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 به نام خدا

شركتها و با ثبت در اداره كل ثبت  1397موسسه پرنده شناسي فرتاك در  خرداد سال 
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 

. موسسه پرنده شناسي نه پرورش پرندگان زينتي بوده استدر زمي فعال داخلي و خارجي
با عضويت در فدراسيون پرنده شناسي جهان موسوم به  1397فرتاك در  زمستان  سال 

COM  ،  گام مهم و موثری در شناسايي كشور ايران به عنوان يکي از كشورهای پرورش
و سسه فرتاك تنها نماينده . در حال حاضر مده در حوزه پرندگان زينتي برداشتدهن

با ارائه نژاد منحصر به فرد  1398در سال  .در ايران است COMرسمي فدراسيون جهاني 
در مسابقات جهاني پرتغال گام موثر ديگری  PERSIAN RASMIقناری رسمي بلند ايراني 

 .و ثبت جهاني اين نژاد برداشته شددر شناسايي 

كميته داوران  و آموزش فرتاك يکي از كميته های تخصصي موسسه است كه به عنوان 
داوری و مرجع ذيصالح سياستگزاری ، برنامه ريزی ، نظارت و هدايت امور مربوط به 

سير رسمي وظيفه ترجمه و تف ،به عنوان تنها نماينده موسسه و داوران را بر عهده دارد
  E2فرمي در سکشن قناری هایكتاب پيش رو راهنمای داوری  .قوانين مسابقات را دارد

. در اين كتاب تهيه و تدوين شده است 1401بهار  است كه به همت كميته داوران در
گرد آوری و ترجمه شده است . اميد است با مطالعه و   COMاستانداردهای به روز شده 

زاری موثر در داوری استفاده استفاده از نکات ذكر شده در اين كتاب از آن به عنوان اب
  شود.

  1401شهریور  23 دومویرایش 



 

2 
 

 فهرست
 4 ........................................................................................................................... یمعرف

 5 ................................................................................................................ یمقدمات میمفاه

 5 ................................................................................................... يخيتار یها ادداشتي

 6 ..................................................................................................... يكنون فردار ینژادها

 7 ............................................................................................ ها شگاهینما در فردار یها یقنار

 7 ............................................................................................ یداور نيقوان و استانداردها

 7 .................................................................................................. یداور نيقوان و يابيارز

 13 ............................................................................................ شگاهينما طيمح در یداور

 13 .......................................................................................................... یداور فرم نیتدو

 13 ........................................................................................... ها یكتگور و بال و پر رنگ

 14 ............................................................................................................. يميت بيترك

 15 ..................................................................................... یداور از زيپره به مربوط موارد

 16 .............................................................................................................. یداور روش

 18 ........................................................................................................ یعدد یارهايمع

 19 ............................................................................................................ يابيارز جدول

 19 ................................................................... .شوند يم قضاوت روز کي در كه ييها پرنده

 20 ............................................................................................ خاص بدن فرم با فردار ینژادها

 21 ......................................................................................................... هلند شمال یفر

 24 ............................................................................................................. يسيپار یفر

 27 ............................................................................................................... پادوان یفر

 30 ............................................................................................................. نويوريف یفر

 33 ............................................................................................................ نگريمهر یفر

 36 ............................................................................................................... روجتو یفر



 

3 
 

 39 ..................................................................................... (يآج) ييايتاليا کريپ غول یفر

 42 .................................................................................. خاص بدن فرم با دهیخم فردار ینژادها

 43 ........................................................................................................ هلند جنوب یفر

 46 ............................................................................................................... ايتاليا بريج

 49 ...................................................................................................... يياياسپان بوسويج

 52 ............................................................................................................. سيسوئ یفر

 55 ..............................................................................................................فهيتنر مالدو

 58 ..................................................................................................................... بناكاس

 60 ................................................................................................................. لويرالديج

 64 ......................................................................................................................... وستیپ

 

  



 

4 
 

 معرفی
و  شده يجادا ييراتي كه در طول سالها در آنهاتغ به توجه فردار، بانژاد  یها یقنار یبرا قوانين داوری

كه تاكنون منتشر  يمطالب يبه روز رسان ينبنابرا .است یشناخته شده است ضرور يدیجد ینژادها
 .خواهد بود یضرورنيز شده 

تصميم گرفته  قوانين داوری يسنو يشپويرايش از ششمين  يهدر ته موجود استانداردهایتوجه به با 
داشته اند  يانمختلف در طول سال یكه نژادها ،يتکامل يفاتبه توص رااز اطالعات  یكمترحجم  كه شد
كه قبالً به طور گسترده  يدر مورد موضوعات ياتجزئپرداختن به و از افراط در يم بدهاختصاص  به آنهارا 

كه  درس يبه نظر م یحال كامال ضرور يندر ع .نماييمدر گذشته به آن پرداخته شده است، اجتناب 
 بهتر است يلدل ينبه هم .گرفته شوددر نظر  آن نژاد یها يژگيقرار دادن هر نژاد در قفس متناسب با و

روشن  یرا برا پرندگان تصاويرو  طرح ها ينو همچن قوانين در رابطه باكه فقط اطالعات مورد استفاده 
  .نماييمدرج  هر نژاد یها يژگيشدن بهتر و

 :قرار گرفته است يموارد زير مورد تحليل و بررس يلدل ينبه هم
 نژادها. -1
 قفس. نوع -2
 عرض قفس. و طول ارتفاع، -3
 .ی نشيمنها چوبقطر  -4
 ها. چوب يدمانو چ تعداد -5
 .نژادهر  یمجاز برا ینوع حلقه و رنگ ها -6

 يابيارز ارتقاء دهند و تا حد ممکنرا كار داوران كه مي توانند  قوانيني تا يمما تمام تالش خود را كرده ا
 .گيردسازند در اختيار عموم قرار  يکسانرا  دارفر یها یقنار

 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

 یمقدمات یممفاه
 

 يخيتار یها يادداشت
 دنکن یم یزندگ یعتدر طبهنوز ( Serinus canarius, S. canaria) های وحشی قناری ،یراو ماد یقنار یردر جزا

 موجود درگونه تنها  و بارور یبریدهای، با ه(S.c.serinus) مشابه یارگونه بس یکهمانطور که مشخص است،  و
 :است یرشرح ز هب ی( قناری)طبقه بند یستماتیکس یت. موقعهستنداروپا 

 

Kingdom 

Order 

Type 

Class 

Family 

Gender  

Species 

Race 

ANIMAL 

(5 classes: Fish, Amphibians, Reptiles, Birds, Mammals) 

VERTEBRATES 

BIRDS  

PASSERINES 

FRINGILLIDI 

SERINUS 

CANARIUS CANARIUS 

 

 

 

از آن زمان  .ندیافتگسترش  سراسر اروپابه سرعت در و  ندقرن پانزدهم به اروپا وارد شد یلدر اوا یوحش هاییقنار
یک بر اثر   در قرن هفدهم. کرده است یلتبد یقفس گانپرند ینبه بهتررا  هاآن این نژاد، فراوان یژگیهایتاکنون و

کامالً زرد رنگ و  یها یتولد قنار موجبظاهر شد که به سرعت  پرندهاین ی در رنگ پرها یهاییناهنجار ،جهش
شدند.  یزمتما از این پرنده دارفر یاز جمله نژادها یمختلف ینژادها دوره ینگونه شد. با شروع ا ینا یشترب تنوع

ظاهر شده است. پرنده  در پشت یتشانه ها و در نها یسپس رو ینهس یرو فرها ینرسد که اول یبه نظر م
. ترمپت می انداختبنام ساز نوعی  یادبه انسان را که زیرا  ندشدیم یدهنام ترمپتبودند  فر یکه دارا هایییقنار

از  داده است یکسکال )1یپوش هلند کاله( نوعی کاله یهشب یظاهر های قنار ینبه ا پشت فردار شدن پرهای
های  قناریو تالقی انتخاب  در آن بود که یاست. فرانسه کشوری هلندیک اصطالح اصطالح این رو احتماالً  ینا

یز متمااز هم  سه نژاد  آن کشوردر و در مدت کوتاهی خیلی زود که  یبه طور شد انجام یشتریبا تعهد ب فردار
در  .شامل میشوندرا  ییسپاری فر نژادکه  یافتندمحبوبیت بزرگ  یزسا یها یقنار ، یسشدند. در منطقه پار

 .محبوبیت یافتندجنوب فری شمال و  فری یها یقنار یبفرانسه به ترت یو جنوب یمناطق شمال
 فهرست شده است. یربه دست آمد که در ز یگرد ینژادهامتعاقباً  ، یهاول نژادسه  ینا از
  
 

                                                      
1 Dutch bonnet 
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 كنونيفردار  ینژادها
 شناخته شده اند عبارتند از: یتبه رسم یالملل ینو ب یکه در سطح مل 1فردار نژادهای

 . فری پاریسی1

 . فری شمال2

 . فری جنوب3

 . فری سوئیس4

 . جیبر ایتالیا5

 نوع کاکل دار و بدون کاکل . فری پادوان در دو6

 ییاسپانیا و. جیبوس7

 . فیورینو در دو نوع کاکل دار و بدون کاکل8

 یی. آجی ایتالیا9

 . مالدو تنریفه10

 . روجتو11

 )فقط در ایتالیا( 2. بناکاس12

 3رینگره. م13

 4. جیرالدیلو14

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Curled 
2 BENACUS 
3 MEHRINGER 
4 GIRALDILLO 
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 ها یشگاهدر نما قناری های فردار
 

 قوانين داوریو  هااستاندارد
کرد به مطالعه آناتومی و عملو  مپروری مورد بررسی قرار می گیردکه در دامپزشکی و داشاخه ایست جانورشناسی 

 موردتوسط انسان  ،یجانورو توانایی های  محیطیار حیوانات اهلی می پردازد. به معنای وسیع تر رابطه ساخت
 .قرار میگیردبررسی 

شاخه ای است که با پرندگان سروکار دارد. این شاخه مطالعه و پیشنهاد می کند که  1سالتيتو گنوستيک
یعنی استاندارد خود را تعریف کند.  ،پاسخ دهدما مورد نظر  خواستهخصوصیات یک پرنده باید چگونه باشد تا به 

بنابراین استاندارد به معنای مدل کاملی است که در کشور مبدأ ایجاد شده است و همیشه فقط یک توصیف 
 نشان داد. تصویرو  ، نقشه توان آن را با مدلاز آن وجود دارد که می 2رسمی

تغییرات پیشنهادی )معموالً از طرف کشور مبدا( و پذیرش آن  ر موارد نادرجز داستاندارد غیر قابل تغییر است به 
 نجام میشود.اC.O.M. O.M.J (Order Mondial Judges )توسط ارگان های 

 است. قضاتفرد و حفاظت از آن وظیفه واضح است که استاندارد یک نژاد منحصر به 
 های به استاندارد مراجعهبا  تنها ،(الگوهای مشخص شدهیزان انحراف پرنده از م بررسی)یعنی  پرنده یک ارزیابی

را  ارزیابیاز و درک پرورش دهنده  داور قضاوتبرای آن وجود دارد که نیز  داوریهای  فرمبلکه  .کافی نیستآن 
 استانداردها ، قوانین داوری) داردوجود آیتمهای متنوعی  ،اصولی و دقیق یک پرنده قضاوتبرای می کند.  آسان

 .میکند تسهیل داوربرای را  پرنده نقاط قوت و ضعف بررسیتشخیص و  که( داوری فرم، 
 که برای ویژگی هاییویژه در مورد امتیاز بهمتفاوتی را  قوانین داوریکه  هستندهای متعددی از کلوپ ها  نمونه
 .کنندمی دنبال ،است اتخاذ شده C.O.Mنسبت به آنچه که توسط  خاص پرنده در نظر گرفته شده است های

با  داوری اشکال متفاوتانطباق بر  ،( .C.T.Nکمیته ملی فنی ) ،داوران  جلوگیری از سردرگمیبرای بنابر این 
 تاکید دارد. C.O.M. O.M.J یمعیارها

 

 قوانين داوریو  يابيارز
ا نیز ( هستند. در برخی از نژادهسینه و پهلو،  پشتاصلی در ) فر نوع فردار دارای سه های تمام نژادهای قناری

 دهایدر نژا ویژگی های مکملو غیره( وجود دارد. فرهای ثانویه و  کاکل،  ویژگی های مکمل )یقه وفرهای ثانویه 
ن ویژگی ها ای .، بناکاس ، جیرالدیلو ، فیورینو ، روجتو رینگره، م ، پادوان ، پاریسی شود: آجی زیر ظاهر می فردار

 ارزیابی می شوند. داوری فرمهایبه شکلی کم و بیش ثابت در و بسته به اهمیت 

                                                      
1 LATITOGNOSTICS 
2 official 
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 سايز

دهد.  یشرا افزا پرنده یباییاست تا زپرنده بدن  یهمه قسمت هابین رابطه هماهنگ  و پرندهنشان دهنده اندازه 
 لو طو سایز. واضح است که ینیدرا بب (4)شکل  .دم است انتهایاز نوک منقار تا  پرنده طول یریشاخص اندازه گ

با اندازه  پرنده ، طول صاف یبا پرها 2پوزیشنیو  1فرم بدنیویژگیهای با  ی. در نژادهایستندن یکسانو  هم معنا
سنجیده  دهد ینشان م چوب نشیمن یرورا خود  ثابت و صحیح پوزیشنو  فرمکه  یزمان پرنده یبیتقر یریگ

مطابق با  یعنیشده روی ابزار مدرج  یدهکش الًکام یوانح یریبا اندازه گپرنده طول  ،فردار ی. در نژادهامیشود
 شود. یم ی سنجیدهموجود در پرنده شناس یالملل ینب یاستانداردها

 

 
 ست.ا یشترب یاز طول ظاهر یشههم روی خط کش اندازه گیری میشود وبر  یدهگردن کش و باپرنده به پشت  یکطول کل  یدر پرنده شناس - 4شکل 

 
 پوزيشن

مورد نیاز  های تمام ظرافترا روی چوب نشیمن نشان میدهد که  صحیح خود موقعیت یزمان پرنده یک
در حال  آرامش ودر  سوژهکه  زمانی :مانند .است یستاا وضعیت یک پوزیشن بنمایش بگذارد.خود را  هایاستاندارد

فوق  پوزیشن هایاز  یکیکه در  هر سوژه ایکند. واضح است که  یخود را ابراز نم یسرزندگ یا استاستراحت 
 پرنده یبرا و  است یاپو یتیوضع (جنب و جوش)بر عکس . یردقرار گ داوریمورد  یدالذکر قرار دارد هرگز نبا

به طور  یدبا قناری پویا شرایط. در استفاده میشود جست و خیزآماده قوی و با عضالت  و مشتاق حرکت یارهوش
ترس  یلدل جست و خیزکه  ید. توجه داشته باشیردعهده گ ررا بخود  ینژاد یها یژگیونمایش وظیفه  سبمنا

 .یدکن پرنده را ارزیابیو صبر  یاطبا احت ین. بنابرایستنپرنده 
 

 3پر
 شود. یو رنگ آن در نظر گرفته م یبترک یت،کم یفیت،و ک .شود یاطالق مپرنده  کامل پوششبه 
 میشود.نیز  (4ناحیه ران )شلوارک یشامل پرها پرها ارزیابی،  رینگرهفری آجی، روجتو و میسی، پارفری  در
 

                                                      
1 shape 
2 position 
3 plumage 
4 culotte 
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 مانتل
 شامل جتوو رو ینگررهم ، ، آجی یسیپار در پشت قناریخاص  فرهایمجموعه ای از )مانتو یا شنل(  1مانتل

