  :آلمان

نوع قفس

ارتفاع  25/5 :سانتی متر

طول  31 :سانتی متر
عرض13 :سانتی متر

دو عدد چوب نشیمن به قطر  12میلیمتر که حدود  8سانتی متر باالتر از کف قفس و با فاصله حدود  9سانتی
متر از یكدیگر قرار داده شده است .

رويه اظهار نظر و داوری
برای درک رنگ ضروریست که ارزیابی در ساعاتی با بیشترین روشنایی روز (اواخر صبح) یا با المپهای طیف
خورشیدی انجام شود.

در صورت وجود جهشهای جدید ویا در موارد خاص از نظر داوران تخصصی رنگ دریغ نكنید.
میز داوری با ارتفاع معمولی

حلقه نوع X

همه رنگها مجاز هستند

رنگ آمیزی مصنوعی مجاز است

46

جدول توصيفي
کاکل مطابق با شكل سر باید بیضی باشد.
كاكل (تاج)
30

نقطه مرکزی کاکل کوچک و متمایز باشد.
با نظاره از پهلو ،کاکل قسمتی از قاعده منقار را می پوشاند و تا پشت سر ادامه می

یابد .کاکل باید به آرامی در پشت سر محو شود و نباید هیچ گونه لكه طاسی ایجاد
کند .چشم ها باید قابل تشخیص باشند.

رنگ
20

فرم بدن وسايز
15
پرهای پوششي
15
پوزيشن

پرنده باید مانند قناریهای رنگی و مطابق با استاندارد قناریهای رنگی ارزیابی شود.
کاکل در رنگهای لیپوکرومی می تواند روشن  ،تیره یا خاکستری باشد.
رنگ ابلق مجاز نیست .
نوع و شكل آن با قناریهای رنگی یكسان است .بالها چسبیده به بدن و نباید از هم
عبور کنند .اندازه این نژاد بین  13/5تا  14/5سانتی متر است.
متناسب و یكنواخت و چسبیده به بدن ،دم باریک و کمی دوشاخه است.
طول دم متناسب با طول بدن پرنده باشد.
سرزنده ،در عین حال آرام  ،فرم ایستایی در زاویه  ۴۵درجه.

10
شرايط عمومي

تمیز و مرتب در عالیترین حالت.

10

در رنگهای ليپوكرومي :به استثنای ناحیه کاکل ،هیچ گونه تنوع رنگی مجاز نیست .
در گروه تيمي  :رنگ کاکل روشن  ،تیره یا خاکستری مجاز است.
در گروه مالنيني  :پرندگان ابلق مجاز نیستند.
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45 °

48

لندن فنسي
منشاء  :انگلستان

نوع قفس
ارتفاع 25.5 :سانتی متر

طول 31 :سانتی متر
عرض13 :سانتی متر

دو عدد چوب نشیمن گرد  10میلی متری در حدود  8سانتی متر از کف قفس و با فاصله حدود  9سانتی متر از
یكدیگر قرار دارند.

رويه اظهار نظر و داوری

لندن فنسی پرنده ای است که از نظر شكل و موقعیت در گروه قناریهای فرمی طبقه بندی می شود اما این مطلب
برای بسیاری قابل درک نیست زیرا حالتی معمولی دارد .منشا این پرنده نامشخص و فرض بر این است که از
قناری لیزارد برای تولید آن استفاده شده است .این نژاد در جنگ جهانی دوم منقرض شد اما پس از جنگ
عالقمندان سعی در احیای دوباره این نژاد زیبا کردند .اکنون تعداد زیادی از این پرنده وجود دارد که شباهت
زیادی به نوع منقرض شده دارند .این پرنده زیبا در سال  2020برای دومین بار در کنفدراسیون جهانی پرنده
شناسی مورد ارزیابی قرار گرفت .طول لندن فنسی  13سانتی متر ،کمی چاق ،پوشش پر و بال ریز و چسبیده به
بدن دارد .رنگ معمول پرنده زرد روشن و پرهای بال و دم تیره و کامالً متقارن هستند .آواز این پرنده متفاوت از
بقیه قناریها نیست اما یک گونه بسیار خاص ،زیبا و باشكوه است.
میز داروی با ارتفاع معمولی
حلقه نوع Y
رنگ آمیزی مصنوعی مجاز نیست.

49

جدول توصيفي

فرم بدن و سر
25

رنگ مالنین نباید در سر و بدن وجود داشته باشد .اگر باشد هر چه کوچكتر و
کمتر باشد بهتر است .سر باید کوچک و با گردنی کوتاه و برجسته به تنه متصل

شود .پرنده باید اندازه ای کوچک  ،باریک و بیضی شكل داشته باشد.

بالها باید سالم و کامل و نزدیک به بدن باشند .لبه بال ها باید در پشت به هم
بال ها و دم
20

رنگ بالها
15

برسند و یكدیگر را قطع نكنند .بالها باید به اندازه ای تیره باشند که تا حد امكان
سیاه به نظر برسند .فاکتور رنگ قهوه ای باید پررنگ باشد .دم باید باریک صاف و
منظم و همرنگ بال ها باشد.
پرهای پوششی بزرگ و آلوال (بال های کاذب) باید همرنگ بال ها باشند .آنها با
بالهای پروازی سوم ترکیب می شوند و در پشت طرح هاللی تیره ای را بنمایش
بگذارند که با رنگ روشن بدن متضاد باشد.

رنگ زمینه باید غنی  .عمیق و یكنواخت باشد .پرهای ریز باید براق و پرهای

رنگ زمينه

ضخیم باید نرمتر و کم رنگتر باشند .در فاکتور سفید  ،رنگ زرد خیلی ضعیف

پرهای پوششي

پرها باید ریز و احساس فرفری یا کرکی بودن را ایجاد نكنند و بدن را کامال

15

10

منقار  ،پاها و انگشتان

ظاهر می شود .رنگ آمیزی مصنوعی مجاز نیست.

بپوشانند.

منقار  .پاها  .انگشتان و ناخن ها باید تا حد امكان سیاه باشد .

5

سايز
5
شرايط عمومي

طول باید  13.5سانتیمتر باشد .نسبت به چوب نشیمن باید در زاویه  45درجه
باشد.
پرنده باید آرام ،با اعتماد به نفس و کامال سالم باشد.

5
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شرح تصويری

51

نژادهای فرمی پر صاف سایز بزرگ

ساختار پر

1

The smooth position races, heavy size

52

1

بوردر
منشاء  :انگلستان

نوع قفس

ارتفاع  30 :سانتی متر

طول  35 :سانتی متر

عرض (عمق) 16 :سانتی متر
دو عدد چوب نشیمن به قطر  12میلی متر که حدود  18سانتی متر باالتر از کف قفس و با فاصله حدود 11

سانتی متر از یكدیگر قرار داده شده است.

