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تاریخچه ورود قناری به ایران
بی گمان خوب است كه تاریخچه ورود قناری به این سرزمین را جستجو كنیم اما نمیتوان انكار كرد كه در تكثیر و
پرورش این پرنده مردم اروپا و بویژه اسپانیا پیشگام بوده اند .باید بدانیم كه این پرنده عالوه بر اهلی شدن این قابلیت را
نیز داشته است كه با جهش های ژنتیكی سریع توانسته نژادهای گوناگونی از لحاظ رنگ  ,اندازه  ,آوازخوانی وفرم
بدنی بوجود آورد و در این میان انسانها نقش بسزایی را بر عهده داشته اند .توسط انسان و با نگهداری و انتخابهای
صحیح از این پرنده واریته هایی پدید آمده كه اینك هر یك خود نژادی خاص محسوب شده و هر نژادی متعلق به
سرزمینی است كه در آنجا پا به عرصه وجود گذاشته است .شاید بتوان تصور کرد که به دلیل وسعت مرزهای شمالی
و شمال غربی ایران پای فروشندگان تیرولی به بخشهایی از ایران نیزرسیده باشد .همچنین از زبان عشقبازان قدیمی نقل
شده است که قناری برای اولین بار از مسکو به ایران وارد شده و به همین دلیل در ابتدا آنها را مسکویی مینامیدند ولی
در اینمورد دست نوشته و یا سند معتبری وجود ندارد به جز کتاب رجال عهد ناصری که عین عبارت از آن نقل میشود:
دوست محمد خان معیرالممالک ( تولد  1852وفات 1913میالدی) که در دربار ناصرالدین شاه بود پس از استعفاء از
مناسب دولتی از راه عراق و مصر به اروپا رفت .نامبرده پس از بازگشت از فرنگ تعدادی از پرندگان اهلی از قبیل
مرغ و خروس و کبوتر و اردک کاکلی و تعداد بیست جفت قناری فری سفید ,لیمویی و ابلق با خود به ایران آورد و از
این پرندگان در مهرآباد فعلی در باغی که در حدود شصت هزار متر مربع بود و از مکانهای زیبا و با صفای آن زمان
بود و این باغ مهریه مادرش بود که بنام عصمتیه و بعد بنام مهرآباد نامیده شد نگهداری میکرد.
قناری در ایران
همانگونه که آواز خوش این پرنده به سراسر جهان رسید ،در ایران نیز ابتدا از این پرنده بخاطر آواز زیبایش نگهداری
میشد .نغمه این پرنده بزودی با فرهنگ و هنر ایران آمیخته شد .ایرانیان سبکی از آواز را به او آموزش دادند و هر
پرنده ای که میتوانست این سبک را بسراید (موقوم) نام نهادند .در آنزمان پرورش دهنده های موقوم برای اینکه بتوانند
صدای بم و رسای مورد انتظار خود را از این پرنده بشنوند بزودی اقدام به ترکیب قناری های خود با قناری های کم
فر نموده و از این ادغام پرنده هایی صاف با سرهای درشت تر و صدایی بسیار بم و طول حدود  15/5سانتیمتربوجود
آوردند و بدینترتیب بنیان شکل گیری قناری های رسمی را پایه گذاری کردند و بدینوسیله پرورش قناری با فرم بدنی
خاص نیز رواج پیدا کرد .بدلیل سختی پرورش قناری آواز خوان موقوم بزودی بر تعداد طرفداران قناری رسمی بعنوان
قناری با فرم بدنی خاص افزایش چشمگیری پیدا کرد بطوریکه امروزه کمتر کسی به آواز پرنده توجه میکند .با ورود
قناری های یورکشایر ,النکشایر و جیبوسو در سالهای اول پس از انقالب ایران ( )1978اولین گروههای تخصصی
قناری رسمی شکل گرفت.
وضعیت فعلی قناری در ایران
معرفی گونه های جدید ,تشکیل گروه های جدید ,پیدایش ایده های نو .پس ازآمیزش و ترکیب قناری های وارداتی با
قناریهای رسمی و بدنیا آمدن نسل اول آنها ,روزبروز بر تعداد عالقمندان به قناری رسمی افزوده شد .پرورش قناری
رونق یافت و مطالب بیشتری در مورد قناری رسمی به چاپ رسید .اولین دست نوشته مربوط به سال  1364شمسی
( 1985میالدی) میباشد که توسط تعدادی از عشقبازان با نام استانداردهای قناری رسمی به چاپ رسید همزمان با این
اتفاق پرورش دهندگان حرفه ای از ترکیب قناری های رسمی با نژادهای جدید شاهد افزایش طول  3سانتیمتری و
جزییات زیباتر و کیفیت بهتردر پرنده های خود بودند و از آنزمان تاکنون همچنان با کار و تالش و بردباری به فعالیت
خود ادامه میدهند بطوری که امروزه شاهد قناری های رسمی زیبا با طول حداقل  21سانتیمتر هستیم.
توصیف قناری رسمی
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 می بایست دارای پای بلند بوده و محکم و استوار بایستد .بهترین زاویه بدن پرنده نسبت به چوب زیر
پا حدود  50درجه است .بلندی پا و طول پرنده و طرزایستادن پرنده مجموعه ای را بنام سبک ایستایی (استایل) پرنده
تشکیل می دهد .فاصله تنه با سر پرنده با گردنی نمایان ازیکدیگر جدا می شود .یکی 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
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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 میبایست در یک راستا قرارگیرد .برگشتگی پنجه و نداشتن انگشت ,قوس گردن ,شکستگی بال ,کوری و غده
پر مانع از قضاوت است .غیر از رنگ سرخ محدودیت رنگی دیگری ندارد.