پرهای ناحیه رویشی  از یاست که همگنیز  3(دسته پر کناریفرهای کناری )و  2(پشتی دسته گل) فرهای پشت
وجود  دارفر نژادهایدر همه  شانه هاروی  آشکارا مانتلزینتی  یپرها(. ینیدرا بب 5شوند )شکل  یم یناش یپشت
 جیبر ودر آن حداقل  .دارند یمتفاوت اشکالمختلف  ی. آنها در نژادهاریزند یم ینبه طور متقارن به طرفو  دارد

 مانتلوجود . قرار میگیرد یابیو تقارن آنها در معرض ارز یزانم یشههم است کهآجی و  یسیدر نژاد پار آن حداکثر
 .می شودشناخته دها ااین نژ یبرتردر آجی و روجتو  (یرز)

 
و  یسیدر پارشده  فری یپرها ین. آخردهندیم یلرا تشک پشتی و دسته گل گل رز یقه،، فرهاآن که  هاییژگیو و یپشت یرویش ناحیهسمت چپ( تصویر ) - 5شکل 
شدن به  افزودهفر دارند که در صورت  یپرها آجی و پاریسی  بازو درمحل رویش پرهای  د.نقرار داری خروس یدهند که قبل از پرها یم لرا شک دسته پر کناری آجی 
 .است جنس پر )فراستد(اندازه و  بامتناسب  "شلوارک"رشد کند.  یکمک م گل رز )مانتل(شدن  حجیم

 
 فينز

اصله پس شکل میگیرند و بالف آیندبیرون می پهلوها توسط تعداد معینی از پرهایی که از ناحیه رویشی شکمیفر 
رشد  ناحیه پهلودر  شو پیچو با خمیدگی به سمت باال  نمایان می شوند، می سازنداز پرهایی که جابوت را 

. حداقل حجیم بودن آن دنسازمتمایز می  یکدیگرای مختلف را از کنند. آنها تنها مشخصه ای هستند که نژادهمی
 همیشه باید متقارن باشند. کهپاریسی و آجی است  فری در جیبر و حداکثر آن در

 

                                                      
1 mantel 
2 bouquet 
3 paracerco 
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 جابوت

از دو  پرهای این ناحیه شکل میگیرد. قناری، بسته به نژاد ای ینهس یپرها گسترده یشکم و ب امتداداز  1جابوت
مختلف متفاوت است.  یآن در نژادها اندازهد. نشو یهمگرا م 2سینهجناغ  میانیسمت خط  بهو شروع  بدنطرف 

،  فری جنوبدارد. در  ابقتمط (،شکل کاما )محدود شده و با  ینهبه دو طرف س جیرالدیلوو  بناکاس، جیبردر 

تمام  یباتقر در فری شمال و فری پادوانکند.  یرا اشغال م ینهس یباالفضای  مالدو و وجیبوس ، فری سوئیس
 یشکممحوطه  یتا انتها( بزرگ)جابوت تو جو رو ینگرره، م آجی ، فری پاریسیدر  و می پوشاندرا  ینهقفسه س
سایز  ی. در نژادهادنیاب یتوسعه مو به سمت جابوت رو به باال  شکمیناحیه ی پرها این نژادهادر  .داردامتداد 
در غیر این صورت باشد  واضح یاربس یدبا این جداییشوند.  تفکیک یکدیگراز  یبه خوب یدبا فینزو  ابوتج ،بزرگ 

 شود. یم ( نامیده3)بسکت جابوت فری جنوبدر  .دانرس یم یبآس دارفرناحیه به هر دو 

 

 سر و گردن

تا حد در این ناحیه  فرهاکه  داشت( 4حدقه چشمیصورت )ناحیه  به یا یژهتوجه وباید  سر و گردنیابی ارزدر 
توسعه  با ناحیه این در هافر ، توجو رو ینگررهمآجی،  ،ییسپار فریقناری های  در اما .دنباش امکان کمتر مشهود

توجه داشته  .دنکنیم کمک فرهای مکمل سازییبه غن ییینپا یهحاش و در سر سازییبه غن سر ییباال یهحاش در
 یکه به طور لحظه ا فرهای ناحیه یقهبه پرها  5بی نظمیصاف باشد،  کامال یدکه سر آنها با یینژادها در یدباش

مورد اول برخالف مورد دوم ). دارد یبستگ ،یستندخود ن یدر جا معموالکه فرداری  یپرهابه  یا، میشوند 6جابجا
 .(نقص محسوب نمیشود

 یهکه زاو یدر حال ،شود یابیارز پوزیشن عنوانتحت  یدبا پرهای آن، طول گردن و یپوزیشن قناری های فرداردر 
های  یژگیو ینمهم تراز را دارند  یازامت ینکه باالترآیتمهایی  .بررسی شود 7جنب و جوشتحت عنوان  یدباگردن 

یعنی دیگر  آیتمچهار  .از اهمیت کمتری برخوردار اندرا دارند  یازامت ینکه کمتر ییها یتمآ و هستنداین نژادها 
موارد به  یدر برخ که مراقب باشید .دنشو کسر امتیازمشمول به سادگی  یدنبا (یعموم یط، دم و شرا ، پا )بال

بال که ممکن است  شودیوارد م یقناربه  یداور یاتعملانجام و داروی  یزبه م انتقال ینکه در ح استرسی یلدل
تا مطمئن  یداست انجام ده الزم یهر کار دنعبور کنیکدیگر از  یدنبا ها بال . از آنجاییکهکرده باشنداز هم عبور  ها

تواند متفاوت باشد!.  یم یزهمه چ میز بلند رویهنگام ارزیابی  یراز ؟یا نه گذرا است ینقصویژگی  این که یدشو
م یتدر مورد آ .باشد یزطول مناسب، کامل، همگن و تم یدارا یددم با بررسی میشود. پوزیشنتحت عنوان  دم فرم

                                                      
1 jabot 
2 sternum 
3 basket 
4 RETRO OCULAR FOLLUS 
5 disheveled 
6 placeout of  
7 Carriage 
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 یزشود، ناخن ها ن یتمنجر به رد صالحمی تواند که  یراداتیاز ا یربه غ پاها بررسیالزم به ذکر است که در  پاها
 در یتدر نها هستند!(.ها ناخن  یخوردگ یچپ یامجاز به بلند و خم شدن آجی و  یسیپارفری لحاظ شده اند )

 باشد.  دارارا  یزیتمسالمتی و حداکثر  یدباپرنده  (1یعموم یطشرا) آیتم
 یشکمناحیه  یهمراه با پرها ،پر عنوانتحت  دنگیریران منشاء م یباال ناحیه که از یدر حال 2شلوارک فرهای

 (.می شود ینسنگ ینژادهاشامل  . )این مورددنشویم یابیارز
 

 نژادها طبقه بندی
 یینژادهایعنی  ،3فرم بدنیبا قناریهای . یمکرده ا یزخاص متما یها یژگیدو گروه را از نظر و در قناری های فردار ما

پرهای  که یینژادهایعنی  ، 4یپوزیشنقناریهای و  را دارند یازامت ینباالتر پرهای فردار مربوط به آیتمهایدر که 
 .نظر گرفته میشوددر  متیازحداکثر ا نهاآ پوزیشن یبرا و مرجع آنها نیست فردار

 با فرم بدني یهاقناريقفس نمايش برای 
 است: شامل نژادهای زیرگروه  این

 یسپار فری
 شمال فری

 پیکر ایتالیا )آجی(  فری غول
 فری پادوان

 فری فیورینو
 فری روجتو

 رینگرهفری م
 نشان داده شده است. یرخواهد بود که در ز TYPE 1از نوع نمایش آنها  قفس

 
 

 

 
                                                      

1 General condition 
2 culotte 
3 shape 
4 position 
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 پوزيشني یهايقنارقفس نمايش برای 

 است: شامل نژادهای زیرگروه  این
 جنوب فری
 یسسوئ فری
 س ایتالیابناکا

 ایتالیاجیبر 

 یااسپان جیبوسو
 مالدو تنریفه

 جیرالدیلو

 نشان داده شده است. یرزشکل خواهد بود که در  TYPE 2  از نوعآنها  قفس
 
 

 
 
 

 .نمایش داد 2نیم گنبدی ، تیپ در قفس توان  میرا  ینگررهو م یورینوفهای قناریی الملل ینبملی و  یهایشگاهدر نما
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 نمايشگاهيط محدر  داوری
ت و ، رطوب دما ییراتتغ یرتحت تأث یشانپرها ،متعدد های یژگیو یلکه به دل هستند قناری هایی ،فردار نژادهای

الش ت داوریالزم است که در طول  یندارند. بنابرا ارزیابیمشکالت را در  یشترینب یرد وگیقرار م محیط ییروشنا
 .نمایدشکل ممکن حفظ  ینبه بهتر نمایشگاه یطشراهای خود را در  ویژگی مورد نظر پرندهتا  شود
 یها به تازگ که پرنده داشت توجهبه این نکته  یدبا شود آغاز محیطپس از روشن شدن  یکم عملیات داوری اگر

 ظرافتهنوز به  یشانپرها یحت یجهدر نت .یرندبه خود بگ یخوب فرمتوانند  یو نم آغاز کرده اندرا صبحگاهی  تغذیه
از حد  یشدما بداوری  یاتعمل یدر ابتدا اگراست.  یدهنرس، دارند یازن ی خودفرهانمایش برای که  میو حج

بعدازظهر مورد  یلاوا یادر اواخر صبح  یدنژادها با ین. انماییداجتناب  پوزیشنیقناری های  ارزیابیاز  باشد یینپا
تواند مشروط به یم داور ،داده شود یصنامناسب تشخنمایشگاه  ییطمحشرایط که  ی. در صورتیرندقرار گ ارزیابی

 .کند داریخود ادامه داوریاز  داوران کمیته یساطالع و موافقت رئ

 

 داوریفرم  ینتدو

عالمت  Xحرف را با  نژادآن ستون مربوط به  داور، مخصوصفرم  در پرندهاز نوشتن شماره قفس و رنگ  پس
بودن پرنده  فاقد کاکل یا کاکل دار شناسایی یبرا گزینه ای،  پادوانو فیورینو  ینژادها یبرادر فرم داوری  .میزند

توسط پرورش  صورت احراز اشتباه در اعالم نژاد در. عالمت میزند Xمربوطه را با حرف  فیلدداور  .وجود دارد
 یتهاز کم داور صورت یندر ا .باشد ،ذکر شده است داوری فرمدر که آنچه  غیر از یگریاز نژاد د یاگر قنار دهنده
همان با  همان فرم یبر رو دلیل درجبا  پرنده ،نباشد یراگر امکان پذ و کند یکارت م یحدرخواست تصح یبرگزار

 ضروریدر هر صورت  می شود. یمستثن یاز هر گونه طبقه بند پرندهصورت  ایندر  .خواهد شد داوریآیتم ها 
محل در  یادداشتنوشتن و فرم  یلاز تکم پس داور .دنیرقرار گ ارزیابیمورد  هاهمه پرنده  یشههماست که 
 کند. یدرج م فرمدر را نام خود  و یمهر شخص یاخوانا  یامضا ، یخ، تار مخصوص

 

 هاكتگوری و  1و بال رنگ پر
همه رنگ ها مجاز  یراز کند یزوجود ندارد که آنها را بر اساس رنگ متما یقانون یچه فردار ینژادها طبقه بندیدر 

کتگوری  هر که شده استدر نظر گرفته  تعاریفی ،انجام شودبر اساس رنگ  کتگوریانتخاب اگر  ینبنابرا .هستند
نداشته باشد تک رنگ  ینهزمرنگ از رنگ متفاوت با  یاثر یچکه ه قناری: یردمی گل شک یفتعاراین به  عارجابا 

 ابلقرا  پرنده یدبا یگرد موارد. در (یرهو غ ، برنز شتری،  طوسی ، سبز ، یدسف ، پرتقالی،  زرد)شود  یمحسوب م
 ها بال حاشیه رنگیو  یینمالنقناری های در  ینهچانه و س زیررنگ(  یجیروشن )انتقال تدر یهسادر نظر گرفت. 

 هستند. ءاستثنا یدسفهای قناریدر 
 

                                                      
1 feather 
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لیپوکرومیک  ینهزمرنگ از رنگ متضاد با  یاثرهیچ  خود پرهای پوششیکه در  یتک رنگ یاقناری ه :ليپوكروم 
شود.  یم نیزکاکل دار  یها یشامل قنارکتگوری  یندم. ا و یپرواز یپرها یرو سفیدیجز به دهندیرا نشان نم

نکه رنگ مشروط بر ایداشته باشند  مالنینی رنگ ندتوایم جیرالدیلو کاکلو  بناکاس،  فیورینو،  فری پادواندر 
 شود.ن یزسرراز کاکل مالنینی 

. را قناری مالنینی گویند در پرهای پوششی یپوکرومیکل یاز لکه ها یاثرهیچ بدون  تک رنگ قناری : مالنين
 در نظر گرفته شود. خنثی یدگلو و شکم بازیر روشن  خفیف رنگهای

لیپوکرومیک وجود داشته  ینهزممتضاد با رنگ  یهالکه دمو  یپرواز یاز جمله پرها پرنده پوشش اگر در : ابلق
 : است یرکند به شرح ز یماز یکدیگر متمایز را  ابلق انواعکه  اصطالحاتی .شودیم یدهنام (1)پیبالد ابلق پرنده باشد

 ینمالن دانهرنگ اگر و ید،سفابلق  ،پرتقالیابلق  ،ابلق طالیی، غالب باشددر پرهای پرنده  یپوکرومیکلاگر رنگدانه 
 نامابتدا از در مجامع بین المللی  .نامیده میشوند ابلق شتری و ابلق طوسی ،سبز ابلق  ،غالب باشد ی پرندهپرهادر 

 شود. یمربوط به رنگ غالب استفاده م
گفته  نمونه ایبه  2لکه داردر نقدها، همچنین درج شده و  کتگوری ینکه اجایی  گاهیقوانین نمایشدر  دار: لکه

 ینهمتضاد با رنگ زم رگه ای یاکوچک  لکه ای دم، یا یپرواز یکه در هر قسمت از بدن از جمله پرها شودیم
 .داشته باشد لیپوکرومی

 

 ييب تيمترك
 ،پرتقالیهمه  ،همه زردیعنی:  دباشداشته  یکسانبا رنگ  پرندهچهار  یدبا 3ماست فردار، قناری یتمام نژادها در

ابلق  همه ،سبز  ابلقد بود: همه خواه ابلق چنین یک تیمترکیب . باشند یرهو غ شتری همه ،همه سبز ید،سف همه
 یباشد. در مورد نژادها یکسان پرندهدر هر چهار  یدلزوما بالیپوکرومی  ینهزم گرنالبته  ،شتریلکه دار، همه ابلق 

 متفاوت یبا رنگ ها چهار پرندهمتشکل از تیم  .باشند بدون کاکل یهمگ یا کاکل دار یدبا پرندهچهار هر  کاکل دار
  .یستن داوریقابل  (شتری یسبز و برخ ی)برخ

 توجه
با  ابلقیا )همرنگ(،  5واریته(، کاکل دار یا بدون کاکل) 4تایپنژاد،  یکاز  همگی یدبا اعضای تیم: ماست ترکیب

 تیمهای در. ٪50از  یشترب ینبا مالن ینمالن ابلق و ٪50از  بیش یپوکرومل ابلق .باشند همرنگ لکه هایو  یهسا
با  یریگاندازه قرار دارند. یپوکرومیکل %50 یا بیش از و ینیمالن %50 بیش از  مقادیربا  پرنده هایمتشکل از 

در مورد این و پرورش دهنده  داورکه تجربه  یمحال ما معتقد ینبا ا خواهد بود یرممکنغ یباتقر مترییلیدقت م