رويه اظهار نظر و داوری

ترجیحا بهتر است این نژاد حوالی ظهر یعنی زمانی که دمای محیط باالتر است با قرار دادن قفس در ارتفاع صورت
ارزیابی شود ،زیرا پرها چسبیده تر و پرنده سر حال و سرزنده تر بنظر می رسد .بنابراین خود را در بهترین حالت

نمایش می دهد .اولین ارزیابی باید بر اساس نمای جانبی از پرنده انجام شود که به شما این امكان را می دهد تا
گردی بدن  ،بسته بودن صحیح دم  ،شكل کروی سر  ،سایز  ،فشردگی پر و کیفیت رنگ پرها را بررسی کنید .از

طرف دیگر نمای پشتی امكان ارزیابی گردی متناسب از نظر طول و عرض با شانه هایی که نباید قابل رویت باشند
را می دهد .برای تشخیص پوزیشن پرنده و جدایی گردن از تنه باید صبور بود ،بنابر این بهتر است منتظر آرامش

نمونه ها و تطبیق آنها با آیتمهای فرم داوری بمانید .قفس نمایش از نوع باز انتخاب شده تا بررسی پوزیشن نیمه
عمودی پرنده را آسان تر کند ،بنابراین نباید با حضور خود ،پرنده را تحت فشار قرار دهید.
میز داوری اندازه متوسط با الزام به قضاوت ایستاده
حلقه نوع T

همه رنگ ها مجاز است.

رنگ آمیزی مصنوعی مجاز نیست.
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جدول توصيفي
فرم بدن

هنگامی که از نمای پهلویی مشاهده شود ،بدنی پر و گرد بدون هیچ انحنای شدیدی

دیده میشود .انحنای قفسه سینه و پشت به طور هماهنگ و با منحنی یكنواخت رو

15

به عقب تا ریشه دم ادامه دارد .سر شانه باید با فرم بدن متناسب باشد و پرنده را از

رنگ

غنی ،نرم  ،خالص ،سطح رنگ عمیق و یكنواخت است .هر آزمودنی که تاثیر تغذیه

همه جهات گرد نشان دهد .از گودی در قفسه سینه باید اجتناب شود.

15
پوزيشن و حالت
15

رنگی را نشان دهد رد صالحیت خواهد شد.

سر زنده  ،شاداب با مشخصه کامل سر این نژاد که در زاویه ایده آل  60درجه ایستاده
باشد.
سر :از هر زاویه ای که به آن نگاه شود به خوبی گرد و مرتب باشد .خط چشم واضح

سر و گردن
10

که روی خط فرضی در امتداد خطی بین منقار پایینی و باالیی کشیده شده است و
تا نزدیک گوشگاه ادامه پیدا میكند .منقار ظریف.

گردن :منطبق با استاندارد و نشان دهنده فاصله متمایز بین سر و شانه است .اندازه
سر باید با بدن متناسب باشد.

بالها
10

پرهای پوششي
10

شرايط عمومي
10

پاها و پنجه ها
5

دم
5
سايز
5

جمع و جور و نزدیک به بدن حمل می شوند .همراه با پرهای اولیه و ثانویه پشت را

پوشش میدهند .باید به انتهای خارجی ترین پرهای پروازی که در ریشه دم یكدیگر
را لمس میكنند توجه شود.
با ظاهری صاف ،براق و ابریشمی بدون فاصله یا شكاف چسبیده به بدن خودنمایی
میكنند .هرگونه فر یا آشفتگی در ناحیه سینه و گردن جریمه می شود.

سالمتی  ،چابكی و تمیزی ضروری است.
باید طول کافی داشته باشد و ران را کامالً هماهنگ با سایز پرنده نشان دهند .این
ویژگی حالت سرزندگی و شادابی به پرنده انتقال می دهد.
پا و ساق پا تمیز باشد.
کامال بسته و باریک ،به خوبی گردی ریشه دم را نشان می دهد.
طول ایده آل از اوج سر تا انتهای دم  14.6سانتیمتر است .سایز باید متناسب با سایر
ویژگی های پرنده باشد.
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شرح تصويری

60 °
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مونيخي
منشاء  :آلمان

نوع قفس
ارتفاع 35 :سانتی متر
طول 26 :سانتی متر
عرض-عمق 16 :سانتی متر
دو چوب نشیمن  12میلی متری یكی در باال  ،با فاصله  20سانتی متر از سقف در مرکز قفس و دیگری پایین
در میله چهارم کنار جا دانی ،جایی که ظرف آب خوری قرار میگیرد.

رويه اظهار نظر و داوری
با در نظر گرفتن پیچیدگی آیتم پوزیشن که ویژگی اصلی این نژاد است و برای اطمینان از هماهنگی پرنده با
محیط ،بهتر است که ابتدا قناری را در قفسه مشاهده کنید .همچنین بهتر است که مشاهده را روی میز داوری

بلند تكرار کنید زیرا این نژاد برای خودنمایی باید دائماً تحت فشار قرار گیرد و چندین بار بررسی شود .متعاقباً

برای مشاهده همه ویژگیهای دیگر پرنده ،ارزیابی جانبی ،جلو ،پشت و از باال ضروری است .توجه داشته باشید
که ارزیابی این نژاد در گرمترین ساعات روز مطلوب است.
میز داوری بلند با الزام به قضاوت ایستاده
حلقه نوع X
همه رنگ ها مجاز است
رنگ آمیزی مصنوعی مجاز نیست

56

جدول توصيفي
حالت ایستاده حدود  85درجه با تنه ای در راستای محور شانه ها .با این حال بدن
پوزيشن
20

از نیمرخ کمی خمیده است.
به دلیل تاثیر کشیدگی همچنان که گردن به سمت باال تمایل دارد بدن به سمت
جلو خم می شود و دم با گرایش به افتادگی حتی اگر در راستای باال تنه باشد باید
از چوب نشیمن فاصله داشته باشد .دم تقریباً آویزان به نظر می رسد.

سر و گردن
20

سينه  ،شانه و بالها
20
دم
10

پاها
10

پرهای پوششي و رنگ
10

سايز
5

شرايط عمومي

سر بیضی شكل و کوچک و در قسمت فوقانی جمجمه کمی صاف است .گردن در
جایی که به سر می پیوندد ،بلند و باریک اما به تدریج که به باال تنه میرسد کلفت
می شود ،بدون اینكه در محل اتصال به پشت و شانه ها زاویه ایجاد کند.
سینه باریک و گرد.
شانه ها تا حد امكان باریک.

بالها بلند و نزدیک بدن.

دم بلند ،باریک و فشرده در راستای تنه .ترجیحاً در انتها کمی دوشاخه و کمی آویزان
است.
پاهای بلند ،موازی نگه داشته میشوند و کمی خمیدگی دارند .ساق پا به وضوح قابل
مشاهده است.
ترکیبی از پرهای کوتاه و ابریشمی ،بسیار غنی از رنگدانه های لیپوکرومیک دارد در
نتیجه رنگی یكنواخت و براق مشاهده میشود.
همه رنگ ها به جز قرمز مجاز است.

سایز بین  15تا  16سانتی متر و هیچ استثنایی قابل قبول نیست .چه بزرگتر و چه
کوچكتر مجاز نیست.
باید تمیز و در شرایط عالی ظاهر شود.

5
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شرح تصويری

58

هارليکن پرتغالي
منشاء  :پرتغال

ویژگی های سر

نوع قفس
ارتفاع 25.5 :سانتی متر

طول 31 :سانتی متر
عرض13 :سانتی متر

دو عدد چوب نشیمن گرد  12میلی متری در حدود  8سانتی متر از کف قفس و با فاصله حدود  9سانتی متر از
یكدیگر قرار دارند.