امتیاز دهی قناری رسمی

 -1استایل ( 20امتیاز)
 1-1زاویه ساق و ران حدود  150درجه  ,وضعیت محل قرار گیری پاها نسبت به بدن ( 5امتیاز)
 2-1زاویه تنه با خط افق حدود  50درجه ( 5امتیاز)
 3-1تناسب همه اعضاء یعنی قرارگیری سر ,شانه و دم در یک راستا ( 10امتیاز)
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 -2سایز( 20امتیاز)
 1-2حداقل طول پرنده 21سانتی متر ,طول کمتر با کیفیت باالتر مانع قضاوت نیست ( 20امتیاز)

 -3دم ( 20امتیاز)
 1-3شکل دم  ,ایستادگی و زیبایی از دمگاه تا انتهای دم ( 10امتیاز)
 2-3دم بلند ,تناسب دم با طول کلی پرنده ( 10امتیاز)

 -4تنه  ,پر و بالها (15امتیاز)
 1-4تنه باریک و بلند با شانه های کامال چسبیده (شانه نمایان نباشد) (  5امتیاز)
 2-4پوشش پرها کامال صاف و چسبیده به بدن ,بدون فر ( 5امتیاز)
 3-4بالها منظم  ,بدون اختالل در پرهای اولیه و ثانویه  ,بالها حدودا یک سوم دم را میپوشاند ( 5امتیاز)
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 -5سر و گردن ( 10امتیاز)
 1-5نداشتن ابرو ( 4امتیاز)
 2-5فرم سر ( 3امتیاز)
 3-5گردن ( 3امتیاز)

 -6پاها ( 10امتیاز)
 1-6ساق پا بلند ¸محکم و استوار( 5امتیاز)
 2-6ران بلند و قابل رویت و پوشیده با پرهای ریز ( 5امتیاز)
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 -7سالمتی ( 5امتیاز)
 1-7شاداب ,آرام ,توانایی پرواز( 5امتیاز)

جدول امتیازدهی
امتیاز

توصیف
استایل

20

سایز

20

دم

20

تنه  ,پر و بالها

15

سر و گردن

10

پاها

10

سالمتی

5
100

جمع کل

ابعاد قفس نمایش
دو چوب با قطر  mm14در فاصله  cm18از کف هر یک با فاصله  cm10از یکدیگر قرار دارند.
سایز حلقه از نوعT :

اندازه قفس

قطر داخلی mm 3/4

طول cm 36

قطر خارجی mm 4/5

عرض cm 22/5

ارتفاع mm 4/2

ارتفاع cm 34
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فرم قضاوت
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جدول توصیفی
ناحیه بررسی
استایل

سایز

دم

تنه ,پرهای
پوششی و بالها

سر و گردن

پاها
سالمتی

شرح
راست قامت  ,سر تا انتهای دم بر روی خط  ،برازنده  ،ظاهری سازگار
موقعیت ایستایی خوب ،زاویه ایستادن  50درجه است.
هماهنگی کامل بین تمام اعضای بدن.
امتیاز منفی:
عدم تناسب بین تنه  ,دم و پا و بال های پرنده .زاویه ایستایی نامتعارف
حداقل اندازه کلی  21سانتی متر ,هدف این است که اندازه را با تعاریف و
استانداردها بزرگ کنید.
امتیاز منفی:
اندازه آن کمتر از  21سانتی متر است
دم بلند در طول بدن  ،بر روی یک خط مستقیم و به وضوح بلندتر از قسمت
باالیی بدن است.عرض انتهای دم نباید از عرض شانه کمتر باشد.
امتیاز منفی:
دم کوتاهتر از بدن است  ،دم اندازه بدن  ،انحنای دم به اطراف  ،عرض
انتهایی دم کمتر از شانه ها است.

امتیاز

20

20

20

تنه بلند با شانه های کامال به بدن متصل شده  ،بدون برآمدگی سینه و قوز
پشت  ،بال های بلند حداقل یک سوم از دم را می پوشاند.شاهپرهای اولیه و
ثانویه مرتب.پرهای پوششی کامال صاف وچسبیده به بدن.
امتیاز منفی:
تنه نامتوازن از نظر ابعاد ،پرهای فرفری پشت ,جلوی سینه و پهلوها ,بالهای
کوتاه یا بالها آویزان
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سر گرد با پیشانی کوتاه و تارک مناسب  ،گردن مشخص  ،منقار کوتاه و
مخروطی  ،چشم های نمایان
امتیاز منفی:
سر بیضی جیبوسی  ،منقار بلند جیبوسی  ،گردن بسیار بلند همانند جیبوسو یا
گردن بسیار کوتاه به طوری که سر به بدن متصل شود.
ابروها به قدری بزرگ هستند که چشمها را نمی توان دید
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استوار و محکم است.ران ها کامالا مشخص و آشکار است.
زاویه کمی بین ران و ساق.ران پوشیده از پر.
امتیاز منفی:
ساق کوتاه  ،رانهای دیده نشده  ،ساق صاف بدون زاویه  ،رانهای برهنه.
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پرنده باید پر جنب و جوش و فعال باشد.
امتیاز منفی:
پرهای کثیف و پرنده خواب آلود
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