                                                      
1 piebald 
2 STAINED 
3 STAMM 
4 ypeT 
5 variety 
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 یمو تصم یابیارز یبرا شوند یطبقه بند ماستهستند تا به عنوان  همرنگ یبه اندازه کاف عضو تیمچهار  یاکه آ
 دشو یمحسوب نم ماست ینه لیپوکرومیمختلف از نظر اندازه و رنگ زم ترکیببا  یچهار قنار. است یکاف یریگ

توانند در مراسم  یو م هقرار گرفت ارزیابیمورد  یبه صورت انفراد پرندگان این شوند. ینمهم  قضاوت ینبنابرا
 شرکت کنند. ات انفرادیمسابق در یقهرمان یزهجا یاهدا
اگر رنگ  یگربه عبارت د .است هاپر رنگ ارزیابیآن منوط به  یکنواختیاما  یستممنوع ن یمصنوع یزیآم رنگ

 خواهد داشت.  ضررنیز  تیمبرای و  ندارد یتیمز یچخوش رنگ ه پرنده یک نباشد یکنواخت یزیآم
 (ممنوع است يسسوئفری  رنگ آميزینکته: )

 

 داوریاز  يزموارد مربوط به پره
 نژاد را ندارد. یمعمول یها یژگی. و1
 کامالً از دست رفته است.مانتل . 2
 شده دارد.مفقود فینز پهلو یا  یک. 3
 را نشان دهد. دم یا یپرواز ی. فقدان آشکار پرها4
 است. تولکپرنده  است. صورت گرفته واضح اتییرتغدر پرنده . 5
  تمایل دارند.طرف بدن  یکتنها به ، وزش باد مانند جابوت فرهای. 6
 دارد.مشکل  چوب نشیمننگهداشتن در  شستانگشت  یسفت یلبه دل یژهبه و ،نوعاز هر  پا نقص یل. به دل7
 .شکسته باشد عقبی. ناخن 8
 .باشدشکسته  جلو ناخن. هر سه 9

 طرفه باشد. یک نابیناییاگر  یدهد، حت یرا نشان م ینایینابعالئم . 10
 .باشد داشتهوجود )بدن دفرمه( بدنی . هر نوع نقص 11
 تناز آراس واضحیعالئم که  (است گاهیشنما یرگزارش توسط مد یهکه مستلزم ته یپرها )تخلف یدست آرایش. 12

 دهد. یرا نشان مپرنده 
 .1استخوان پاشنهدر دو طرفه  معکوس یهزاویا  وجابوت فقدان  اجیبر ایتالی. در 13
 است. یماریعالئم آشکار ب یداراپرنده . 14
 

 كند: یخوددار داوریادامه  يااز شروع  يدبا داوردر اين موارد 

 .یستن یطآنها واجد شرا قضاوت یبراداور که  یینژادها یاگونه . 1
 که در مسابقه شرکت نکرده اند.است  هایینژاد از پرنده .2

                                                      
1 double wing 
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 اسبمنکتگوری گذشته که در  یاز سال ها یحلقه رنگبا  یا یا با دو حلقه و نامعتبر ییشناسا حلقه پرنده با .3
 .خود قرار ندارد

 .است چند ناخن یا یک و چند انگشت یا یک فاقد پرنده .4
 .دارد کلی یا یجزئ یناییناب پرنده .5
 .دیده میشود پرندهدر  پرهای بال و دمفقدان قابل توجه  .6
 .نامناسب  یدما یا یکافنانور  ،نامناسب   یطمح. بد یبهداشت یطشرا .7

در دو نسخه  یگزارشتهیه با  کرده است یینمقررات تع را طبق آنچه که یبندرتبه داور، عملیات داوری یاندر پا
 . کندیم و کتگوری تهیه نژادبر اساس  شده ارزیابی های پرندهتعداد  شامل

 
 ارزش مثبتبا  قضاوت يستمس

در نظر گرفته  ارزیابی یرا که برا بررسی آیتمهایینحوه  یبه طور مؤثر یراخ یهادر سالجهانی  یداور سیستم
پاداش دادن به  یکردن نقص ها، بلکه برا یمهجرکسر امتیاز و  یبرانه  یدروش جددر داده است.  ییرتغ شده بود

 فرمدر  3 یرا با عالمت منف امتیازسه کسر ،  ییازامت 15 آیتمدر قبالً  برای مثال:. یمشو یم ترغیبها  یستگیشا
این روش  در نتیجهدرج نمیشود.  فرم داوریدر  3منفی امتیاز اکنون  اماکردیم یحذف مآیتم  آناز  داوری

 کند.یتر مقابل قبول دهدیپاداش م مثبت یازبا امت هایژگیو ینکه به بهتررا  سیستمی

 یداور روش
تجربه کسب و  ییراهنما بمنظور .نمایدمناسب تر است انتخاب  داوری یاتانجام عمل یرا که برا یتواند روشیم داور
 :شرح زیر استبه  روش های داوری ینبهتر ازدو مورد  یعمل

  معمولي يزم روی داوری

خاص  کتگورینژاد و  یکمتعلق به  های پرندهرا اتخاذ کند،  معمولی یزم یقضاوت روکه قصد دارد روش  داوری
گذارد.  یکنار م دنرس یاو سزاوارتر به نظر م عقیدهبه را که  ییآنها« اجمالی نگاهی» باسپس  می کند. انتخابرا 

دسته متعاقباً خود را وقف و  دهدیاختصاص م ماندهیباق های پرنده ارزیابی به او زمان کمتری را ،با این انتخاب
آن  یستهشاپرنده را که  یازیرا انتخاب و امتپرنده  ینبهتر یبعدمرحله  دراولیه  پس از انتخاب .دوم خواهد کرد

نژاد است به  یقکه مستلزم شناخت عم "اجمالی دید"دهد.  یرا به او اختصاص م یازامت ینالبته باالتر ،است
 هایی پرندهمشاهده  ،فردار یاکثر نژادها ی. براافتد یم اتفاق یگردپرنده به  یک پرندهاز  ،متفاوت یکم هایروش

که  پرنده هاییاز  یادیتعداد ز با این روش .است مناسبی روشاز باال  یرندگ یقرار م یکدیگرکنار  که در قفس
از دریافت امتیاز باالی این آیتم محروم  هستهم  یادز یشههمتعداد آنها متاسفانه  هستند ومانتل نقص در  یدارا

. مشاهده قرار می گیرند بررسیمورد ها  یژگیو یرسا برایرا دارند  کیفیت ینکه بهتر ییآنها و شوند یحذف م و
 یژهوبه  گردن مرتب بودن پرهای ینو همچن پهلو ها، شکم و  جابوتتقارن  یینتع یبرا یینو پا روبروهمزمان از 
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انتخاب شود. یانجام م یقدق یارو بس یعسر داوری یاتعمل یبترت یناست. به ا یضرور یقناری های پوزیشن در
یا آیتمهای دیگر بر اساس اندازه و  یگرد یبرخ یبرا و یبدنفرم از نژادها بر اساس  یبرخ یبراممکن است  اول

است  "ویژگیهای نهفته"به نام  کاراکترهایی یدارا یکه هر نژاد یمکن ینکته اشاره م ینبه ا در اینجاباشد.  آسان
استفاده آیتمها  گذاری ارزش جهت یدها یافتدر یبرا از این ویژگیهاکرده و  ییآنها را شناسا بایدمتخصص  داورکه 

ایجاد ترس باعث  این روش اما استداوری  یستمس ترینیعو سر ینپرکاربردتر داده شد یحکه توض روشی. نماید
مشکل با  نهاآ یعیطب جنب و جوش یابیارز و شدهو بهم ریخته  متفرق آنها یپرها در پرنده ها میشود. یجانهو 

 .مواجه میشود

 (.استمناسب  پوزیشنی یهایقنار بررسیبرای  یژهوانتخاب به عنوان این روش  )روی ميز بلند  داوری

 صحیح اجمالی و نگاه یشتربه زمان ب نژاد دیگریاز هر  یشبکه  پوزیشنیفردار  های نمونه بررسی یبرا روش ینا
ایجاد  که یرا از فاصله ا نمونه هاروش را دارد  ینکه قصد استفاده از ا داوری مورد استفاده قرار میگیرد. دارد یازن

و با  یردگ یشکل م "1دید در معرض یها نمونهارزش کل " یدها کار ینکند. با انجام ا یم بررسی استرس نکند
و فری جنوب ، جیبر ایتالیا ، جیبوس ،نژادها  این کند. البته یم یادداشتتعداد قفس ها را  ها ینبهتر ییشناسا

حفظ به مدت طوالنی  یدکه با پوزیشن، برای بررسیرا  زمان یشترینهستند که ب اسپانیا ، بناکاس و جیرالدیلو
 یرسا . در(می شودز بعد توسط عموم مشاهده است که رو یزیچ یتن وضعی)ا به خود اختصاص میدهند. نمایند
 توجه داشت آیتمهاییبه  یدشوند بامیآورده داوری  یزم رویکه  زمانی فری سوئیسو  هنریفمالدو ت مانند نژادها
 است بهتر روی میز بلند ی. در طول بررسکنندمی یزمتمابه وضوح خود را  2تاثیر ویژگی جنب و جوشدلیل که به 
درخواست  ین. ابگیردبه خود  نمایشی پوزیشنتا  یمکن یبترغرا  داردکردن  بازی یاکه قصد غذا خوردن  یا پرنده
در  هاپانیاییمخصوص انجام داد )اس یاو با عصا یفتنفر یاکف زدن  ، دست دادن انگشتان حرکتبا  توانیرا م

آورند(. میرا به دست  یعال پوزیشنعصا  یدنبه محض د پرنده ها کهاستاد هستند  چنان خود یهاقناریآموزش 
تک تک  یبرا یانتظار طوالن اختصاص وقت بیشتر و یراشود ز یم جبران یزمان از دست رفته تا حدبدینوسیله 

 یینپا هاییفکه در رد پرنده هاییبه  یدبا حال ینبا ا .نخواهد بود یضرور ینمایش پوزیشنگرفتن  یبرا نمونه ها
 یاند. در پاقرار ده یررا تحت تأث پوزیشن تواندیم قفسقرارگیری  محل یراز تداش بیشتریتوجه  دارندقفسه قرار 

اند کنار شده یگذاررا که قبالً عالمت هاییینبهتر ،آورده یزم یرا رو ها پرندههمه  داور اب،انتخبررسی و  یناول
 به آنها توجهکه قبالً دیگر  یعال پرندهچند  یاتعمل یناگر در طول ا .کندیم ارزیابیرا پرندگان  یهو بق گذاردیم

روش دهد.  یقرار م است،کنار گذاشته  یینها یرتبه بند یکه برا یموارد ینب آنها راداور  .دشو مشاهده بود،نشده 
این به شما اما  دنبال میکندرا « ویژگیها ینبهتر» یستگیشاشناسایی و  روی میز بلند( ارزیابی) یاقضاوت قفسه

 به خوبی را شوندو ارزیابی  یبررس روی میز داوری معمولی یدکه با داوری فرمیگر د آیتمهایتا  امکان را نمیدهد
 .یدمشاهده کن

                                                      
1 total value of the exposed subjects 
2 carriage 
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 :يدبا داورینمايشگاه برای به  ياعزام داور

 . دحاضر شو یدر محل برگزارصبح   8.30ساعت  روز اعالم شده در •
 ری همراه داشته باشد.داو شناسایی کارت •
 .درا امضاء و مهر کن آغاز داوری جهتمدارک الزم  •
 .را دریافت کند داوران کمیته یسشده توسط رئ یینتع کتگوریو  پرنده هاتعداد  شده تایید فرم •
 .انجام دهدرا  مورد قضاوت نژادهای یبرا یینها یطبقه بند •
 .دهد یلتحونمایشگاه  یربه مد و یلتکمرا  ئه شدهاار داوریگزارش فرم ، فعالیت خود یاندر پا •

 دهد ییرخود را تغ نظرباید کند که  یکند. اگر فکر م یخوددار داوری فرماصالح در  یااز هرگونه حذف  یدبا داور
قبل  داور .است یرامکان پذ نهاییگزارش  تدوینقبل از  فقطاین امر  البته .کند پر یدو فرم جد برده ینفرم را از ب

برچسب چسبانده شده به  مجدد،قضاوت  تکرار از یریجلوگ یبراباید  دانخود بازگرد جایگاهبه را  پرنده ینکهاز ا
در  .استفاده کند استاندارد یهااز فرم باید داور. نشانه گذاری کند یگریعالمت د یاقفس را با عالمت ضربدر 

 یها فرممجوز استفاده از پشت  گاهیشنما یرداوران و مد کمیته یستواند از رئ یم داورفرم داوری،  صورت اتمام
 را بخواهد. یگرراه حل د یانژادها  یرسا
 

 یعدد معيارهای
مفاهیم به امتیاز  یصتخص ریقاز ط یقضاوت عدداین است که  یردمورد توجه قرار گ یدکه با یمهم یاربس موضوع
که  عددی مقادیربا  متناسبو  (یناکاف ، ی، کاف خوب،  خیلی خوب ی،عال): 1یابیارزجدول در اشاره شده اسمی 

داشته  یژهتوجه و هر آیتم یبه ارزش عدد یدبا داورشود. میشده است، محقق  ینیب یشپ آیتمهااز  یکهر  یبرا
 برعکس یاامتیاز  15 از یک ویژگی خاص یآیتماگر  : . به عنوان مثالکند لاعما را متناسب با آن جریمهباشد تا 

امتیازی  5 آیتمد. اگر دار یمتفاوتعددی  های ارزشبرای این ویژگی خاص  یازامت کسر .باشدداشته امتیاز  5
بلکه  دکنمی با تجربه را نگران ن داورالبته این موضوع است.  یامتیاز 15 آیتم از سخت ترباشد، قضاوت سه برابر 

که  اعتباری کافی، تجربه کسبو ها نامه  یینآ ین،ح قوانیصح یتا با اجرا ه باشددنجوان نگران کن داوربرای  یدبا
 شخصی ارزیابیبا جدول این پارامترهای  مقایسه. نمایدکسب  یابیارزشاین در را  باشد انداورکمیته  ییدمورد تا

به این  یبیآسچه در واقع که روشن است  کندو اعمال  بگیردرا در نظر  ی خودشخص یارهایمع داوراگر هر  :یعنی
است که  یضرور زمانکمترین ممکن در  یکنواختی ینبه باالتر یابیدست یبرا ارزیابیدر . ودش یوارد م پارامترها

پس از وی  .برسدجدول مفهوم اسمی این  پنجاز  یکیبه  آیتمهر  یبرامفاهیم این جدول را درک کند و داور 
به کدام  یدحداقل نمره را با یاکه حداکثر  درک می کندجدول مقادیر مندرج در با استفاده از و کار  ینانجام ا

                                                      
1 Evaluation table 
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 یمهاز حدود جر یگرد یابد،دست  نسبی یابیارزدر آیتم  پنجاین از  یکیبه  که داورزمانی اختصاص دهد.  آیتم
 .یافتقضاوت دست در  یختیکنواتوان به حداکثر  یم یقطر ینرود. تنها از انمیفراتر  ینسب

 جدول ارزيابي
 ناکافی کافی خوب خیلی خوب عالی امتیاز کامل

5 5 5 4 3 2 

10 10 9 8 7 6-5 

15 14 13 12-11 10-9 8 

20 19-18 17 16 15 13-12 

25 23 22 21 20-19 18-17 

 .است یخوب تجرب یاربس یابیارز .میشود یدارند، معرفمتعددی  یابیکه موارد ارز یینژادها پارامترهاینسبت  درک یراباین جدول 

 

عادت کند یابی ارائه شده در جدول ارزو مفاهیم به استفاده از اصطالحات که کند  یسع یدجوان با داور بنابراین
نسبت  قدم مهم برداشته شود. متأسفانه ینو اول دهش یعیطببرای داور جوان  این شیوه یکوتاهزمان در مدت  تا