رويه اظهار نظر و داوری
از نژادهایی است که اجزای رنگ و طرح در آن عناصر بسیار مهمی هستند .بهتر است این نژاد در روشن ترین

ساعات روز داوری شود .با این حال الزم است که به سایر اجزای استاندارد این نژاد به ویژه شكل بدن ،فرم سر،
کاکل ،مطابقت اندازه و کیفیت پرها توجه نمود.
میز داوری با ارتفاع معمولی

حلقه نوع X

رنگ قرمز مصنوعی الزامی است

59

جدول توصيفي
بدن بلند ،نازک و هماهنگ.
فرم بدن  ،سينه و بال
20

سینه یكنواخت و کمی گرد شده.

پشت صاف و در امتداد دم.

بالهای بلند و چسبیده به بدن که از هم عبور نمیكنند و فقط در ریشه دم به هم
میرسند.

کاکل این نژاد مثلثی شكل و متقارن است که راس آن روی منقار قرار دارد .نقطه
كاكل  ،سر و گردن
15

مرکزی کاکل در مرکز سر قرار گرفته است بدون اینكه چشم و منقار را بپوشاند.
منقار قوی و متناسب با سایز پرنده.
در انواع بدون کاکل ،سر باید باریک ،کشیده و بیضی شكل باشد .چشمها براق و به
وضوح قابل مشاهده باشند.
گردن به وضوح مشخص و متناسب با بدن ،به خوبی سر را از تنه جدا می کند.

سايز
15

رنگ
15

پوزيشن و تحرك
15

پرهای پوششي

اندازه ایده آل  16سانتی متر و متناسب با سایز کلی.
ابلق ،بین رنگهای مالنین و لیپوکروم تعادل وجود دارد .حضور چند رنگ بعالوه فاکتور
قرمز.

رنگ آمیزی مصنوعی الزامی است.
حالت ایستایی با شكوه در زاویه  60درجه به دست می آید .بدن به خوبی بلند شده
و سر باال آورده می شود .چابک و سرزنده است.
پرها فشرده ،صاف ،ابریشمی ،براق و چسبیده به بدن.

10

پاها و دم
5
شرايط عمومي
5

پاها قوی ،استوار  ،بلند و کمی خمیده است .ساق پا به وضوح قابل مشاهده است.
دم بلند ،باریک و در انتها کمی دوشاخه شده است.
تمیز و سالم.
سرزندگی و انطباق پذیری خوب با قفس نمایش دارد.
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شرح تصويری

60 °
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برني
منشاء  :سوئيس

نوع قفس
ارتفاع 35 :سانتی متر
طول 26 :سانتی متر
عرض-عمق 16 :سانتی متر
دو چوب نشیمن  12میلی متری یكی در باال  ،با فاصله  20سانتی متر از سقف در مرکز قفس و دیگری پایین
در میله چهارم کنار جا دانی ،جایی که ظرف آب خوری قرار میگیرد.

رويه اظهار نظر و داوری
این نژاد مانند همه نژادهای با پوزیشن خاص باید روی میز بلند قضاوت قرار گیرد و فقط زمانی ارزیابی شود که
روی چوب نشیمن باالیی در مرکز قفس قرار داشته و پرهای خود را کامالً آراسته باشد .می توان پرنده را با
حرکات دست تحریک نمود اما هرگز نباید پرنده را ترساند تا در فرم ایده آل نمایشی باقی بماند.
میز داوری بلند با الزام به قضاوت ایستاده
حلقه نوع X
همه رنگ ها مجاز است
رنگ آمیزی مصنوعی مجاز نیست
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جدول توصيفي
پوزيشن و سايز
25
سر و گردن
20

استوار  ،کشیده و مغرور .تقریباً عمود بر چوب نشیمن با زاویه حدود  80درجه.
سایز  16تا  16.5سانتی متر است.
قسمت فوقانی روی سر کوتاه و پهن و صاف است( .تارک خوابیده).

منقار قوی و کوتاه  ،چشمانی براق و پر جنب و جوش دارد .فاقد ابرو است.

گردنی قوی  ،بلند و حجیم که به وضوح قابل مشاهده است.

بدن یكنواخت و متوازن ،هم در قسمت جلو و هم در پشت .تنه باید در محل اتصال
سينه  ،شانه
و پشت
20

بالها و دم
10

پاها و ران
10
پرهای پوششي
و رنگ

گردن به تدریج گسترده شده تا در ناحیه شكمی به حداکثر خود برسد و سپس به
آرامی کوچک شود تا به دم بپیوندد.
شانه ها پهن و قوی .سینه پر ،خوش ترکیب و به خوبی شكل گرفته است.
هنگام ارزیابی از نمای پشتی  ،پشت پرنده بسیار بلند و گرد مشاهده می شود.
بالها ناحیه بیشتری از روی دم را میپوشاند و به خوبی به بدن چسبیده اند.
دم بلند ،باریک  ،فشرده و در راستای محور بدن.
پرهای صاف رانهای نیمه نمایان پرنده را می پوشانند ،پاها بسیار بلند و کمی زاویه
دار هستند.
پرهای فراوان اما ابریشمی و غنی از رنگ لیپوکروم ،با بافتی ظریف و شفاف و کامالً
چسبیده به بدن قابل مشاهده اند.

10
شرايط عمومي

تمیز و سالم.

5
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شرح تصويری

85°
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نورويچ
منشاء  :انگلستان

نوع قفس
ارتفاع 25.5 :سانتی متر

طول 31 :سانتی متر
عرض13 :سانتی متر

فضای داخل قفس ترجیحا سبز روشن باشد.

دو عدد چوب نشیمن گرد  12میلی متری در حدود  8سانتی متر از کف قفس و با فاصله حدود  9سانتی متر از
یكدیگر قرار دارند.

رويه اظهار نظر و داوری
این نژاد باید هم از سمت باال و هم از پهلوها مشاهده شود تا سر و گردن و فرم کلی پرنده ارزیابی شود .ابتدا نمونه
های مخروطی شكل با سرهای کوچک و شانه های باریک و گردن آشكار حذف می شوند .آنگاه پر و رنگ آنها
مورد ارزیابی قرار می گیرد .آزمودنی های با پرهای شكسته و بیش از حد خشن و با رنگ های کدر یا خالدار
حذف می شوند .باید به وجود هر گونه غده1در بدن پرنده توجه ویژه ای شود و در صورت مشكوک شدن ،بدون
تردید از ارزیابی پرنده اجتناب نمود .پس از بررسی اولیه از میان باقیمانده ها بهترین آنها انتخاب می شود .تأکید
می شود که اگر پرنده ای از نظر کیفیت پر عالی باشد ناگزیر باید در ویژگی های دیگر نیز برتری داشته باشد.
میز داوری با ارتفاع معمولی
نوع حلقه T
همه رنگ ها مجاز است
رنگ مصنوعی مجاز است

Lumps 1
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جدول توصيفي
تنه کوتاه و ظریف .پشت پهن و پرها بخوبی آن را پوشش میدهند .کمر در جهت
پوزيشن  ،حالت
فرم بدن و سايز
25

عرضی خمیدگی جزئی نشان می دهد .پهنای سینه در ناحیه جلویی منحنی گسترده
ای ایجاد می کند و از زیر با یک انحنای خوب به سمت دم کشیده می شود.

