اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺎزی ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺎزی – ﮐﺮﻫﻢ  :ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ ﮐﺒﻮﺗﺮاﻧ ﮐﻪ در ﯾ دﻫﻦ ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺸ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﮐﺮﻫﻢ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﮐﺸﺮک  :ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻧﻮع ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﻪ رﻧ زرد را ﮐﺸﺮک ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﮐﻞ  :ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ای از ﮐﺒﻮﺗﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮده در آﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻞ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﮐﻠﻨ : ﺑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮان ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﯿﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در ﭘ ﻫﻢ ﺣﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﭘﺮواز ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻫﻢ ﻧﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎده اﺳﺖ و ﻧﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻨ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎده ﻣ زﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﺸﺎن ﮐﻠﻨ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻧﺮ ﻏﺮﯾﺐ را
ﺑﺮای ﺟﻠﺪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﻣ آورﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺟﻠﺪ ﮐﺮدن ﮐﺒﻮﺗﺮان ﻏﺮﯾﺐ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻠ : ﺑﻪ ﺗﺸﺖ زﯾﺮ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﮐﻠ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﺨﻢ ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺰرگ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻨﺎر در ﮐﺮدن  :ﻫﺮ ﮐﺒﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه و ﺑﺮای ازدﯾﺎد ﻧﺴﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎه ﭘﺮ ﺑﺎﻟﺶ اﺳﺖ را
ﻧﯿﺰ ﻣ اﻧﺪازد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻠﻮغ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪﻫﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻨﺎر در رد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺸﯿﺪه ﮐﺒﻮﺗﺮ :ﺑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮان ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎ ﺗﯿﺰه ﻫﺎی ﮐﺸﯿﺪه ،ﭘﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و زﻣﺨﺖ دﻣ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد
ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﮐﻢ ﮐﻢ ﮐﺒﻮﺗﺮداران ﺳﻌ در ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﺮدن ﺳﺮ و ﻧﻮک و ﮔﺮد ﮐﺮدن آن ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﻮل  :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻓﻌﻪ و ﺑﺎر اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح ﮐﺒﻮﺗﺮ داران ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮان ﺑﻪ ﭘﺮواز در آﯾﻨﺪ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾ ﮐﻮل ﭘﺮﯾﺪه اﻧﺪ.
ﮐﺒﻮﺗﺮ دوﭘﯿﻨ : ﮐﺒﻮﺗﺮی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ داروﻫﺎی ﻧﯿﺮوزای ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺘ ﺑﯿﺶ از

ﺳﺎﻋﺖ واﻗﻌ ﺧﻮدش را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻢ ﺑﺎزی  :ﺑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﮐﻢ ﺑﺎزی ﺑﺰﻧﺪ را ﮐﻢ ﺑﺎزی ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﮐﻼ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺮش ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزی ﻣﺨﺘﺼﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا اﻧﺮژی ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ زدن ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺪاوم و ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﻫﺪر ﻧﻤ دﻫﻨﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺮژی ﺧﻮدﺷﺎن را ﺻﺮف ﭘﺮش ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺒﻮﺗﺮ دار  :ﺑﻪ ﮐﺴ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻧﻬﺪاری ﮐﻨﺪ و ﮐﺒﻮﺗﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﻧﯿﺎورد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
ﮐﻨﺪ.
ﮐﻢ دان ﮔﺮﻓﺘﻦ  :ﮐﻢ دان ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﻌﻨ ﻃﻮری ﮐﺒﻮﺗﺮ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮﺳﻨ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ
دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری و ﺿﻌﻒ ﻧﺸﻮد.
ﺟﻔﺖ ﮐﺮدن  ،ﺗﻦ ﮐﺮدن  :ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻧﺮ و ﻣﺎده ای را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺷﺪن و از ﮐﻨﺎر در رﻓﺘﻦ در ﮐﻨﺎر ﯾﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﻦ ﮐﺮدن
ﮔﻮﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮان ﺟﻔﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮان اﺻﻄﻼﺣﺎً ﮐﺖ ﯾﺎ دﺳﺖ ﻫﻢ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.
ﮐﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ  :ﮐﺒﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری و ﯾﺎ ﭘﺮواز ﯾ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺸ ﺷﺪه و دﯾﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮد ﮐﺒﻮﺗﺮ :ﺑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮان ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻞ ﺧﺎص و ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻬﻦ و دم ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺮ و ﻧﻮک ﺟﻤﻊ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ داران ﺗﻬﺮاﻧ ﻋﻼﻗﻪ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﯿﻞ دارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰو ﭘﺮﺷ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮان ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺮاز ﭘﺮی )ﺗﯿﺰ ﭘﺮوازی(  :ﺑﻪ ﭘﺮﺷ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪﮐ از ﺑﺎم ﺧﯿﻠ ﺗﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤ ﭘﺮد ﺑﻠﻪ ﺣﺮﮐﺘﺶ اﻓﻘ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ از اﯾﻦ اﺳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺮاز ﺣﺮﮐﺘ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﻞ دارد ﺗﯿﺰ ﺑﻪ ﯾ ﻃﺮف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺗﯿﺮ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﭘﺮواز در آﻣﺪن
ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﯾ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﺻ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ در ارﺗﻔﺎﻋ ﮐﻢ ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﻣ آﯾﻨﺪ.

اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺎزی ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