 :به عنوان مثال .دشوار استآن عددی  مقادیربرای درک جدول این های آیتم هر یک از بهواحد مفهوم یک دادن 
 عددی مقدارید برای کدام باخوب را  یلیخصفت  ی یاعال صفت یاشک وجود داشته باشد که آ ینممکن است ا

و تبادل نظر با مجرب  مشورتتنها با  مفاهیم ینادرک  ؟است برابری کاف باخوب  ارزش عددیآیا  ؟کرد یفتعر
 .می شود محقق خواهند ماند دیلب یمعلم ب یشهکه هم یداوران با تجربه ا ینتر
به  یخاصآیتم  یازالزم بداند که در مورد امت داوروجود دارد. اگر  یسینو یهحاش یبرا محلی داوری فرم یینپا در

تواند  یپرورش دهنده بهتر م یبترت ینبه ا .استفاده کند محلاین دهد، بهتر است از ب یحاتیپرورش دهنده توض
به خاطر داشته باشد  یدبا داور و شوند قضاوت یدارائه شده با هایپرنده  همه به دست آمده را درک کند. یجهنت

با پرداخت  و پرداخت کرده ثبت نام ینههز ،خود ارائه شده کیفی پرنده هایاطالع از ارزش  یکه پرورش دهنده برا
 را داده است.ارزیابی آنها  یجهو در نت یداداجازه تحقق رو ینههزاین 

 

 .شوند يم قضاوتروز  يکدر  كه پرنده هايي
 .است قطعه 80 باشند پوزیشنیاگر  و ،قطعه 100 یرندقرار گ ارزیابیروز مورد  یکدر  یدکه با داریفر یقنار تعداد

نداشته باشد،  یرا در پ پرورش دهنده هاانتقاد  برای اینکه انتظار می رود وو جامع  دقیق ارزشیابی داوراگر از 
 .ودفراتر ر یتمحدود یناز ا دتوان ینم

سبت به نرا  یازتعداد آگاه هستند و بدون استثنا موظفند تعداد داور مورد ن ینانجمن ها کامالً از ا یگرد یاز سو
 شگاهینما مسئول یاداوران  کمیته یسبه دعوت رئ و خاص نادر ودر موارد  فقط کنند. یزیبرنامه ر تعداد پرندگان

 قاعده قائل شد. ینا برای ییتوان استثنا یم
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 1با فرم بدن خاص نژادهای فردار

 

 

 

 

                                                      
1 THE CURLED SHAPE RACES 
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 هلند شمالفری 

 بوسیله دلیل اینکهو هم به  استقناری فردار  ینتر یمیکه قد یلدل ینهم به ا .شود یداده م یحتوضنژاد  یناابتدا 
 را در هر نژاد وجود داشته باشد( یدبا یشه)که هم یاصل ناحیه فردارپنج  یکشمات یالگو یانب یمتوان یم آن

هر چه  ی. به طور کلدننبما یکامال صاف باق یدمانده با یمناطق باق یکه پرها ستیدر حال این ،یمده یصتشخ
ز نی نمونهالبته بررسی  و شدتر خواهند  یغننیز فرها مشهودتر باشد  نمونه یک فردارصاف و  ینواح ینتضاد ب

 .ارزشمندتر خواهد بود
اند ردهاست که داوران عادت ک یلدل ینبه هم یدو شارا دارد  ارزیابینوع  ینترشمال ساده قناری فری بنابراین

 کنند. قضاوتنژاد را  ینابتدا ا
 یاننقاط قوت و ضعف خود را به وضوح ب واست  مشاهداتهمه  "مالک"و   "الگو" نژاداین  ،نژادهای فرداربین در 

 کند. یم
 صبر و حوصله الزم است یکم این پرنده ارزیابیاست. در  آنو نشاط  چابکینشان دهنده پرنده و حرکات  واکنش

 کند. یقرار م یمردان( ب یژهرا در حضور مردم )به و ، آناین نژاد یخلق و خو یراز
با طول  یهناح 4توان به  یبدن را م .دنشو یم یلتشک ینهدر اطراف س "پف کرده ینآست" به فرم ناحیه 5 در فرها
 یاتموارد استاندارد با جزئاین دم.  تنه و، دارفر یهکرد که عبارتند از: سر و گردن، ناح یمتقس یمساو یباًتقر

 ی فردارنژادها یرسا یبرا ییراهنماو  ویژه کاراکتر یک همیشه الشم فری یراز د شدنداده خواه یحتوض بیشتری
 شود. یمشناخته 

 
 

 يشگاهقفس نما
 متر یسانت 30 :ارتفاع
 متر یسانت 40 طول:
 متر یسانت 25 عرض:

 پایین تر از سقف قفس.متر  یسانت 13حدود  یک ارتفاع با فاصلهمتر. در  یلیم 12قطر با گرد دو چوب نشیمن 
 متر یلیم 4.2 ارتفاعر و مت یلیم 4.1 یمتر. قطر خارج یلیم 3.1 یقطر داخلبا  X نوعحلقه 
 رنگ ها مجاز است. همه

 
 يعموم شرايط
 یازامت 5 ی،سالمت ی،سرزندگ تمیزی،
 یبهداشت یطدر شرا یا یفکث یقنار یراشود، ز ییشناسا یبه طور قطع یدبا یشههم آیتم ینمربوط به ا عیوب

 .باشد یفکث یدهم نبا یشیخوب در قفس نما یشمال یفر یک. قرار گیرد قضاوتدر معرض  یدنامناسب نبا
 .است یترد صالح یبه معنا یماریگونه عالئم ب هر
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 توصيفيجدول 

 

 مانتل
15 

 یردر غ ،امتداد داشته باشد یا روی دمگاهتا گردن  یدنبا یعنی، محدود شود پشتدر  یدبا مانتل
 یدبافرهای این نژاد همانطور که قبالً گفته شد  میشود. «فردار یهناح» باعث تغییر شکل صورتینا

 کرد: یمتقس یرتوان به شرح ز یرا م یاصل یوب. عباشدکامالً مشخص  «ینآستپف » مانند
 . است یوبمع هاییدر قسمت  یادارد فر  کمبوداما  ،یمتقارن در طرح کلمانتل الف(  

 است. نامتقارنمانتل ب( 

 جابوت
15 

در تمام  یدت باوکه جاب یدداشته باش خاطر. به است برجسته یبه خوب و ، متقارن کامل ، یمحج
کاشته  ینهبزرگ است که در مرکز س یگردو یک پوست هیمن یهشب ینا بنابر ، بسته باشد قسمت ها

 دارد. نگرد یتحدب را رو یشترینشده و ب
 

 فينز )پهلوها(
15 

ود. ش یم یتمنجر به رد صالح پهلو یکرود. نبود  یها باال مدر اطراف بال ی، به خوب بلند و متقارن
 شده است.نله  هاتوسط بال رفته یان یناز ب پهلوطرف یککه  یدمطمئن شو بهتر است حال ینبا ا
 

 پوزيشن
15 

 درجه. 60 تا 50حدود نسبت به چوب نشیمن  یافق یه، زاو خط یک، سر و گردن در  استوار،  مغرور
 باشند.قرار داشته  یمختلف بدن در امتداد خوب بخش هایکه  یابد یتحقق م یدر صورت ویژگی ینا

 است. این نژادغرور  یانگرب و ی پرندهخلق و خو یلنژاد به دل ینا جنب و جوش

 سايز
10 

در  ضعیفمتر ممکن است  یسانت 17قطعا طول  جنس نرحال در  ین. با ااست متر یسانت 17طول 
 .رسد یبه نظر م کم حجمبدن پرنده  ،باشد یفاما از نظر فر ضع یطول عالاگر نظر گرفته شود. 

 .در نظر گرفت یعالآن را  سایزتوان  ینم مناسببا وجود طول  ینا بنابر
 

 سر و گردن
10 

 .استسر متناسب با بدن، گرد و صاف 
رگه  یککه به صورت  ارزشمند است یدر صورت خط چشم. وجود دارد ناسبمصاف و  یگردن پرها

از  اییدهبرآمده که ا یتا حدگونه  متر ظاهر شود. در عوض یلیمحدود به چند مو کوچک فرورفته 
 .محسوب میشودنقص  ددهنشان را  پرهای فردار

 

 پرهای شکمي
10 

 .است و چسبیده به بدن صاف هاپر

 

 دم
5 

ندارد.  یخروس ی. پرهانباشدیا چنگالی دوشاخه  یحاًترج .متناسب با بدن و ، همگن، کاملصاف
 .است منظمچسبیده و دم  یرزپرهای 

 

 شرايط عمومي
5 

 و سالم. یزخوب به قفس عادت کرده، تم
 رنگ ها مجاز است. همه
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 شرح تصويری
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 فری پاريسي
 یشگاهها در نما یقنار یزترینبرانگ یناز تحس یکی دنشو یم یدهنام پاریسیکه معموالً  ییسرقناری های فردار پا

 یاساس یژگیدو واست که با  نژاد قدیمی یکگونه  یننوشته و بحث شده است. ا بسیار هاو درباره آن هستندها 
 شناختهارزشمند وجود داشته باشد  نژاد ایندر  یدبا یشهکه همبدن  یتمام نواح پوشش فر دراندازه بزرگ و یعنی 

هماهنگی و  تناسبدر سه قسمت  یدبا طولعالوه بر  فری پاریسیاست که  ینکته ضرور یناصرار بر ا. شود یم
 ایندهد.  سوق یسهو مقا یبررسسمت به  یگریپس از د یکیمتخصص را  یتا حدود انکه ناظر داشته باشد

سر  یک :داشته باشند. به عنوان مثال یکتناسب هارمون یکدیگربا  یدکه با )سر ، تنه ، دم(قسمت ها عبارتند از 
 با پرهای جابوت یک .برد یم ینرا از بها  یاز هارمون یاریبرعکس، بس یا ی وبا دم معمول پرنده یکبرای بزرگ 

 یفرها برا عمومی یابیبه نظر برسد. ارز "معیوبدراز و " یبه طور نامتناسب یشود قنار یباعث م "له شده "یشکم
 .یستکه تجربه پرورش ندارند آسان ن یکسان

فری  یکو فراوان را از  یباز یبزرگ با فرها یسیپار فری یکبتوانیم تا  یمکن یپافشار اهیممف یندارد بر ا جا
است که هر این  یرآمیزعبارت تحق یناز ا منظورواضح کامال به طور . یمده یصتشخ« پر از فر» فقط مثالً یسیپار
که  ییها یژگیبه جز آن دسته از و .کند عریفت به خوبی استاندارد های خود راباشد که داشته  ییفرها یدبا یهناح

بدون شک  .مانند یم یارزشمند باق کافیبه اندازه استاندارد اصلی و فرهای  ،متفاوت باشند یکدیگرممکن است با 
اوقات مورد سوء استفاده قرار  یاست که گاه یازیامت ینهمچن .استسزاوار آن  نژاد یناست که ا ییازامت این

 زهبه اندا فرد کم تجربه پس از آن تا یمآن را روشن کن یمقصد دار ما در اینجا میکند و یجادگرفته و سوء تفاهم ا
 یمربوط به هماهنگپرنده  یهاول بررسی کهبخاطر داشته باشید  .داشته باشد پرنده یاز ارزش کل یقیدق یدها یکاف

 .است اصلی یپرها و فرها ، تنهسه قسمت 

 

 يشگاهقفس نما
 متر یسانت 25 :عمق، متر  یسانت 40 :طول، متر  یسانت 30 :ارتفاع

 .یردگ یمتر از هم قرار م یسانت 11 با فاصله حدود سطح یکمتر. در  یلیم 12گرد قطر  یمندو چوب نش

 متر  یلیم 5.6 ارتفاعو  متر یلیم 4.5 یرونیقطر ب، متر  یلیم 3.4 یداخل قطربا  T نوع حلقه

 

 يعموم شرايط

 پرنده فرهایکه شامل  ییزشود، تم یمربوط م یشکممحوطه  یپرها ییزعمدتاً به تم ییسپارفری  دراین آیتم 
رهای پ یگریو د آیتم جابوت یکی، منتهی میشود دو آیتمبه  کسر امتیازدر ارزیابی پرنده  ینا شود. بنابر یم یزن

قامت در اخود را در طول  نتوانند دندار فری یکه پرها هایییکه قنار برای داور قابل قبول نیست. شکمیناحیه 
 یهحبه خصوص در نا یفنمونه کث یک یگری،نگه دارند. مانند هر نژاد د یزدر لحظه اجابت مزاج تم یا یشقفس نما

 .یشگاهنما درزشت است به خصوص  یاربس یشکم
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 جدول توصيفي

 يقهسر، 
 یكنار یها سبيل

15 

شده  پوشیده ییاز پرها، دهد یرا نشان میک کاله شکل و فر دار که ، درشتسر: 
شوند. سر  یدر هر دو جهت خم م یا و خمسر  یگربه طرف د سمت یکاست که از 

در حال رشد به سمت  یاز پرها یا یقهکه توسط  حجیم یبا گردن تنه روی یبه خوب
 باال احاطه شده است.

 را یکنار یها یلاز سب یپر شده تا جلوه او انبوه بلند  یبا پرها یها به خوب گونه
 .یکنند. منقار قو یجادا

  ، شانه ولتنما
 پشتي گل دسته

15 

رن متقاشکل پوشانند و به  یها را مکه دو سوم طول بال بلندی یاز پرها متشکل،  : پهنمانتل
 افتند. یم یرونبه سمت بپشت  یاز قسمت مرکز

 میریزندبه سمت چپ و راست  هابال ین، بمانتل یهکه در پا یفراوان ی: از پرها1پشتی گل دسته
 شود. یم یلتشک

 جابوت
15 

مرکز  درکه به طور متقارن به سمت جلو و  یبلند یفرها ،چیدمان خوب ، با پرزرق و برق
 فرهای ، یسیپار نژاد در یگرد ید. از سونبده جابوتبسته به  یتا ظاهرد نشو یخم م ینهس

جابوت منفرد که کل  یک یعنیبزرگ ظاهر شوند.  یک واحدبه صورت  یدبا یو شکم جابوت
 (.بزرگ ابوتپوشاند )ج میرا  یشکم یهناح

 (پهلو ها)فينز 
15 

ت و تا آنجا که ممکن اس یرندگ یدر پهلوها قرار م یبلند، پهن و متقارن که به خوبفرهای 
 شوند. یم کشیدهپشت  و به سمت باال

 ،خروسي پرهای
 شلواركو  زيرين دسته پر

10 

 است. یزاندم آو یشهطرف ردو که از  یبلند و فراوان ی: پرها2یخروس هایپر
 شود. یم یاندم نما یشهر درفشرده که کرکی  یاز پرها ی: دسته گل3زیرین دسته پر
 .باقی نمی گذاردشکم  یردر ز یحفره ا یچکه ه ناحیه ران فراوان ی: پرها4شلوارک

 پا ، دم
 و بالها

10 

 یلمعمو ی. ناخن هاپیچیده ناخن هایپردار و  یها: بلند و مستحکم با رانپنجه هاپاها و 
 انگشتان جلو مجاز است. یفقط رو

 خط پشت. در امتداد،  یمربع ی، پهن با انتها : بلنددم
 کنند. یعبور نماز یکدیگر از حد  یادز ، : بلندبالها

 و سايز پوزيشنفرم، 
10 

 متر. یسانت 19اندازه: تا حد امکان بزرگ، حداقل 
 .بدن همه قسمتهایتناسب در : فرم

 باشکوه. ی، با متانت و ظاهر ایستاده یمه: نپوزیشن

 پرها و 
 شرايط عمومي

10 

 .یشمیو ابر یمپر: فراوان، حج
 و سالم. یز: تمشرایط

 رنگ ها مجاز است. همه

 

                                                      
1 Bouquet 
2 Cock feathers 
3 Olive 
4 Culotte 
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 شرح تصويری
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 فری پادوان

دو که  ستهاایتالیایی  اتافتخاراز و  یموجود در جهان پرنده شناس ایتالیایی فرداراز چهار نژاد  یکیپادوان 
اختصاص داده را به خود  یتاهم یشترینب "سر و گردن"مفهوم  . در این نژادبدون کاکلو  کاکل دار: کتگوری دارد

 ینشده است. بنابرا مشخص پادوان کلوپ توسطاست که  1یقهسر و  ،این نژاد  دیگر خاص های یژگیواز  .است
این استاندارد  یضرور یها یژگیاز و یکی است یهثانو یاز فرها یکه بخش یدر حال یقهآیتم که  میشود معلوم
ناحیه پنج  بافری قناری انواع از  یک یچبه ه نباید یقهبدون  یها نمونه ،مقدماتیدر مرحله  ینبنابرا .استنژاد 
یختگی آم یراخ یکه در سال هااین پرنده  یبه منظور حفظ خلوص نژاد یمتصم ین. ادنشواختصاص داده  فردار

 .گرفته شده است ،را تجربه کرده یادیز یها
 یزسرراز ناحیه کاکل  یدهرگز نبا ینرنگ مالنو  تک رنگ در نظر گرفته شود یدبا ینمالن کاکلدار با  کاکل پرنده
 بدون کاکلیک پادوان  ینا در نظر گرفته شود. بنابر ابلق یدبا ینمالن تاجبا  بدون کاکل پرنده درعوض .شود

 نشان دهد.در تاج سر را  ینهاز رنگ متضاد با پس زم یاثر یدنبا یپوکرومیکل
 

 يشگاهقفس نما

 متر. یسانت 30 :ارتفاع

 متر یسانت 40طول: 

 متر یسانت 25 عرض:

 متر. یلیم 12متر با قطر  یسانت 11در ارتفاع دو عدد چوب نشیمن 

 . متر یلیم 4.2ارتفاع  ، متر یلیم 4.1 یمتر. قطر خارج یلیم 3.1 یقطر داخلبا  X نوع حلقه

 همه رنگ ها مجاز است.