نه خیلی ایستاده نه خیلی خمیده در وضعیتی ثابت قرار میگیرد.
سایز 16 :تا  16.5سانتی متر.

محور بدن در زاویه  45درجه قرار دارد.
پرها کوتاه ،فراوان و حجیم اما محكم و چسبیده به بدن هستند تا به پرنده طرح کلی

كيفيت پر
20
گردن و پس گردن
10

سر
10
بالها
10

واضحی بدهند .پرهای پشت کامالً بدون پف کردگی .هرگز نباید پرهای آویزان بین
پاها یا پرهای خروسی یا شنل داشته باشد ،این چند مورد ویژگی پرهای با ساختار
بیش از حد بلند هستند.
پرها کوتاه و زبر ،از پشت جمجمه به سمت شانه ها و از زیر گلو به سمت سینه امتداد
دارند.

نسبتاً درشت با جمجمه گرد و برجسته .پیشانی پهن و بلند که با منقار کوتاه و زیبا

شكل می گیرد .گونه ها پر حجم و برجسته ،چشمها به خوبی در محل خود قرار گرفته
و قابل تشخیص اند.
بال ها فراتر از ریشه دم نمیروند .خط بالی نباید قابل مشاهده باشد .بال ها باید بدون
فشرده کردن پرها به بدن بچسبند تا گردی بدن را نمایش دهند.
رنگ غنی ،روشن و درخشان در هر دو نوع اینتنسیو و فراستد در سراسر بدن به صورت

رنگ
10

دم
5
پاها و پنجه
5
شرايط عمومي
5

یكنواخت گسترده می شود .اگر قناری رنگ آمیزی مصنوعی داشته باشد ،توزیع رنگ
باید یكنواخت به نظر برسد .در رنگهای لیپوکرومیک زرد همه نمونه ها باید نارنجی
باشند اما در انواع مالنین می توانند متفاوت باشند.
کوتاه ،بسته و در ریشه حجیم است .بخوبی حمل می شود و ظاهری یكپارچه به پرنده
می دهد.
پاها خمیده و نسبتا کوتاه ،محكم و متناسب با بدن هستند.
در سالمت کامل  ،جسور و چابک.
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67

بوسو بلژيك
منشاء  :بلژيك

نوع قفس
ارتفاع 35 :سانتی متر
طول 26 :سانتی متر
عرض-عمق 16 :سانتی متر
دو چوب نشیمن  12میلی متری یكی در باال  ،با فاصله  20سانتی متر از سقف در مرکز قفس و دیگری پایین
در میله چهارم کنار جا دانی ،جایی که ظرف آب خوری قرار میگیرد.

رويه اظهار نظر و داوری
بهتر است به یاد داشته باشید که آیتمهای :پوزیشن  ،سر و گردن  ،شانه ها  ،بدن  ،پر و بال  ،دم  ،پاها و آرامش
از شاخص های برجسته این نژاد است .منطقا برای اینكه ارزیابی بهینه ای از این نژاد صورت گیرد ،همه این
ویژگیها باید عالی باشند .در نتیجه با این توضیح ،همگنی همه قسمتهای بدن بسیار مهم است.
در طول ارزیابی همه نمونه ها باید از قبل در شرایط یكسان قرار گیرند .بنابراین همه آنها در قفسه های بلندی
که بتوانند همزمان تعداد زیادی قفس را در خود جای دهند مورد بررسی قرار می گیرند .زیرا تنها از این طریق
است که نقاط قوت و ضعف مربوط به پوزیشن (مثلث جلو ،پشت و کناری و فرم سینه) این نژاد را شناسایی و
مقایسه می کنند.
به قناری هایی که مورد بررسی قرار می گیرند باید همیشه چند دقیقه فرصت داده شود تا خود را از تاثیر شلوغی
و ازدحامی که در اثر انتقال از قفسه به میز داوری برایشان ایجاد می شود بازسازی کنند .در این بین با حرکات
آرام دست باید اطمینان حاصل شود که همه پرنده ها در موقعیت ایستایی مناسب قرار دارند .سپس آرام و به
68

طور یكنواخت در کنار میز بلند داوری اولین بررسی آیتم های ضروری استاندارد یعنی تمرین آنچه که در بلژیک
گراتاژ(1عمل خاراندن) نامیده می شود را شروع کنید.
شاخص ترین آنها را باید زیر نظر داشت اما بقیه را نباید فوراً حذف کرد زیرا در بین آنها نیز نمونه های شاخص
دیگری وجود دارد .در واقع کافی است بارها دور میز بچرخید .دور شوید  ،قفس ها را از جای خود خارج کنید و
با یک میله صدا ایجاد کنید تا موقعیت برخی از آنها به سمت بهتر شدن تغییر کند.
برای آشكار کردن پتانسیلهای پنهان ،الزم است یكی یكی همه قفس ها را در دست بگیرید و از ترفند دیگری
به نام اسكراچینگ(2خراش دادن) بهره ببرید .از درهم شكستن و فرو ریختن پرنده ها نترسید زیرا گاهی بهترین
نمونههایی که به خوبی تعلیم هم دیده اند در انتهای ارزیابی با اکراه و تلخی ،پوزیشن و فرم بدنی خود را ارائه
می کنند.
این نژاد را هرگز نباید از باال مشاهده کرد زیرا چهره قریب الوقوع داور از باال ،او را به خم شدن یا بلند کردن و
چرخاندن سر برای دید بهتر سوق می دهد و در نتیجه پرنده فرم کلی خود را از دست میدهد.
میز داوری بلند با الزام به قضاوت ایستاده
حلقه نوع X
همه رنگ ها مجاز است
رنگ آمیزی مصنوعی مجاز نیست

grattage 1
scratching 2
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جدول توصيفي
در موقعیت نمایش ،پرنده گردن خود را به سمت جلو دراز می کند ،کمی خود را
پوزيشن
40

روی پاها می کشد و شانه های خود را باال می برد و شكل عدد هفت التین به خود
می گیرد .وقتی از پشت به پرنده نگاه می شود ،سر نباید قابل مشاهده باشد .پشت با

دم یک خط مستقیم تشكیل می دهد.
پاها باید کمی زاویه داشته باشند.

فرم بدن
25

سر و گردن
15

سینه بلند و پهن ،از پشت و پهلو مثلثی شكل است.
پشت پر و پهن بدون شكاف یا گردی زیاد.
شانه ها پهن و بلند.

بال ها بلند و کامال چسبیده به بدن.
گردن بلند و باریک .سر کوچک و بیضی شكل برآمده از گردن و کمی رو به پایین اما
نه مانند مار .چشمها رو به جلو در باالی محل اتصال منقار که نمایشی از طرح بیضی
شكل صورت برای برجسته کردن ظاهر جسور و تهاجمی پرنده است.