 يعموم شرايط

 یازامت 5 ی،سالمت ،شادابی تمیزی،

 یبهداشت یطدر شرا یا یفکث یقنار یراشود، ز ییشناسا یبه طور قطع یدبا یشههم آیتم ینمربوط به ا عیوب
ونه گ هر .باشد یفکث یدنبا یشخوب، در قفس نما داروان فرپاد یک. بگیردقرار  ارزیابیدر معرض  یدنامناسب نبا

 است. یترد صالح یبه معنا یماریعالئم ب

 

 

                                                      
1 collar 
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 جدول توصيفي

 سر، گردن و يقه
20 

ا و چشمها ر منقاراز  یقسمت و قرار دارد متقارن در مرکز سر و فرم: خوش دار کاکل
 پس سر قابل قبول است.روی از کاکل  یکم یزشپوشاند. ر یم

 قابل مشاهده. ی: گرد و درشت با ابروبدون کاکل
 .یشودداده م یشنماروی آن  یبه خوب یقهبدون فر و صاف که  ی: پرهاگردن

 پرهای پوششي

10 

 د بدون اینکهنمیشو برآمدهباال طرف ناحیه شکمی به  درپرها ابریشمی، حجیم و فشرده 
 پرهای ناحیه جابوت ادغام شود. همه رنگها مجاز هستند. در

 سايز
10 

آن  پادوان با ینژادی که فر ،سانتیمتر. سایز نژاد پادوان با فری شمالی 19تا  18سایز 
  مقایسه میشود. قرابت نزدیک دارد،

 پوزيشن
10 

 درجه نسبت 65کامال راست می ایستد. سر، تنه و دم در یک خط قرار دارند. با زاویه 
 .به چوب نشیمن

 

 جابوت
10 

ابوت و فرهای فراوان و برجسته نشانه جابوت حجیم و خوب است. جدایی فرهای ج
 است. قابل مشاهده فرهای ناحیه شکمی به وضوح

 

 مانتل
10 

روی شانه ها میریزد و دو سوم از پشت را  پشتناحیه مرکزی  که ازحجیم و متقارن 
 می پوشاند.

 

 فينز)پهلوها(
10 

 حجیم و متقارن، برآمده در اطراف بالها.
 

 بالها
5 

 بلند و کامال چسبیده به بدن.
 

 

 پاها

5 

قابل مشاهده یک چهارم از پا را  یک پوشش پر خوب در ناحیه ران.پر پوشش خوب 
 یچیده باشند.ناخن ها نباید پ ،و ناخنها قوی پنجه. مچ ، میکند

 

 دم
5 

 .خروسی قابل مشاهده پرهایدم بلند و پهن ، 

 

 شرايط عمومي
5 

 .آرام ، پاکیزه و سالمت
 رنگها مجاز است، شامل ابلق هم میشود. ههم
 

 

 

 



 

29 
 

 شرح تصويری
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 فيورينوفری 

ناخته شد. به رسمیت ش COM-OMJتوسط  1989در ایتالیا و پس از آن در سال  1984قناری فیورینو در سال 
تالیایی است سومین قناری فردار ایتالیایی بعد از جیبر ایتالیا و فری پادوان و قبل از فری غول پیکر ای ،این پرنده

سانتیمتر  4 این بنابر ،سانتی متر 13حدود طول . کوچکترین قناری فری با شده استکه به رسمیت شناخته 
 دو کتگوری کاکل دار و بدون کاکل دارد. نژادکوچک تر از فری شمال است. این 

تا  17فری شمال  و حالت پرنده مانند فری شمال اما کوچک تر از آن است.بدن همانطور که قبال گفته شد فرم 
 نداردهای بین المللی پرنده شناسیسانتی متر طول دارد. با توجه به اندازه گیری انجام شده بر اساس استا 18

 طول و شده که از هر انحنایی محروم است اندازه گیری کامال کشیده یخوابیده روی میز و با گردن نمونه :یعنی
که  یاقع زمانی که حیوان روی چوب نشیمن با مهره های گردندر و .داده استسانتی متر را نشان  14حدود 

این روش ساده برای از معرفی این نژاد  در زمانسانتی متر است.  13همان  قرار دارد اندخمیده شده  Sبصورت 
 استفاده میشد. ها همه پرورش دهنده توسطارزیابی و توصیف این پرنده 

 

 
 يشگاهقفس نما 

 متر یسانت 30 :ارتفاع
 متر یسانت 40 طول:
 متر یسانت 25 عرض:

 . پایین تر از سقف قفسمتر  یسانت 13حدود  یک ارتفاع با فاصلهمتر. در  یلیم 12گرد قطر دو چوب نشیمن 
 .میلیمتر2/4 ارتفاع،  میلیمتر 4 خارجی قطر،  میلیمتر  9/2قطر داخلی با  B نوعحلقه 
 رنگ ها مجاز است. همه

 

 
 

 يعموم شرايط
 یازامت 5 ی،سالمت ی،سرزندگ تمیزی،
 یبهداشت یطدر شرا یا یفکث یقنار یراشود، ز ییشناسا یبه طور قطع یدبا یشههم آیتم ینمربوط به ا عیوب

 هر .باشد یفکث یدنبا یشخوب در قفس نما قناری فیورینوی یک. قرار گیرد ارزیابیدر معرض  یدنامناسب نبا
 .است یترد صالح یبه معنا یماریگونه عالئم ب
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 جدول توصيفي

 سايز و فرم بدن
15 

 متر یسانت 13حداکثر 
 تناسب.دارای و کامال  متقارن

 سر ، گردن و كاكل
15 

 .هستند یصچشم ها قابل تشخ ،سردر  یبا نقطه مرکز گرد : کامالکاکل
 .دارد برجسته یابروها و،  : سر گردبدون کاکل

 .میکند جدارا از یکدیگر  جابوتسر و  یبه خوبصاف تمیز و  هایپربا : گردن
نعل » یعنی« به جلو خمیده» یها کاکل یگر،باشد. به عبارت د کامال گرد یدبا کاکل

تک رنگ در نظر  یدبا ینمالن سربا  کاکل دار قناریدانست.  یوبمعباید را  «یاسب
 ینا یردر غ شود سرریز کاکلبه خارج از  یدهرگز نبا ینمالنرنگدانه اما  فته شودگر

ابلق  یدرا بابدون کاکل قناری سر  رویرنگ مالنین . ابلق محسوب می شودصورت 
 .در نظر گرفت

 1كلي حالتپوزيشن ، 
10 

با هم درجه(، گردن، پشت و دم  55) در زاویهنسبت به چوب نشیمن یستادن ا حالت
 .یم را میدهندخط مستق یک یلتشک

 پرهای پوششي
10 

 چسبیدهصاف و  یپرها ی، دارابدون فر یقسمت ها. هستند یمو حج یشمیابر پرها
 است.

 مانتل
10 

 .یابد یمتقارن در طول پشت گسترش میم و حج

 (هافينز )پهلو
10 

 رود. یها مباال به سمت بالرو به  ،متقارن و یمحج
 

 جابوت
10 

 .در جلوی سینه متراکم گردو، پوست نیمه حالتمتقارن، به  کامال

 

 بالها
5 

 .کنند عبوراینکه از یکدیگر بدون  اندچسبیده محکم به بدن 

 

 پاها
5 

 .یقو یبلند، با انگشتان و پنجه ها

 دم
5 

 مجاز است. یخروس یپشت. پرها یدر راستا یک،کوتاه و بار

 شرايط عمومي
5 

 و سالم. یزتم
 رنگ ها مجاز است. همه

 

                                                      
1 posture 
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 شرح تصويری
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 رينگرهمفری 
را ن آهای  و استاندارد یفتوصاینگونه نژاد را کلمه به کلمه  ینا و پرندگان آلمان یانجمن پرورش دهندگان قنار

 کی یداست، در واقع با دارفر یها یاز قنار یدنژاد جد یک رینگرهم .(یمتن آلمان یقکند: )ترجمه دق یمشخص م
 1983 یسال ها یننژاد ب ینمجاز است. اآن  رنگ ابلقکه همه رنگ ها از جمله  باشدراست قامت  "یفر ینیم"

ل کار ندگیو گالستر متولد شد. نام آن از محل ز یاهس یها یقنار ، شمال یفر ، یسپار فری یاز تالق 1989تا 
 فرانکه که خالق آن است گرفته شده است.

 :می شودشرح داده آلمانی استاندارد  با آیتم های خاص ینگررهم بنابراین
 .کنندعبور نمی یکدیگر از متناسب با بدن و  بالها: است. یشمیو ابر یمحج :پر دارد. طولمتر  یسانت 13 ینگررهم :سايز
  .اندمتمایل باال  طرفهستند و از دو طرف به طور متقارن به  یمران ها قرار دارند، حج ینگهدارنده باال یپرها :فينز 

همدیگر را شوند و در آنجا  یجمع م ینهپرها به طور متقارن از دو طرف بدن در وسط س ینه،س فر در و شکم: ينهس فر
 .قرار دارنددر محوطه شکمی با شرایط ویژه ای  و کنند یلمس م
بدن تمایل  ینبه طرف فرهااین شود.  یم یمتقس یمتقارن و مساو قسمتبه دو  بطور مجزااست و  یمحج مانتل پرنده مانتل:
شده  یلنرم تشک یاربس یاز پرها یهثانو فرهای ین. اقرار دارد مانتل پایهدر است که مکمل  فر یک پشتی گل. دسته دارند
از  بخش دیگریدارد.  تناسببدن  یر قسمتهایکه با سااست  فردارسر پهن و کامالً  یک یدارا ینگررهم و گردن: سر است.

گردن را  به شکلی ویژه فرهای یقهزده اند.  یروندو طرف گونه ها باز که  فرهایی ،هستند )ریش( گونه ها و سر پرها، فرهای
 .ادغام میکند تنهدر فرهای 

 کوتاه شوند.  یدبا ناخن ها .یستندنپرنده حذف  دلیلی برایکوتاه شده  ناخن هایها پردار هستند. پاها کوتاه و ران :پاها
 وجود دارد.دم در دو طرف  یخروس ی. پرهادار است شکافبسته و دم  دم: 

 دهند. یم یلرا تشک یمخط مستق یکسر، پشت و دم استوار ،  :پوزيشن
 شود. یقفس ظاهر م با خوب و سازگار یطاست و در شرا یزپرنده تم :شرايط عمومي

 

 يشگاه نما قفس
 .متر یسانت 40 طول:

 متر. یسانت 30 ارتفاع:
 .متر یسانت 25 عرض:

 متر. یلیم 12متر با قطر  یسانت 11در ارتفاع دو چوب نشیمن 
  .متر یلیم 4.2ارتفاع  ، متر یلیم 4.1 یقطر خارج ،متر یلیم 3.1 یقطر داخلبا   Xعنو حلقه

 همه رنگ ها مجاز است. 
 (.1یگنبد هنیمقفس ) "2قفس بوردر تیپ " یا 1تیپ : یشنما قفس

 شود. یم یرفتههمه رنگ ها پذ

 

 

                                                      
1 dome Half 
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 جدول توصيفي
 

 سايز
20 

 متر یسانت 13

 دسته گل مانتل و
 1پشتي

15 

پشت  بصورت طولی یدبامانتل برجسته و بلند باشد. باید پشت تا حد امکان فرهای 
 پرهایاز  یدبا پشتی دسته گلمتقارن باشد.  دو طرفدر کرده و  یمرا به نصف تقس

 شود. یختهردم به چپ و راست  تلمان پایهشده و در  یلنرم تشک

 جابوت و 
 محوطه شکمي

15 

کنند.  یرا لمس م یکدیگر خمیده و ینهبه سمت مرکز قفسه س ینهدو طرف س یپرها
 .حجیم میشود یبترت ینبه هم یزشکم ن

 

 (هافينز )پهلو
15 

 متبه س دوطرف پهلومتقارن در  شکلو به  اند یم، حجدارندقرار  ران یدر باال هافینز
 .روندیباال م

 

 يلو سب يقهسر، 
10 

 بدن هماهنگ است. یهشده است و با بق دارفر ینسبتاً بزرگ و به خوب ینگررهسر م
 احاطه شده است که به سمت باال ییتوسط پرها یهشانه ها قرار دارد و در پا روی سر

 دهند. یمشکل را  یقهشوند و  یخم م
 .را شکل میدهند یکنار یها یلجلوه سبو  پر شده اند یها به خوب گونه

 

 پاها
5 

 .پوشیده شده اند پربا  یخوبب یی که ، با ران ها کوتاهپاهای 

 

 دم
5 

 د.نده یم مایشدر دو طرف دم خود را ن یخروس یاست. پرها محکمدم پهن و 

 

 پوزيشن
5 

 .در یک خط راست قرار دارند. سر، پشت و دم می ایستد یعمودپرنده نسبتا 

 

 پرهای پوششي
5 

 هستند. پرها ابریشمی و حجیم

 شرايط عمومي
5 

 نشان داده شود.  شادابیحالت سالمت و  ینبهتر
 همه رنگ ها مجاز است.

 

 

                                                      
1 bouquet 
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 شرح تصويری
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 روجتوفری 
 ابلق از جمله ها در تمام رنگ نژاداین . یتالیاستآن ا ءاست که منشا دارفر های یکوچک از قنار نمونه یک روجتو

اخص را برجسته کند. ش پرنده یباییاست تا زبدن  یهمه اجزا باپرنده فرم هماهنگ نشان دهنده سایز مجاز است. 
 طول است. پرنده یریاندازه گ

 بیشترین امتیاز به این آیتم تعلق دارد.است،  ویژه ای یتاهم یدارا سایز این نژادکه  ییاز آنجا می شود یدتأک 
باید پرها  سر پرنده نگاه میکنیم از روبرو بهوقتی شود.  یپشت ادغام م سینه و پرهایسر، گردن و  یپرها در یقه

 یازامت 2 یا 1دهد ممکن است تنها با  یرا ارائه م "ازب یمهن گل رز"مانتل که  ای پرندهد. نفنجان به نظر برس مانند
 پف دار باشند. پر و کامال باید )شلوارک( پوشش رانو  پر پشتیشود. دسته  یمهجر

به  یتالیاییاست که توسط پرورش دهندگان و عالقه مندان اایتالیایی  آجی یقنار ینیاتورینسخه م پرنده ینا 
 ینمعتبر ب یها یشگاهدر نماآن  یاستانداردها یابیارائه شد و پس از سه سال ارز یپرنده شناس یجهان یونفدراس
 .یدبه ثبت رس یتالیاییا یدبه عنوان نژاد جد یالملل

 

 يشگاهنما قفس
 متر. یسانت 40 طول:

 متر. یسانت 30 ارتفاع:
 متر یسانت 25 عرض:

قفس قرار  یمتر از باال یسانت 13حدود یک سطح و با فاصله متر در  یلیم 12قطر  ابدو عدد چوب نشیمن گرد 
 می شود.داده 
 .متر یلیم 4.2ارتفاع  ، متر یلیم 4.0 یقطر خارج ،  متر یلیم 2.9 یقطر داخل با Bنوع  حلقه
 رنگ ها مجاز است. همه

 

 يعموم شرايط
 یازامت 5 ی،سالمت ی،سرزندگ تمیزی،
 یبهداشت یطدر شرا یا یفکث یقنار یراشود، ز ییشناسا یبه طور قطع یدبا یشههم آیتم ینمربوط به ا عیوب

 ره .باشد یفکث یدنبا یشخوب در قفس نما روجتویقناری  یک. قرار گیرد ارزیابیدر معرض  یدنامناسب نبا
 .است یترد صالح یبه معنا یماریگونه عالئم ب
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 جدول توصيفي

 سايز
20 

 ینکوچکترنمایش ویژگیهای یک قناری آجی در حداکثر با کمتر،  یامتر  یسانت 15طول 
 .سایز

سر ، گردن و يقه 
20 

 و یقهگونه  یپرها ل و متغییر های آن.کامی( کاله بارون)کاپشن( یا ) 1با هود یمسر حج
متناسب با سر  یدبا یقه. جلب توجه کند یدبا گردن یو جلو کنارو قابل توجه در مشخص 

 .سر را احاطه کندباشد و تا حد امکان  پرنده

 مانتل و گل رز
10 

 یفیتبا کو بلند و پهن  یاز پرهاکه  ویژگی وجود دارد. متقارنپر دسته در ناحیه مانتل دو 
. شود یم نمایانگل  یبه گلبرگ ها یهشبهم مرکز  یشعاع با شکل میگیرد و در پشت باال

معکوس   Vفرم یک هپوشاند و در پشت ب یرا مسه چهارم از پشت  مانتل ین نوعگرانبهاتر
 است. یشترهر چه منظم تر و بزرگ تر باشد ارزش آن ب( 2مانتل )رز. پایان می یابد

 (هافينز )پهلو
10 

 فقط با ساختار یراپر هستند ز یواقع یفیتگواه ک پر های پهلویی .و پهن یمضخ، متقارن 
 را به دست آورد.آنها  هماهنگ شکلتوان  یخوب پر م

جابوت و محوطه 
 شکمي

10 

به  یناز طرف ینهس یشده است. پرها یدهکش یشکمناحیه تا  که متقارنو  کاملجابوت 
ناحیه  پرهایشوند.  یبسته م یقه مرکزی یهشوند و در ناح یسمت باال و جلو جمع م

 شوند. یمتصل م 4بند یشپجابوت یا به  تماما  3شکمی

 پوزيشن
5 

 یکم یابدن  یدرجه. دم در راستا 60کمتر از ایست  یه، زاو استوار همراه با حرکات چابک
 شود. یحمل م یزانآو

 پرهای پوششي
5 

 گرفتننظر  با در یها را ندارد قبالً به طور ضمن یژگیو ینکه ا پرنده ای. یمحج یشمی وابر
 استفاده شود. 5شلوارک ارزیابی یبراآیتم باید فقط  یناز ا شده است. یمهپر جر یفیتک

 بالها
5 

 دهیچسب یبه خوب و سالم ی. کامل با پرهاکنند عبوراز روی هم نه  ه وافتادحالت ، نه سالم
 به بدن.

 پاها
5 

پرنده کوچک  یک یبراو با بدن هماهنگ  یکه به خوب یی. پاهااز نظر ظاهری بی نقص
 دهند. یم پرندهبرازنده به  یرغ یباشند، ظاهر بلنداز حد  یش. اگر بباشندمناسب 

 دم
5 

 متعدد یخروس یپرها و تا حد امکان کوتاه یددم با پرنده، با ساختار کوچک یهماهنگ یبرا
 .است پهن و نه دوشاخه یلینه خ دم لبه اشکالی ندارد. یزانآو ید. دم کمنو متقارن باش

 شرايط عمومي
5 

برخوردار  یکه از سالمت پرنده ای . طبق قوانینکامل پرها  یزیتم .مرتب یبهداشت یطشرا
 حذف شود. ارزیابیاز  یدقطعاً با یستن

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

                                                      
1 hood 
2 Mantel rose 
3 Abdomen 
4   bib 
5 (Calzone) culotte  
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 شرح تصويری
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 (ي)آج يتالياييا يکرغول پ یفر
 یقابل توجه یزانبه م ندطول دهها سال آنها توانست در .داشته اند یلتما دارفر یها یبه قنار یشههم ها یتالیاییا

ظاهر شد  یزن هایییژگیو ، تالقی ها ینطول ا در دهند. یشرا افزا یسیسر پار یفرها یی، حجم پر و خودنما اندازه
ودند که تا سر ب یمحج فر های جدید هاییژگیو یناابتدا نشده بود.  شناخته یسیپار یها یکه در استاندارد قنار

 یانتخاب تالقی هاینه تنها از  این ویژگیها داده شد. "1کالهدار "نام  جدید سر مفر ینبه ا .آن زمان ناشناخته بود
 یگرید اتییرتغ .یردیگسرچشمه م یز( نیرهر و غایش)کرست، النک و حجیم نظیر پرزدار گونه هایبا از آمیزش بلکه 
 شدند)جابوت ( به سمت باال همگرا  ینهس یشد: پرهایکالهدار ظاهر م نمونه هایدر  یشتروجود داشت که بنیز 

تحت  یزشانه ن یپرها ی. حتیندگویم "2یبب"ند که به آن دحفره بوجود آور یجادبادبزن را بدون ا شکلبه نوعی و 
 آورند. یم یدرا پد "رز"همگرا شده و مفهوم گل  که از پشت به سمت جلو یطوره ب ،میگیرندقرار  یژگیو ینا یرتأث

د. خلق شو شانیمتفاوت با اجداد فرانسو یاربزرگ و بس یقنار یادیتا تعداد ز رخ داد یاست که تکامل ینا واقعیت
 کرد یساز را استاندارد یدجد یممفاه ،نژاداین به  یدجد یتمهایشد و با نسبت دادن آ یسباشگاه تأس یکسپس 

شناخته شده است. در بهار سال  یتاست که به رسم یتالیایینژاد ا ینچهارم یآج یقنار .و آن را آجی نامید 
خبر  هلند یدر چارچوب مسابقات قهرمانزوتفن شهر در  یپرنده شناس یجهان یونکنفدراس برای اولین بار 1998
 یاعالم کرد که قنار 1999خود در مارس  101در بولتن شماره  یجهان فدراسیون .اعالم کردپرنده را  ینا حضور

پشت  یتبا موفق ( برگزار شدیتالیا)ا ینامار یلویکه در س یآزمون خود را در چارچوب مسابقات جهان یندوم یآج
 یتالیاییا ییباز نژاد یندر پرتغال ، ا یرافدا یادر سانتا مار 2001 یهدر طول مسابقات ژانوپایان در  و سر گذاشت

 شد. یقطع ییدتا C.O.M.-O.M.Jتوسط  یدبه عنوان نژاد جد

 يشگاهنما قفس
 .متر یسانت 25: عرض،  متر یسانت 45-40:  طول،  متر یسانت 30: ارتفاع

 .از کف قفس یمتر یسانت 11متر در ارتفاع  یلیم 12با قطر  یمنچوب نش دو
 .متر یلیم 5.6متر ،  ارتفاع  یلیم 4.5 یرونیمتر ،  قطر ب یلیم 3.4 یبا قطر داخل Tنوع   حلقه
 .رنگ ها مجاز است همه

 :يسينژاد پار یبا فر ينژاد آج یفر یقنار یها تفاوت
 . یجزئ یاکامل بصورت کالهدار  ، یکرو ، یم: حجسر

 سر. کاله یجزئ یا یکل یلتشک یبرا یضرور یازن یشپیقه باال: 
 .: بادبزن شکل3پرهای سینه

 .باالسمت به  یلمتما یمواج با پرها یار: بسشکم
 .یشترب یکم یادرجه  60 زاویهیستایی : اپوزیشن

 .متر یسانت 21: حداقل طول
 .گل رزمانتل: 

 

                                                      
1  hooded 
2 bib 
3 harness 
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 جدول توصيفي

 سر ، گردن و 
 يقه باال

15 

 یجزئ یاتواند کامل یکه می( کاله بارون) یا (کاپشن) هوداست و به شکل  یمسر گرد و حج
 . آجی است قناری عمومیمهم و  یاربس یژگیوسر باشد. شکل 

دان ناو یکو به شکل  یبگردن ترک یبا پرها جابوتدر امتداد :  باال به سمت برافراشتهیقه 
 ،یپشت یه، در اطراف ناحسر از پشت وروند  یم یشگردن به سمت باال پ ی. پرهایدآ یدر م
 .است پهن قاعده و در یدهند. منقار مخروطمی  شکلرا  باال یقه

 فينز )پهلوها(
15 

و  فیظر یبا پرها ،اینکه آویزان باشند، بدون اند یافتهتوسعه  یبه خوبمتقارن و پهلو ها 
 .را در بر میگیرند آنهاو  یندآ یها باال م بال هکنار از یشمیابر

 سايز
10 

 .با اجزای بدن متر، متناسب یسانت 21حداقل طول 
 

 پرهای پوششي
10 

شامل  مده بررسی مربوط به کیفیت پرهاست.ع . یمحج یاربسپایدار و  ، یفو ظر نرم
 همه رنگ ها مجاز است. هم میشود. و شلوارک، دسته پر زیرین  کناریدسته پر 

مانتل و دسته گل 
 پشتي

10 

 و باال رو بهو به طور متقارن  شکل گرفته استپهن و بلند  یاربس یاز پرهامرکز پشت  در
 یشمیو ابر یزر ید. پرهاندهیم نمایشرا  "یرز" مانتلو  ییابندامتداد مپشت دو طرف 
 کامل شود. مانتلتا  یزندریم کمری بیروناز قسمت  پشتی به شکل دسته گلکوتاه نیز 

جابوت و محوطه 
 شکمي

10 

 شکلرا  "بادبزن" یکشوند و یاز دو طرف به سمت باال و رو به جلو همگرا م جابوت یپرها
طه محوو در  ندک ینم ایجاد فضای خالیو  دیابیامتداد م باال یقهدهند که درست تا لبه یم

 یشکم یهناحپرهای متصل شوند.  جابوتتا به  آیندیم یرونبه سمت جلو و باال ب یشکم
 پرهای شکمی و جابوت در یک امتداد قرار دارند. د.نرسیخشن به نظر مزبر و  یاربس

 دم
10 

 و بلند یخروس یپرها ومتراکم  دم یرز پوشش، ی مربع یبلند با انتها یارجمع و جور، بس
 .نمایان استمتقارن 

 پوزيشن
5 

 یان بد یدرجه. دم در راستا 60کمتر از  یهدر زاو یستادنا حالت ،جسور چابک و ،استوار 
 شود. یحمل م یزانآو یکم

 بالها
5 

از روی نوک بالها   ید. عبور جزئنشو یبدن حمل م یکنزد ، یکدست و کامل ، بالها بلند
 مجاز است.هم 

 پاها
5 

 . ناخن ها پیچ خورده یا متمایل به پیچ خوردن است. یقو و محکم یو پاها پنجه

 شرايط عمومي
5 

که از  پرنده ایضروری است. طبق قوانین  کامل پرها یزیو تم مناسب یبهداشت شرایط
  حذف شود. ارزیابیاز  یدقطعاً با یستبرخوردار ن یسالمت خوب
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 تصويریشرح 
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 1نژادهای فردار خمیده با فرم بدن خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 THE CURLED POSITION RACES 
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 هلند فری جنوب

این پرنده جد  .ه استشد پرورش داده خاصی که داردبدنی فرم  یدر درجه اول برا و فرانسه است این نژاد ءمنشا
 .اندپدید آمده نژاد  یناز ا " 1فردار پوزیشنی" قناریهای همه قناری های خمیده است و

به  "پوزیشن"امتیاز  .است کرده یتاز آن حمانیز  یفن یسیونکرد و کم ییرتغ فرانسوی این نژاد استاندارداخیرا 
در . باشد داشته یادیمورد توجه ز ینبه ا یدبا داور ین. بنابرااست هتغییر داده شد یازامت 10به  "پاها" آیتمو  15

ا انگشتان و ناخن ه گی پاها یایدخم التین روی چوب نشیمن قرار گیرد، هفتپرنده باید به شکل عدد حالی که 
  .شود یم امتیاز کسر ،آنهاهر گونه نقص در با مشاهده و  شود یم یابیارز
 

 2پوزيشن
 90از  یشب یکم یهقرار دارند که زاو یافق یباًخط تقر یکد، سر و گردن در نده ینشان م تصاویر که همانطور

عمودی  یهزاو در ستادن پرندهیارد سر پرنده باالتر از تنه قرار می گی با اینکه .دده یم شکلدرجه را با محور بدن 
دو انحنای مهره های  ممانعت یلبه دلاما شود. می در نظر گرفته  یحصح نسبت به چوب نشیمن درجه( 90)

 یا یعمودایستایی . مشاهده نمیشودگردن  یدگیحداکثر کش،  (kyphosis and cervical lordosis)گردنی 
 یبماند. تنها در صورت یباق چوب نشیمنبه  یکنزد یدبا . دمیابد یدم ادامه مانتهای  تاپرنده بدن  یعمود یباًتقر

 باشند. راستو  یدهکه پاها کامالً کش یافتدست  التین هفتعدد  یحصح فرمتوان به  یم
 پاها

 "یدگیحداکثر کش" فرم یلاما به دل نسبت به بدن بلند هستند ییگرد دارپاها مانند هر نژاد فر یحینظر تشر از
 کهکرده است  یجادرا ا هاییویژگی ،و تالقی های متعدد ها انتخابحاصل  واقع در رسند. یآنها بلندتر به نظر م

 یدنبا درست باشد کشیدگی پاهااندازه هستند. اگر  هم ینژادها یربلندتر از سا یکم یکها از نظر آناتوماندام
 .پرنده مشاهده کردرا نه در پشت و نه در جلو  یاییزوا
 هاپر

شمال فری کمتر از  مقداری ،از فری شمال شکوچکتر سایزفقط به نسبت  فری جنوب یاعتراف کرد که پرها باید
در  کند. یکم نمزیبا نژاد  ینا یبودن پرها حجیمو  یاز کرک یزیچ یچه یحداقل ی اینچنینتفاوت یناست. بنابرا

 این تعریف در مورد این نژاد ،شده است یفتعر "پر یفراوان"عنوان ا پر باز مقدار  شمالفری  درکه  همانطور واقع
 معتبر است.نیز 

 يشگاهنما قفس
س و قفدر مرکز از سقف  ی مترسانت 20 ، با فاصلهدر باال  یکی یمتر یلیم 12 نشیمن چوب دوبا  یگنبد قفس

 میگیرد.قرار  یکه ظرف آب خور ییجای، جا دانکنار چهارم  یلهدر م یینپادیگری 
 متر. یلیم 4.2ارتفاع  ،  متر یلیم 4.1 یقطر خارج ،  متر یلیم 3.1 یقطر داخل با Xحلقه نوع 

  رنگ ها مجاز است. همه

 

 

                                                      
1 Curled position 
2 position 
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 جدول توصيفي

 

 

 پوزيشن
15 

ی عمود یباخط تقر یکدر تنه و دم . میایستدالتین  هفتمدت طوالنی به شکل عدد 
 .دنمایش میدهرا درجه  90از  یشب یکم یهزاو با محور سر و گردن قرار دارد و

 

 پاها
10 

خط کامال  یکدر  1ساقو  پا د. یدگی را دارحداکثر کش وبلند و پنجه قوی .  پا
پوشیده  و کامالً قابل مشاهده کرکی ی. پاها با پرهاپا در پاشنه یهبدون زاو ی،عمود

  میشود.