پرهایی فراوان و نرم  ،براق و تمیز که به خوبی به بدن چسبیده اند و ران ها را نیز
پرهای پوششي و دم
و شرايط عمومي
10

می پوشانند .این امكان وجود دارد که برخی از نمونه ها در قفسه سینه پرهای فردار

کوچكی از خود نشان دهند .این جزئیات فقط در پرنده در حالت استراحت پذیرفتنی
است ،اما در موقعیت نمایش امتیاز کسر می شود.
همه رنگ ها به جز قرمز مجاز است.

بلند ،فشرده و در انتها بسته .دم ادامه خط عمودی پشت و بال است ،بنابراین باید

هماهنگی با فرم بدن را حفظ کند.
استاندارد حداقل  17سانتی متر  .اندازه گیری از نوک منقار تا انتهای دم با عبور از

سايز

گردن و شانه ها در وضعیت نمایش مورد نظر است .بوسوی بلژیک در زمره قناری

5

های با سایز درشت به حساب می آید ،بنابراین نمونه های بزرگتر ترجیح داده می

پاها و پنجه

بلند و کمی زاویه دار .محكم و استوار و کمی خمیده نسبت به چوب نشیمن .ران ها

5

شوند.

به خوبی بین پرهای این ناحیه پنهان می شوند.
(تغییرات جدید در این جدول و شیت داوری اعمال شده است)
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كرستد
منشاء :انگلستان

ویژگی های سر

نوع قفس
ارتفاع 25.5 :سانتی متر

طول 31 :سانتی متر
عرض13 :سانتی متر

فضای داخل قفس ترجیحا سبز روشن باشد.

دو عدد چوب نشیمن گرد  12میلی متری در حدود  8سانتی متر از کف قفس و با فاصله حدود  9سانتی متر از
یكدیگر قرار دارند.

رويه اظهار نظر و داوری

این نژاد مشكل خاصی در ارزیابی ندارد .ابتدا باید کاکل یا سر را از باال ارزیابی کنید و قناری هایی که دارای عیوب
آشكار هستند را حذف کنید .آنگاه پرنده هایی را که پرهای بسیار متفاوت از معیارهای استاندارد دارند را حذف و

سپس با آیتم فرم بدنی ،نمونه هایی را که به طور جدی در فرم بدن ضعیف هستند را بررسی و حذف نمایید .به
این ترتیب قطعا هنوز تعداد نمونه های مناسب در سه آیتم اصلی (سر ،کاکل و تنه) فراوانند .از بین آنها با توجه

به سایز ،شرایط عمومی  ،فرم بدن و پاها بهترینها انتخاب شوند .طول پا و نقطه اتصال پا به بدن تأثیر زیادی بر
فرم بدن و تحرک این نژاد دارد به همین دلیل باید به درستی مورد ارزیابی قرار گیرند .بدون تردید هر زمان که

مشكوک شدید باید توجه ویژه ای به وجود هر نوع غده ای1در بدن پرنده داشته باشید .این نژاد حتی در سال
دوم زندگی ممكن است دچار این اختالل شود.
میز داوری با ارتفاع معمولی

حلقه نوع T

همه رنگ ها مجاز است

رنگ مصنوعی مجاز نیست

Lumps 1
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جدول توصيفي
اندازه و شكل کاکل باید اولین معیار برای انتخاب باشد اما تنها نباید خیلی بزرگ
باشد .باید از پرهای پهن ،بلند و رگبرگی که به طور مساوی از مرکز سر باال می آیند،
تشكیل شده و به خوبی روی چشمها ،منقار و روی سر را بپوشاند.

سر  ،كاكل ،
ابرو و منقار
50

یک کاکل خوب ممكن است تخت باشد و به خوبی سر را بپوشاند و شكاف نداشته

باشد ،اما کاکل آویزان1یا آبشاری مانند بید مجنون ترجیح داده می شود.

کرست باید سر بزرگ و گرد داشته باشد با منقاری کوچک و پرهای دراز و پهن فراوان

که از قاعده منقار شروع شده و تا روی سر ادامه مییابد و به خوبی به پایین می
ریزند .پرهای کاکل یک کرست خوب باید به انتهای منقار برسد .در نوع بدون کاکل،
ابروهای حجیم باید ظاهری تیره به پرنده بدهد.
منقار :کوچک و مرتب.

ابروها :حجیم ،سنگین و آویزان.
پرهای پوششي  ،بال ،
دم و رنگ
25

دم باریک و متناسب با بدن.

بالها از یكدیگر عبور نمی کنند و چسبیده به بدن هستند.
پرها جلوی سینه صاف و بدون فر.

پرهای خروسی در دو طرف ریشه دم بصورت متقارن باشند.
همه رنگ ها به جز قرمز مجاز است.

فرم بدن و سايز
15

پاها و پنجه
5
شرايط عمومي
5

فرم بدن :بدن باید به تناسب طول آن فربه و حجیم باشد  ،سینه با قوس مناسب و

پشت پهن داشته باشد .گردن حجیم و کوتاه است.

سایز :حدود  17سانتی متر .طول بیشتر هرگز نباید بر سایر ویژگیها تاثیر داشته باشد.
پاهای کوتاه با ران و زانوهایی که به خوبی خمیده و زاویه دار شده اند.
سالم و تمیز ،آرام و با وقار در قفس.
در زاویه حدود  40درجه و نیمه ایستاده قرار میگیرد.

drooping 1
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يوركشاير
منشاء  :انگلستان

نوع قفس
ارتفاع 35 :سانتی متر
طول 26 :سانتی متر
عرض-عمق 16 :سانتی متر
دو چوب نشیمن  14میلی متری یكی در باال  ،با فاصله  20سانتی متر از سقف در مرکز قفس و دیگری پایین
در میله چهارم کنار جا دانی ،جایی که ظرف آب خوری قرار میگیرد.

رويه اظهار نظر و داوری
یورکشایر در اصل یک قناری با فرم بدنی و استایل خاص است و بدون شک ابتدا بر اساس این ویژگی مورد ارزیابی
قرار خواهد گرفت .در واقع در غیاب یک پوزیشن خوب ،یک قناری یورکشایر هر چند در سایر خصوصیات ارزشمند

باشد ،هرگز نمی تواند خود را به خوبی نمایش دهد .مطابقت پاها با معیارهای استاندارد از اهمیت اساسی برخوردار
است در نتیجه در جایی که شرایط اجازه دهد اولین بررسی میتواند از همان قفسهها آغاز شود تا پرندگان شایسته

شناسایی شوند .متعاقباً و اجباراً همه پرنده ها روی میزهای بلند و در شرایط یكسان باید بررسی شوند .ابتدا پرنده
های با پرهای بد فرم و نمونه های پف کرده و سپس آنهایی که در ابعاد ضعیف تر حضور دارند حذف می شوند.
آنچه باقی می ماند باید به طور دقیق در آیتم پوزیشن مورد ارزیابی قرار گیرد .در نهایت به آنهایی که به بهترین

نحو همه ویژگیهای نژادی را نمایش میدهند ،امتیاز داده می شود .یورکشایر پرنده ای رام با طبیعتی آرام است
اما آنهایی که سرزندگی خاصی از خود نشان می دهند ترجیح داده می شوند .به خاطر داشته باشید که قناری

یورکشایر به مرور زمان با پیشرفت و افزایش سن ،موقعیت استوار خود را از دست می دهد .عالوه بر این دمای

پایین باعث می شود که پرهای پرنده به هم بریزد و ظرافت پرها از بین برود .سایز تعیین شده  17سانتی متر
است با این حال بسیاری از آنها به ویژه نرها از این سایز فراتر میروند .سایزهای باالتر از استاندارد جریمه نمیشوند
اما این ویژگی نباید به ضرر سایر خصوصیات این نژاد به ویژه ظرافت پرها باشد.