 پرهای پوششي
10 

  .دارد صافکامال  یشکم محوطه و فراوان یشمیابرترکیبی از پرهای 
 همه رنگ ها مجاز است

 سايز
10 

 .است بدنسایر اجزای با  کامل در تناسب و متر یسانت 17طول 

 

 مانتل
10 

 فری شمال یهشبمانتل پرنده  استراحت. در حالت بلندتا حد امکان  یم،متقارن و حج
و به  آیدیباال ممانتل ، شودخود طبیعی  پوزیشنوارد  پرنده ینکهبه محض ا اما ،است

ایجاد  هابال روی برسقف  شبیه پوششی ،لیبا نقطه ینو در باالتر شودیجلو خم م
 می کند.

 جابوت
10 

 .شل و آویزان یبدون پرهابه شکل النه پرستو، و کروی  برجسته یمتقارن، به خوب
 سانتی متر باشد. 3.5تا  3ید حدود با جابوت یعرض خارج

 

 فينز)پهلوها(
10 

از آن  یابه لبه شانه برسد  تا یدهخمبه سمت باال  . (، متقارنیضو عر یم)ضخ یمحج
 فراتر رود.

 

 سر و گردن
10 

 .صاف یپرها بامار  یک، مانندسر بار
 .مشاهده می شودبه سمت جلو  یافق تقریباو  داردصاف  یپرها و بلند گردن

 دم
5 

 ندارد. یخروس یپرها .دوشاخه یکم و ، همگن . صافیکبلند و بار
 

 بالها
5 

 می کنند. عبوراز هم ، نه افتاد و نه  به بدن یدهچسبسالم و کامال  بالهای
 

 شرايط عمومي
5 

 و سالم. یزقفس عادت کرده، تمشرایط خوب به 
 رنگ ها مجاز است. همه

 

                                                      
1 tarsus 
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 شرح تصويری
 

 

 

 

 

 

  

  

90 
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 جيبر ايتاليا

مدت  یطوالن مخالفت هایظاهر را به خود گرفت و پس از این  1930که در حدود دهه  یتالیایینژاد کامال ا یک
 جیبر هااز  شود یگرانبها مراقبت م اشیاءاز شناخته شد. همانطور که  یتبه رسم COMتوسط  1951در سال 

 بوجود آمدهقناری های فردار مانند فری جنوب عمدتا از  قناری جیبر. در برابر دمای پایین باید مراقبت شودنیز 
 و را فراهم کرده است نژاد ینامکان به دست آوردن ا ، اینتنسیو یبا پرهاقناری  انواع ینمکرر ب . تالقی هایاست

 فری جنوبرا از  یقنار یندرجه اول او مستمر باشد. آنچه در  یقدق یدبا جفتهاانتخاب  ،کیفی نژادیحفظ  یبرا
فری است که در  یزیپرها برعکس چ ساختار. پرنده است پوزیشنو  سایز ،یهثانوپرهای فردار  کند یم یزمتما

 . است یاجبار یشترب جست و خیز و چابکی این نژادالزم است.  جنوب
 

 1پوزيشن
برآمدگی شانه و فرهای توسط  یراقابل مشاهده باشد، زاز پشت  نباید قناریسر و گردن  ،"پوزیشن "در نمایش 

 یلیخ یو گاه تریینگردن پا ،«یبار عصب»با پرشور  یهانمونه از  یدر برخاما . پنهان می شود( 2وس)کارپ بالها
 .خواهد شدکسر از پرنده امتیاز کمتری  این حالتدر  .شودینگه داشته م هستاز آنچه الزم  تریینپا
 

 گردن
است. یکسان  یگریهر نژاد د با یگردن یتعداد و اندازه مهره ها یراز یستن یحیتشر یتواقع یکگردن  یادز طول

سینه دارد  یواقع جابوتفقدان مهره گردنی مانند فری جنوب و دو   ممانعت طول گردن بستگی به اینعالوه بر 
 شود. اهرظ قفسه سینه رویبر  ی آنانتهاتمام طول مؤثر خود از  باگردن  باعث میشود که
 

 يشگاهنما قفس
قفس و در مرکز از سقف  ی مترسانت 20 ، با فاصلهدر باال  یکی یمتر یلیم 12 نشیمن چوب دوبا  یگنبد قفس

 میگیرد.قرار  یکه ظرف آب خور ییجای، جا دانکنار چهارم  یلهدر م یینپادیگری 
 متر. یلیم 4.2ارتفاع  ، متر یلیم 4.0 یقطر خارج ،  متر یلیم 2.9 یداخل قطر با Bحلقه نوع 

  رنگ ها مجاز است. همه
 

 

 

                                                      
1 position 
2 carpus 
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 توصيفيجدول 

 پوزيشن
15 

 90 یهکه زاو یتنه عمود التین خود را نمایش میدهد.هفت عدد به شکل پرنده 
چوب به  یکدهد. دم نزد یم یلگردن تشکو  کمتر با محور سر یکم یادرجه 

 .قرار میگیرند از گردن و سرسرشانه ها باالتر  و نشیمن

 سر و گردن
15 

 .هستند صاف های سر کامالمار مانند، پر یک،بار و سر: کوچک
 جلو.در  یفخف یانحنا با یصاف، به صورت افق یپرها با : بلندگردن

 پاها
10 

تا زانو  رانپاشنه. در  یهبدون زاو خط یکدر  ساق و ران گی،یدحداکثر کش بابلند 
  .دارد کامال منظم یکامالً قابل مشاهده است. پاها، انگشتان و ناخن ها

 مانتل
10 

کارپوس  در ناحیه شانه ها سربین  در هابال روی متقارن و بصورت به خوبی تقسیم شده
 .میرودفرو 

 

 جابوت
10 

یکدیگر  باما که بدون برخورد ابه شکل ک فردارمتقارن  ناحیه کوچک و محدود به دو
را آشکار سینه  یاستخوان فوقانناحیه برهنه شود و  یخم م ینهبه سمت مرکز س

 کند. یم

 نز)پهلوها(في
10 

را لمس  بال ها ینکهبه سمت بال ها بدون ا یده، خم متقارن ، یدارپا ، یککوتاه و بار
 .کنند

 

 سايز
10 

 متناسب با سایز بدن. سانتی متر و 15تا  14طول 

 بالها
5 

 به بدن.کامال چسبیده سالم،  یکامل با پرهاو منظم 
 

 دم
5 

 ندارد.  یخروس یدوشاخه. پرها یصاف، همگن، متناسب با بدن، کم

 پرهای پوششي
5 

 .محوطه شکمیپرهای صاف در  با، چسبیده به بدنحجم، به خوبی  کمنازک، 

 

 شرايط عمومي
5 

 .خوب به قفس عادت کرده، تمیز و سالم

 .مجاز استهمه رنگ ها 
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 شرح تصويری

 

 

 

 

 

 

 

 

90 
° 
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 جيبوسو اسپانيايي

آن  یاصل یژگیاست که و فردار پوزیشنییک قناری  ی بوجود آمده است،انتخاب تالقی هایاز  یاکه در اسپان ینژاد
 پرنده روی چوب نشیمن است. ایستایی فرم بدنی خاص و حالت

 یگفته شد معتبر است. هنگام قرار گیری یتمدت وضع یدر مورد حفظ طوالن جیبر یآنچه برا نیز نژاد ینا یبرا
به سمت  یعمودبصورت درجه نسبت به تنه  60-45 یهبا زاو یداست، گردن با یموقعیت نمایشدر  یکه قنار

باید تنه و دم طبق استاندارد  که کند یفوق الذکر را مشخص م یهدو زاو پوزیشن این نژاد شود. آویزان یینپا
بدن جیبوسو:  در با این ویژگیداشته باشد.  قرار پایین تر از خط افق گردنعمود و زاویه نسبت به چوب نشیمن 

 پوزیشن پرندهموظف است با دقت فوق العاده مطمئن شود که  داور. قرار دارد شکمیسر در سطح ی و عمود
کسر  یدبا امتیاز بیشتری نباشد ینطور. اگر ااست تعیین کردهکه استاندارد است  یا یهدو زاو ینب مقداربسته به وا

 یعمودحالت ایست با  یسهدشوار است که بتواند گردن را در مقا یاربوسو بسنژاد از مشتقات  نژادهر  یبرا یرازشود 
 است. یگرید یزچ یتواقع اما باشدآل آسان  یدها یگورهایساختن فمیرسد که بنظر نگه دارد.  یینپا

 های یدر مورد قنار کسر امتیاز زیادی یراز .کرد یادیتوجه ز یدبا روی چوب نشیمن بدنقرار گیری  یتموقعبه 
 یهیبد ،راستا نباشد( یکدر با تنه )بدتر از آن اگر دم  منحرف شوداگر بدن به جلو  .شود یاعمال م یعمود با بدن

بدیهیست  ین. بنابرایدآ یم ییننسبت به بدن پا یهزاو ییربدون تغ منحرف می شود وبا آن  نیزاست که گردن 
عدد یک   یحصح فرم یانقادر به بعمودی  پوزیشنبا حفظ که کند  یثابت م خم شده باشدکه به جلو  پرنده ای

 کند. یم یافتدرامتیاز  14 حداکثردر نتیجه  یستن التین
 

 هاپر

در آیتم  یشمیابر یا انبوهاز حد  یشب یپرها ینبنابرا .پرداخته نمی شودبطور جداگانه  یداور فرمدر به این آیتم 
 آیتم جابوتطبق  یوبمع یشکمپرهای محوطه از که  یدر حال کسر امتیاز خواهند داشت «1یعموم یطشرا»

 . می شودامتیاز کسر 

 

 يشگاهقفس نما

متر از سقف در مرکز قفس و  یسانت 20در باال ، با فاصله  یکی یمتر یلیم 12 یمندو چوب نشبا  یگنبد قفس
 .یگیردقرار م یکه ظرف آب خور ییجا ی،چهارم کنار جا دان یلهدر م یینپا یگرید

 متر. یلیم 4.2متر ، ارتفاع  یلیم 4.0 یمتر ،  قطر خارج یلیم 2.9 یبا قطر داخل Bنوع  حلقه

 رنگ ها مجاز است. همه

 

 

 

                                                      
1 General condition 
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 جدول توصيفي
 

 فرم و  پوزيشن
20 

 التین. یکایستاده به حالت عدد 
 .دهند یم یلتشکبا بدن را درجه  60تا  45 یهسر و گردن زاو ، پوزیشن یشنمادر 
 .مشاهده می شودطور مشخص  بهو صاف  فردار ینواح

 گردنسر و 
20 

 و متناسب. ی. منقار مخروطبا بدن  و متناسب صاف هایپربا  مار مانند
 خمیده است. یینبه سمت پاکه صاف  یپرهابا  یک،بار و بلند یاربس
 

 سايز
10 

 .اعضاء بدن متناسب ینسبت ها با متر، یسانت 17حداقل 
 

 پاها
10 

 .استدار  یهزاو یکمپا  .ی رانجلوناحیه در کرکی  فاقد پوشش، استواربلند و  پاها
 

  جابوت

10 

 یشوند، به گونه ا یخم م مرکز سینهکه از دو طرف به سمت  هاییمتناسب، با فر
 .دهد یم یشکامالً برهنه را نما ینهکه استخوان س

 .هستندپر صاف  یرینز یها قسمتدر 

 بالها و پشت
10 

 .از یکدیگربلند، نزدیک به بدن، بدون عبور 

پرهای متقارن که از قسمت مرکزی پشت به دو  وهای بلند با شانه .متناسبپشت 
 .میدهند شکلرا پشت  و نزدیک به کم حجم مانتلو  میریزندطرف 

 فينز)پهلوها(
5 

به  واز دو طرف بدن جدا و دو باله کوچک متقارن را تشکیل می دهند  فریپرهای 
 .خم می شوندپرنده  پشتسمت 

 

 دم
5 

 چوب نشیمن را لمس میکند. کمی ،باریک، کمی خمیده به سمت داخل

 

 پرهای پوششي
5 

 بدن چسبیده است. در مناطق بدون فر پرها کامال به

 شرايط عمومي
5 

 .تمیز و سالم، به خوبی در قفس استفاده شده است

 .بدن بر روی نواحی صاف چسبیدهمحکم و  :کیفیت پر

 .همه رنگ ها مجاز هستندرنگ: 

 

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

 

 

 

 

45°- 60°           
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 سوئيسفری 

فری  هشباهت آن ب بدلیل ی شدیدانتقادها یرغمشناخته شد، عل یتبه رسم COMتوسط  1968نژاد در سال  ینا
 20که در  یشود. در جلسه فن ارزیابی در فری جنوب  فرم عدد هفت التینبه جای  یرهدا یمن شکلبا  یدبا جنوب
ح استاندارد را به شر ییرتغ یسشد، سوئ برگزار فرم بدنی خاص یها یدر مورد قنار Palaiseauدر که  2014ژوئن 

 10از  پاها آیتم عددی هر آیتم، ارزش انتساب کاهشبا بنابر این : موفق به تغییر آن شددرخواست کرد و  یرز
حذف  آیتم دم .همانطور که در شکل نشان داده شده است باشند یدو پاها با افزایش می یابد یازامت 15به  یازامت

 .شود یادغام م امتیاز 5بال با و در آیتم 

را با دقت مشاهده در باال  یتوسط دو رقم نسب)دو آیتم دم و پا( برای شده  یانب یکه تفاوت ها میخواهیم شماز ا
بدن باشد و  یکنزدبهم  یدجنوب، نوک بال ها با فریچرا در  درک کنید کهبهتر  تاشود  یباعث مکار  ین. ادکن

 .شد ییاجرا 2015 ییشگاهاز فصل نما یداستاندارد جد ینمنحرف نشود. ا فری سوئیسمانند 

 

 يعموم شرايط

را نشان  و دم بال منحنی (یره، هوسو، و غت فنسی)اسکا نمایش می دهند دایرهیمن نژاد هایی که فیگورهای بیشتر
 روش ین. با انشیمن می گذردچوب  یراز ز« 1هالل» یلتکم یو دم برا پشتبه  یدنچسب یها برابال .دهندیم

 یهیبد ،است یلتخیک  یهنر یانتنها ب این منحنی توجه به اینکه  اب .یدآ یبه دست م "باشکوه یرهدا یمن" یک
 پرنده پشتدور از  یارکه نوک آنها بس یبه طور استصاف  دیگر مانند همه پرندگان ها بالدر این نژاد است که 

واضح  یاربس یهزاو یکبالها  ناگزیر، زاویه دار است نسبت به تنه پرنده ولیصاف  هانیز مانند بال  ماند و دمیم یباق
 امامبهم  یهبا دو زاو شباهت دارد "یرهدا یمن" بهبه دست آمده  کلی ینما یجهنت در. دنکنیم یجادا با خط پشت

  .متفاوت است جنوب فری مقایسه با به وضوح در که پشت و دم ینب یگریگردن و پشت و د ینب یکیآشکار، 

 

 يشگاهقفس نما

متر از سقف در مرکز قفس و  یسانت 20در باال ، با فاصله  یکی یمتر یلیم 12 یمندو چوب نشبا  یگنبد قفس
 .یگیردقرار م یکه ظرف آب خور ییجا ی،چهارم کنار جا دان یلهدر م یینپا یگرید

 متر. یلیم 4.2متر ، ارتفاع  یلیم 4.0 یمتر ،  قطر خارج یلیم 2.9 یبا قطر داخل Bنوع  حلقه

 .به جز رنگ قرمز رنگ ها مجاز است همه

 

 

 

                                                      
1 crescent 
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 جدول توصيفي

 پوزيشن
15 

 .به شکل بیضی

 .ماهکامل نیمه 

 

 پاها
15 

 .بلند و کمی زاویه دار، ران ها با پرهای صاف کوتاه پوشیده شده است

 سايز
10 

 سانتی متر 18تا  17

 سر و گردن
10 

 .شکل کوچک و بیضی سر

 .بلند و باریکفر ، ون بد گردن

 

 پرهای پوششي
10 

 هستند. دارای پرهای صافاختصاص داده نشده است  فرهاتمام مناطقی که به 

 مانتل
10 

 را پوشانده است.بلند و صاف، به خوبی بیش از دو سوم پشت 

 

 جابوت
10 

 ..شده استها جدا فینزبه خوبی از  کهبه شکل یک سبد  ،نه خیلی حجیم و متقارن

 

 فينز)پهلوها(
10 

 .متقارن و به خوبی توسعه یافته است

 بال و دم
5 

 .بلند و باریک، ادامه شکل منحنی بدندم 

 .دننعبور کاز هم نباید  به بدن.  بالها بلند و چسبیده

 شرايط عمومي
5 

 .فعال، تمیز و سالمسر زنده ، چابک و 

 .همه رنگ ها به جز قرمز مجاز است

 

 

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

 

 

 

 

 

 

استاندارد جديد           استاندارد قديم                                                                                 
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 مالدو تنريفه

گرفته است.  جاکه نام خود را از آن یفتنر یرهدر جزدر اسپانیا ،  یانتخاب آمیزش های حاصل دیگر فردار نژاد یک 
 .را دارد التین یکعدد  فرم جیبوسو و جیرالدیلواست که مانند  پوزیشنی قناری یکنژاد  ینا

 پوزيشن و فرم بدن

صاف و  یاز پرها یزکامالً متما یبا نواح یم. شکل بدن بزرگ و حجیعمود پوزیشنقناری فرم بدنی خاص با 
 .فردار یپرها

 .یکبدن بار ی،: گردن افقکسر امتیاز

 

 جابوت

سمت به سینه شود و بدون اتصال به جناغ  یم یجادا ینهکوتاه که به طور متقارن در دو طرف س یبا فرها پهن،
 شده است.  یدهکوتاه، صاف و نازک پوش یبا پرها ینهس قفسه .رود یم مرکز سینه

با  ی که، شکمرا شکل می دهند سبد طرحو  یوندندپ یکه به هم م ییبا فرها جابوت، کم فر ینهس:  کسر امتیاز
 .است نشدهو نازک پوشانده  صاف یمضخ پرهای

 

 و بال مانتل

 یلرا تشک یمیحج مانتلو  ریزد یدو طرف شانه ها م بهکه  یمو حج یمضخ یبلند، پرها یپهن با شانه ها پشت
 د. نده یم

 . نمایان بودن استخوان بازو، مانتل خوابیده به بال ،  یدهچسب فرهای پشت یک،پشت بار:  کسر امتیاز

 

 يشگاهقفس نما

متر از سقف در مرکز قفس و  یسانت 20در باال ، با فاصله  یکی یمتر یلیم 12 یمنبا دو چوب نش یگنبد قفس
 .یگیردقرار م یکه ظرف آب خور ییجا ی،چهارم کنار جا دان یلهدر م یینپا یگرید

 متر. یلیم 4.2متر ، ارتفاع  یلیم 4.0 یمتر ،  قطر خارج یلیم 2.9 یبا قطر داخل Bنوع  حلقه

 رنگ ها مجاز است. همه
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 جدول توصيفي

 و فرم بدن پوزيشن
20 

 التین. یکعدد ، به شکلعمودی
  .می دهد نمایشو صاف را  فردارکه به طور مشخص نواحی  بزرگ و حجیمتنه 

 متمایز میکند. فردار و یمحج را از نواحیصاف نواحی  فراوانابریشمی پرهای 

 

 سر و گردن
20 

 صاف. یبلند و پرهاگردن 
 صاف. هایو پر سر متناسب

 جابوت
20 

 هدایتبه سمت مرکز آن  ینهکوتاه که به طور متقارن از دو طرف س یپهن، با پرها 
کند.  یم یانرا نما یفظر یاربس یبا پرهاهمراه  ینهس قفسهکه  یشود، به گونه ا یم

 است.صاف پرهای محوطه شکمی 

 فينز)پهلوها(
10 

که  بزرگ، فشرده و متقارنفر  دستهجدا می شوند و دو  پهلوکه از دو طرف  یپرهای
 .می دهند شکل را از بال ها دور می شوند

 

 سايز
10 

 ب با اجزای بدن.سانتی متر و متناس 18طول تا 

 مانتل و بالها
10 

را  یمیحج مانتلو ریزند  یدو طرف شانه ها م که یمضخ ی، پرهاپهنشانه  وپشت 
 .دهند یم لشک
 و از هم عبور نمی کنند.به بدن چسبیده  بالها

 

 دم و پاها
5 

 از پر. یدهپوش یده،بلند، کشپاها 
 .چوب نشیمنعمود بر  یک وو بار دم بلند

 شرايط عمومي
5 

 

 .تندرستآرام ، چابک ، 

 

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

                          

      

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

 

 بناكاس
 بناكاس و جيبر یكاراكترها ينب هایتفاوت

 :یکامال مسر را شود و  یشروع م سر یبر اساس شکل سر از نقطه مرکز پرنده کامل کاکل کاکل دار 
 جیبرقناری  .به سمت جلو یدهکش و گردن بلندبا  نمی دهدمنقار و چشم ها را پوشش قاعده پوشاند و 

 ندارد. کاکل
 متر است. یسانت 15تا  14 سایز جیبر همه اجزاء با بدن متناسب اند.متر.  یسانت 16طول  ایز:س 
 :عالمت کاما شوند تا  یگردن به سمت مرکز همگرا م یمتشکل از دو حلقه است که از کناره ها جابوت

شده است که از دو طرف گردن به سمت مرکز  یلاز دو حلقه تشک جابوت جیبردر  کامل کنند.را  )،(
 .شوندمیگردن خارج  یهمتصل شوند از ناح یکدیگربه  ینکهشوند بدون ا یهمگرا م

 تپا اس پاشنه در یهزاو جیبر فاقد یده است.خم یکمهم در پاشنه  خمیده شده وبلند، زانو  :پاها. 
 در . بدون فر، همه رنگ ها مجاز است و . شکم صافیمروشن و نه چندان حج : ترکیبی از پرهایپرها

 .است شکم صاف و ، نازک زبر جیبر پرها ترکیبی از پرهای

 يشگاهقفس نما

متر از سقف در مرکز قفس و  یسانت 20در باال ، با فاصله  یکی یمتر یلیم 12 یمنبا دو چوب نش یگنبد قفس
 .یگیردقرار م یکه ظرف آب خور ییجا ی،چهارم کنار جا دان یلهدر م یینپا یگرید

 متر. یلیم 4.2متر ، ارتفاع  یلیم 4.0 یمتر ،  قطر خارج یلیم 2.9 یبا قطر داخل Bنوع  حلقه

 رنگ ها مجاز است. همه
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 جدول توصيفي

 

 سر و گردن
20 

 .صافبلند با پرهای شکل، گردن  یسر فندق
شود و کامال آن  یشروع م ینقطه مرکز یکمنطبق بر شکل سر که از  کامال کاکل 

 گذارد. یمنقار و چشم ها را بدون پوشش م یشهپوشاند و ر یرا م
 جلو است.رو به بلند و  یگردنبا  ابرو فاقد ،بدون کاکلنوع  
 

 پوزيشن
15 

 یشنما موقعیتدر  (کارپوسگودی سر شانه )ناحیه در  یکه به صورت افق یگردن
 .یمنبا دم عمود بر چوب نش یبدن عمود ین،الت هفتفرم عدد شده است،  یدهکش

 پاها
10 

 .یدگی داردخم یدر قسمت پاشنه کم و خمیدهزانو  یهناح دربلند، 

 سايز
10 

 است. با بدن متناسب یبه خوب اجزاهمه  ، متر یسانت 16طول 

 جابوت
10 

شوند  یشده است که از دو طرف گردن به سمت مرکز جمع م یلاز دو حلقه تشک
 د.را کامالً بپوشان حفره سینه ایتا 

 فينز)پهلوها(
10 

 شانه هابه  یابال ها را بپوشاند  ینکهرو به باال بدون ا و کوتاه، متقارن،  حجیم یکم
 برسد.

 

 مانتل
5 

 

  . سر شانهخوابیده در و  ، متقارن واضح یبا مرزبند

 بالها
5 

 متناسب با بدن. یکنواخت،بلند، 

 دم
5 

 دوشاخه شده است. یو در انتها کم یکمتناسب با بدن، باردم طول 

 پرهای پوششي
5 

  .. شکم صاف، بدون فریمحج کمیروشن و  ترکیبی از پرهای
 همه رنگ ها مجاز است.

 

 شرايط عمومي
5 

 چابک.خوب، سرزنده،  یسالمت یتوضع
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 جيرالديلو

 يشگاهقفس نما

متر از سقف در مرکز قفس و  یسانت 20در باال ، با فاصله  یکی یمتر یلیم 12 یمنبا دو چوب نش یگنبد قفس
 .یگیردقرار م یکه ظرف آب خور ییجا ی،چهارم کنار جا دان یلهدر م یینپا یگرید

 رنگ ها مجاز است. همهمتر ،   یلیم 2.9 یبا قطر داخل Bنوع  حلقه

 جدول توصيفي
 پوزيشن

20 

 .شود یم خمدرجه  60درجه و حداکثر  45. گردن حداقل عدد یک التین به شکل 
 کند. یلمس م چوب نشیمن را دم تنه عمودی و 

 سايز
15 

 . باشد متر، بهتر است کوچکتر یسانت 15حداکثر 

 كاكل
15 

ی ضخیم پرهابا  شکل یضیب کاکلخط گردن.  باالتر از یکم و شکل یضیسر کوچک، ب
 .ینقطه مرکز یکبا  س سربه پ یدهچسبو  تا حد امکان بلند و

 گردنسر و 
15 

 بدون فر.صاف و بلند، نازک و  یاربس

 پاها
10 

کامال  ییجلوناحیه بدون پر از های ران  .آرنج شدگی، صاف بدون خم بلند یاربس پاها
 قابل مشاهده هستند.

 جابوت
5 

 .باریک واضح و است، عالمت کاما کامال قابل مشاهده ینهس قفسه در دو طرف سینه ،
 .داردصاف  یپرهاقسمت زیرین جابوت 

 مانتل و بالها
5 

 سرفاصله دارند و دم  از بالها، نوک نمیکنندعبور  از هم چسبیده به بدن و دراز،بالها 
کند،  یم مشخصرا پشت  یکوتاه که خط مرکزو متناسب  مانتل. است شانه برجسته

 .ریزند یم ینکه به طرفمتقارن  ییبا پرها

 فينز )پهلوها(
5 

 متقارن، کوچک و متناسب با بدن. برجستگیاز نظر حجم و 

 دم
5 

 است. دو شاخهانتهای آن ،  چوب نشیمنبه  یکبسته و نزد ، یکباردم 
 

 شرايط عمومي
5 

 و کامل.، تمیز سالم  یبا پرها ،ستوار و شادابا

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

 راهنمای ارزیابی

  AGI CANARY Standard  

    Approved Cervia 2018  

Excellent  

  

Good 

  

Sufficient  

  

Insufficient  

  

Head, neck 

and collar 

15 

Head: round and voluminous with a conical beak, 

wide at the base. Complete or partial curling of the 

head (hood) the eye is visible. 

Neck: smooth feathers with a collar-like crimp all 

around. 

up collar: directed upwards, in the shape of a 

gutter. 

14 14 12 10 > 

fins 

15 

Bulky, long. 

Wide above the thighs, rising symmetrically on both 

sides to the curve of the wings. 
14 13 12 10 > 

Size 

10 

length 21cm . 

In harmony with the whole. 
10 9 8 8 > 

Plumage 

10 

Soft and fine, very voluminous. 

All of the colours are acceptable.  
9 9 8 8 > 

Mantel & 

bouquet 

10 

Mantle: wide, long, very extended feathers forming 

a crimp in rose shape from the center back area. 

Bouquet: small, but the disposition on the rump is 

abundant.  

9 9 8 7 > 

Jabot and 

abdomen 

10 

Crop: Bulky. On both sides, the feathers converge 

upwards, forming a "fan" in the area near the collar, 

without causing an opening. 

Abdomen: rich in curls. The feathers are directed 

upwards and unite with the crop without forming 

empty spaces.  

9 9 8 7 > 

Tail 

 10 

Long and broad, with rooster feathers. The end is 

closed. 
10 9 8 8 > 

Position 

 5 

Proud, forming an angle of about 60° from the 

perch. The tail, in line with the back, is slightly 

drooping. 
5 5 4 3 > 

Wings 

5 

Regular and powerful, glued to the body. A slight 

crossing of the ends is allowed. 

Legs: solid ensuring a good grip on the perch. 
5 5 4 4 > 

Legs 

 5 

Legs: Robust and strong. 
Legs: solid ensuring a good grip on the perch. 

Twisted or twisted nails.  
5 5 4 4 > 

General 

condition 

5  

The bird is clean and presents itself in good 

condition. 

Vigilant attitude, he is used to the show cage. 
5 5 4 4 > 
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 نمونه فرم داوری
 

Exhibition OF:  

Date: 

 

Show Cage: 

 

The curled of the north 

 

 

DESCRIPTION POINTS A B C D 

Position 15         

Mantle 15         

Jabot 15         

Fins (Flanks) 15         

Head & neck 10         

Size 10        

Note: 

 

 

 

 

Signature of the Judge: 

Underparts 10        

Tail 5     

Condition 5     

TOTAL POINTS     

HARMONY  
TOTAL 

STAMM 
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 پیوست
 میالدی 2022سال تغییرات رنگی جدول 

 اعمال نشده است.  E2تغییری در نمونه های سکشن

 مجاز به استفاده از رنگ قرمز هستند مجاز به استفاده از رنگ قرمز نيستند
 فری شمال فری سوئيس

 فری پاريسي 
 پادوان 
 فيورينو 
 مهرينگر 
 روجتو 
 آجي 
 نوبفری ج 
 جيبر ايتاليا 
 جيبوسو اسپانيا 
 مالدو تنريفه 
 بناكاس 
 جيرالديلو 

 

 

 