میز داوری بلند با الزام به قضاوت ایستاده.

حلقه نوع  .Tهمه رنگ ها مجاز است .رنگ آمیزی مصنوعی مجاز است.
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جدول توصيفي
زاویه ایستایی 80درجه است .پرنده باید بتواند برای مدت طوالنی در فرم مورد نظر باقی
بماند که بیانگر آرامش و غرور این نژاد است.
پوزيشن
25

حالت ایده آل فقط توسط نمونه های با ساق پاهای بلند و کامالً قابل مشاهده بیان
میشود .پاها باید در امتداد خطی فرضی که از باالترین نقطه شانه ها عبور می کنند قرار
داشته باشند .در ناحیه استخوان درشت نی باید حدودا نیمی از ران از بین پرها نمایان
باشد و با ساق پا زاویه کوچكی تشكیل دهد .پاشنه باید کمی زاویه دار اما تقریباً عمود
بر چوب نشیمن باشد.

پر و بال
25

پرهای بدن چسبیده ،کوتاه و محكم .بال ها نسبتاً بلند و به طور مساوی از مرکز پشت
کامال ریشه دم را می پوشانند.

منظور ما از بلوک سر (سر وگردن  ،شانه و سینه) است.
سر پهن و گرد با پرهای صاف و نیمرخ شكیل .چشم درشت  ،گرد و بدون پر و نزدیک
سر
20

به مرکز سر با ابروهای کوتاه .شانه های گرد و پهن که با انحنای عرضی خود به سمت
باال منتقل و به تدریج در سر ادغام می شوند و سینه و پشت پهن که در راستای منحنی
عرضی شانه ها به سمت پایین بدن هدایت میشود.
محل گردن تقریبا نامشخص است تا امكان بصری ویژه بین سر و شانه های بلند و پهن
را فراهم کند.
به خوبی گرد شده و به تدریج در ناحیه دم باریک می شود.

فرم بدن

شانه ها به نسبت پهن ،گرد و به خوبی تا روی سر ادامه دارد و به تدریج در سر ادغام

10

میشود .سینه پر و حجیم ،متناسب با عرض بدن که شانهها را تا قاعده منقار بدرقه

سايز

حداقل سایز ایده آل  17سانتی متر و متناسب با اجزای بدن .سایزهای باالتر از استاندارد

10

شرايط عمومي
10

میكند.

جریمه نمی شوند.
سالمتی ،پاکیزگی و پر سالم .رنگ غنی و خالص.
همه رنگ ها پذیرفته می شوند ،رنگ مصنوعی مجاز است.
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80 °

77

الرگت اسپانيا
منشاء  :اسپانيا

نوع قفس
ارتفاع 35 :سانتی متر
طول 26 :سانتی متر
عرض-عمق 16 :سانتی متر
دو چوب نشیمن  12میلی متری یكی در باال  ،با فاصله  20سانتی متر از سقف در مرکز قفس و دیگری پایین در
میله چهارم کنار جا دانی ،جایی که ظرف آب خوری قرار میگیرد.

رويه اظهار نظر و داوری
نژاد الرگت اسپانیایی یک قناری با پوزیشن خاص شناخته میشود و باید روی قفسه بلند قرار گیرد .بنابر این پس
از انطباق پرنده با محیط  ،ارزیابی روی میز داوری انجام می شود .داور باید آینده نگر باشد و ارزیابی را با مشاهده
پرنده از باال به پایین و روی میز داوری معمولی ،برای ظرافت های بدنی و بررسی طول و تناسب سایز و منظم
بودن کمر و سینه ادامه دهد.
میز داوری بلند با الزام به قضاوت ایستاده
حلقه نوع X
همه رنگ ها مجاز است
رنگ مصنوعی مجاز است
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جدول توصيفي
پوزيشن
20

فرم بدن
20

سايز
15
پاها

استوارو محكم  ،ایستاده در زاویه  60درجه.
به خوبی کشیده ،کمی استوانه ای شكل و باریک.
حداقل اندازه استاندارد  17سانتی متر است .در شرایط یكسان ،پرندگان بزرگتر
ترجیح داده می شوند.
رانها بلند ،پوشیده با پر  ،کمی زاویهدار و قابل مشاهده هستند.

10

سر و گردن
10

بالها و دم
10

پرهای پوششي و رنگ
10
شرايط عمومي

سر ریز و بیضی شكل .روی سر به طور محسوس کمی صاف اما برازنده است.
گردن با طول معمولی که به وضوح سر را از تنه جدا می کند.
بالها سطح بیشتری از ریشه دم را می پوشانند و به بدن می چسبند .دم بسیار
بلند ،شكیل و در قسمت انتهایی دو شاخه است.

پرهای کوتاه با ترکیب خوب و کامال چسبیده به بدن و کیفیت عالی.
رنگ آمیزی یكنواخت و رنگ همگن و درخشان است.
همه رنگ ها مجاز است.
تمیز و سالم .به خوبی به قفس عادت دارد.

5

(تغییرات جدید در این جدول و شیت داوری اعمال شده است)
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60 °

80

اسکات فنسي
منشاء  :اسکاتلند

نوع قفس
ارتفاع 30 :سانتی متر
طول 35 :سانتی متر
عرض-عمق 16 :سانتی متر
دو چوب نشیمن  12میلی متری در یک سطح با فاصله  18سانتی متر از کف قفس .فاصله بین دو چوب
نشیمن حدود  11سانتی متر است.

رويه اظهار نظر و داوری
عنصر اصلی شخصیت اسكات فنسی ،پوزیشن پرنده است .بنابر این پوزیشن و فرم بدن مكمل یكدیگراند و هرگونه
ضعف در آنها در ارزیابی نهایی تاثیر گذار است .ارزیابی اولیه (پوزیشن ،فرم بدن ،پر و بال ،اندازه) از الزامات اساسی
است .بنابر این الزم است برای ادامه ارزیابی قفس پرنده روی میز بلند قرار گیرد ،جایی که پرنده بدون استرس
در دید کامل قرار داشته باشد .با در نظر گرفتن این موضوع ،ضربه زدن به قفس و تحریک پرنده با حرکات دست
نتیجه معكوس دارد .زیرا پرنده ترسیده و فرم مناسب بخود نمی گیرد .یعنی پاها را بیش از حد خم و دم را به
زور به زیر چوب نشیمن میبرد و برای نیفتادن ،بدن را به سمت باال می کشد .این یک تعادل غیر واقعی و زاویه
دار است نه حالت نیم دایره ای شكل که می تواند فریبنده نیز باشد .این نژاد به تمرکز و زمان بیشتری برای
برجسته کردن نیم دایره (هاللی) خود دارد .بنابراین الزم است که از وارد کردن استرس به پرنده پرهیز کنید و
با آرامش و حوصله عملیات داوری را پیش ببرید .سایر خصوصیات را باید از پهلو مشاهده کرد تا درک درستی از
پرها  ،فرم سر  ،امتداد گردن و سایز قناری داشته باشید .شانه ها ،پشت و بال های پرنده را بررسی کنید.
پرنده ای که سر بیضی شكل کوچک و کمی صاف و رفتار مغرور ،بال های تا حد امكان چسبیده به بدن  ،فاقد
پاپپون (فر) در قفسه سینه و ایست صحیح در مدت زمان طوالنی داشته باشد یک نمونه موفق است.
میز داوری بلند با الزام به قضاوت ایستاده
حلقه نوع X
همه رنگ ها مجاز است
رنگ آمیزی مصنوعی مجاز نیست
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جدول توصيفي
پوزيشن ،استايل و
فرم نيم دايره
25

با مشاهده پرنده از نیم رخ ،بخش های سر ،پس گردن ،پشت و کمر تا دم بر روی
خط نیم دایره و محدبی قرار دارند که به خوبی خمیده شده  .قفسه سینه مقعر است
و کمی به سمت داخل انحنا دارد.
گردن همیشه رو به باال و سر باالتر از شانه ها قرار دارد.
پاها بلند ،کمی خمیده ،موازی و باریک به خوبی قابل مشاهده اند.
بدن بلند ،باریک و هاللی شكل .قفسه سینه و شكم مخروطی با انحنای دائمی مقعر.

فرم بدن
20

پرهای بسیار صاف ،فشرده و چسبیده به بدن .فرم پرها در بدن وضعیتی ایجاد میكند
که برخی اوقات پرهای سینه روی یكدیگر می لغزند و «پاپیون» را تشكیل می دهند
و داور باید تا حدی آن را قابل قبول بداند .این مورد برای پرنده حاصل شرایط
مسابقات است نه فردار بودن پرها ،بنابر این داور میتواند آن را تا حدودی بپذیرد .
بال ها کامال چسبیده به بدن تا محل اتصال دم.

پشت و شانه
20

سر و گردن
10
سايز
10

شانه ها بلند ،باریک و انحنای خوب دارند .و هیچ فرورفتگی بین بال ها دیده نمی
شود .

پشت بلند و باریک .از ابتدای شانه تا دم خمیده است.
سر مرتب و کوچک شبیه مار ،با گردن بلند و باریک.
حداقل سایز 17سانتی متر می باشد.
سایز پرنده زمانی که در شرایط ایده آل خودش قرار گرفت (به دور از استرس) بصورت
چشمی محاسبه میشود .سایز بطور فرضی با کشیدن خطی به دست میآید که اوج
سر را به انتهای دم متصل میکند و از خط پشت عبور میکند.

شرايط عمومي
10

دم
5

تمیز ،سالم ،شرایط عمومی عالی.

در همه رنگ ها به جز قرمز مجاز هستند.
دم بلند و باریک  ،یک مجموعه واحد و چسبیده به هم است.
(تغییرات جدید در این جدول و شیت داوری اعمال شده است)
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83

النکشاير
مشناء  :انگلستان

نوع قفس
ارتفاع 35 :سانتی متر
طول 26 :سانتی متر
عرض-عمق 16 :سانتی متر
دو چوب نشیمن  12میلی متری یكی در باال  ،با فاصله  20سانتی متر از سقف در مرکز قفس و دیگری پایین در
میله چهارم کنار جا دانی ،جایی که ظرف آب خوری قرار میگیرد.

رويه اظهار نظر و داوری
همه پرنده ها باید در طول مشاهده و بررسی در شرایط یكسانی قرار داشته باشند و اجباراً در قفسه بلند بررسی
خواهند شد .ابتدا نقاط قوت و ضعف مربوط به آیتم پوزیشن مورد ارزیابی قرار می گیرد بنابر این ابتدا ایستایی
تقریباً عمودی پرنده و حالت دم که ظاهری کمی خمیده به پرنده می دهد و به آرامی و نرمی از راستای بدن
سقوط میكند ،بررسی می شود .یک فرم بدنی خوب بستگی به ویژگیهایی دارد که مطابق با قوانین و استانداردهای
تعیین شده باشد و همیشه ظاهری باریک و موقر و نه سنگین را نمایش دهد.
در نتیجه گفتگوی جلسه  OMJدر  28تا  30سپتامبر  2018در شهر  ، CERVIAاندازه این نژاد به  21سانتیمتر
بازگردانده شد است .با احترام به آنچه که در استاندارد کشور میزبان ،انگلستان (اندازه نژاد  8اینچ) اعالم شده
بود .پس از تبدیل آن به واحد سانتی متر ،طول این نژاد  20.32سانتی متر بدست آمده است  ،نه  23سانتی متر.
84

در نتیجه مشخص شد این اختالف سایز صرفا به دلیل خطای رونویسی اتفاق افتاده است .اکنون با در اختیار
داشتن این اطالعات و جزئیات خاص از تالقی های قبلی این نژاد با نژادهای دیگر و به منظور هدایت به سمت
انتخاب صحیح جفتها باید از تاکید بر ویژگیهای ممتاز در مورد این نژاد بهره جست:
آيتم موقعيت و فرم بدني اين نژاد ،با توجه به بلوك (سر و گردن و دم زاويه دار) مشخص مي شود.
گردن متمايل به جلو با كمي قوز.
كاكل گرد و منظم كه سر را كامالً مي پوشاند و چشمها را نيز پنهان مي كند.
پرهای حجيم و فراوان اما نزديك و فشرده به بدن نبايد تعريفي از قناری های فرم بدني باشد.
فقط قناری های ليپوكروميك كامالً تك رنگ مجاز هستند (سفيد و زرد اينتنسيو يا فراستد) .لکه يا
خال از رنگ ديگر ،فقط در انواع كاكل دار ،تا زماني كه از پشت گردن و از روی كاكل سر ريز نشود،
پذيرفتني است.
حتي منقار ،پاها بايد كامالً شفاف باشند ،بنابراين فاقد آثار مالنين هستند.
اين نژاد را نمي توان با رنگ هايي غير از زرد و سفيد يکدست با رگه هايي روی سر در انواع بدون كاكل
داوری كرد .عالوه بر اين ،نژاد النکشاير با رگه هايي در تافت سر (كاكل بد ريخت) كه به پشت گردن
سرريز مي شود قابل ارزيابي نيست.
النکشاير را نمي توان با رد پای رنگهای مالنيني روی منقار و پاها ارزيابي كرد.
میز داوری بلند با الزام به قضاوت ایستاده
نوع حلقه T
رنگ آمیزی مصنوعی مجاز نیست

85

جدول توصيفي

کاکل از جلوی سر ،سه چهارم سر را میپوشاند بدون اینكه هیچ گونه شكستگی در
شكل و فرم آن ایجاد کند و باید از مرکز با کمی افتادگی روی سر خود را نمایش
ف ر م سر كاكل دار و
بدون كاكل
25

دهد .کاکل باید به شكل نعل اسبی باشد و در پشت خط چشم تمام شود و فرم
جمجمه پرنده را داشته باشد.
در پشت جمجمه ،روی گردن نباید زبری و برجستگی وجود داشته باشد.
سر باید پهن و نسبتاً بزرگ و دارای پرهای نرم و فراوان باشد.
به استثنای کاکل همه مشخصات نوع کاکل دار مانند بدون کاکل آن است.

سايز
25
پرهای پوششي ،
فرم بدن و پاها
20
پوزيشن
15

حداقل  21سانتی متر.
هدف از پرورش این نژاد حفظ و بهبود اندازه و طول پرنده است.
پشت دراز و حجیم ،و سینه برجسته و پهن دارد.
شانه های پهن که باید پرهای فراوان ،ریز و نرم داشته باشد.
بال ها باید بلند باشند.
استوار ،آرام و برازنده بایستد.
دم باید کمی آویزان شود و پرنده ظاهر خمیده خفیفی از پشت کمر تا انتهای دم را
نمایش دهد.

گردن
10
شرايط عمومي
5

گردن باید پر ،بلند  ،حجیم و کلفت باشد.
بدون نقص در تمام اجزای بدن.
رنگ غنی و شفاف ،زرد و سفید.
بجز در نوع کاکل دار هیچ استثنایی از تنوع رنگی وجود ندارد.
(تغییرات جدید در این جدول و شیت داوری اعمال شده است)
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پرشين رسمي
منشاء  :ايران

نوع قفس
ارتفاع 30 :سانتی متر
طول 40 :سانتی متر
عرض-عمق 25 :سانتی متر
دو چوب نشیمن گرد قطر  12میلی متر .در یک سطح با فاصله حدود  11سانتی متر از هم قرار می گیرد.

رويه اظهار نظر و داوری
قناری رسمی پرنده ای است با بدنی کامال صاف و بدون درهم ریختگی درپرها که به اطو کشیده معروف است.
سر پرنده نسبتا گرد و استخوانی با پیشانی کوتاه و چشمانی درشت و درخشان بدون اخم در ناحیه ابرو که به

فندق تشبیه می گردد .این پرنده باید دارای پای بلند بوده و محكم و استوار بایستد .بهترین زاویه بدن پرنده
نسبت به چوب زیر پا حدود  50درجه است .بلندی پا و طول پرنده و طرز ایستادن پرنده مجموعه ای را بنام

سبک ایستایی (استایل) پرنده تشكیل می دهد .فاصله تنه با سر پرنده با گردنی نمایان ازیكدیگر جدا می شود.
یكی از مهمترین قسمتهای بدن پرنده ،دم آن است که باید متناسب با طول کلی پرنده باشد .خصوصیت دیگر

قناری رسمی ،نداشتن سینه برجسته است یعنی در عین حال که باید پشت پرنده کامال صاف و با دم و سر در

یک راستا باشد .سینه پرنده نیز با قوس مناسب با دم و سر پرنده باید در یک راستا قرارگیرد .برگشتگی پنجه و
نداشتن انگشت .قوس گردن .شكستگی بال .کوری و غده پر مانع از ارزیابی است .غیر از رنگ سرخ محدودیت

رنگی دیگری ندارد.

میز داوری بلند با الزام به قضاوت ایستاده

نوع حلقه T

رنگ آمیزی مصنوعی مجاز نیست
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جدول توصيفي

راست قامت  ,سر تا انتهای دم بر روی یک خط  ،برازنده و ظاهری سازگار دارد.
پوزيشن
20

سايز
20
دم
20
فرم بدن ،بالها ،پرهای
پوششي
15
سر و گردن
10

پاها
10

شرايط عمومي
5

موقعیت ایستایی خوب ،با زاویه حدودا  50درجه نسبت به چوب نشیمن.
هماهنگی کامل بین تمام اجزای بدن.
حداقل سایز کلی  21سانتی متر ,هدف این است که اندازه را با تعاریف و استاندارد
ها بزرگ کنید.
دم بلند در راستای بدن  ،بر روی یک خط مستقیم و به وضوح بلندتر از قسمت
باالیی بدن است .عرض دم در انتها نباید از عرض شانه کمتر باشد.
پرهای پوششی کامال صاف وچسبیده به بدن هستند .تنه بلند با شانه های کامال به
بدن متصل شده  ،بدون برآمدگی سینه و قوز پشت  ،بال ها بلند و حدودا یک سوم
از دم را می پوشانند .پرهای بال سالم.
سر گرد با پیشانی کوتاه و تارک مناسب  ،گردن مشخص  ،منقار کوتاه و مخروطی و
چشمان نمایان.
استوار و محكم .ران ها مشخص و آشكار است.
زاویه کمی بین ران و ساق وجود دارد .ران پوشیده با پرهای ریز.
پرنده باید پر جنب و جوش و فعال باشد.
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50°
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راهنمای ارزیابی
Standard

Excellent Good

Sufficient Insufficient

Yorkshire
Approved in Cervia September 2018
Position
25

Raised attitude, exuding pride.
Legs long, slightly bent, thighs
visible.

24

23

22

21 >

Plumage
25

Compact, short and tight. Wings
proportionately long and
symmetrically carried on either side
of the axis of the back, touching a
tight, compact tail.

24

23

22

21 >

Head
20

Head filled and round.
Full nape, carried evenly to the top of
the shoulders and back.
Short beak.
Eyes as close to the center of the head
as possible.

19

18

17

16 >

Body
10

Shoulders proportionately broad,
round and well carried and gradually
emerging to the head.
Full and deep chest, matching the
width and roundness of the shoulders
and starting at the base of the beak.
All round and gradually decreasing
(back and belly) towards the tail.
The belly and the underside of the tail
forming a straight line.

9

9

8

7>

10

9

8

7>

9

9

8

7>

SIZE
10

Minimum 17 cm.

Pure color and well distributed, in
case of artificial coloring.
CONDITIONS In good condition and health.
Clean All colors are allowed.
10
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نمونه فرم داوری

Date:
Exhibition OF:

Show Cage:

DESCRIPTION

Spanish Llarguet

POINTS

Position

20

Body

20

Size

15

Legs

10

Head & Neck

10

Wings & Tail

10

Plumage & Colour

10

Condition

5

A

B

NOTE:

THE JUDGE:
TOTAL POINTS
HARMONY

92

TOTAL
STAMM

C

D

پیوست
جدول تغییرات رنگی سال  2022میالدی
نمونه های جدیدی که در سكشن  E1مجاز به مصرف رنگدانه مصنوعی شده اند :لیزارد  ،رازا اسپانیا .
مجاز به استفاده از رنگ قرمز نيستند

مجاز به استفاده از رنگ قرمز هستند

فايف فنسي

هوسو

گالستر كرونا و كنسورت

رازا اسپانيا

فنسي ايرلندی

رايني

لندن فنسي

سالنتينو

بوردر فنسي

ليزارد

مونيخي

كاكل آلماني

برني

هارليکن پرتغالي

بوسو بلژيك

نورويچ

كرستد و كرست برد

يوركشاير

اسکات فنسي

الرگت

النکشاير
پرشين رسمي
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