
 

 

 معرفی همه نژادهای معروف کبک بهمراه تصاویر آنها

 کبک برفی

«  برایان هوگ تتون»م توستتط یعی ی دان انیلی تتی ۱۸۳۳ ستتا  در بار اولین برای گونه این. استت  Lerwa lerwa نام علمی آن

های هیمالیا در هندوستان و نیز در کشورهای پاک تان، نپا  و چین سیع در منایق مرتفع کوهو یور به گونه این. گردید  شناسایی

می باشد. پرنده نر و پرنده ماده از لحاظ رنگ آمیزی پرها شعیه هم می باشند « لروا»پراکنده شده اس . این گونه تنها گونه جنس 

ش  آن به رنگ بلویی اما نرها در باالی پنجه های پا یک مهمیز دارند که این ام سازد. پرهای پ ر آن ها را از پرنده ماده متمایز می 

و پرهای ناحیه شکم به رنگ قهوه ای با خطوط سفید و منقار و پاهای آن به رنگ سرخ روشن اس  و پرهای دم نیز به رنگ بلویی 

سانتیمتر و وزن پرنده ماده  ۴۰-۳۸پرنده بالغ با نقاط سفید می باشد و برخی از آن ها تاج کوچکی نیز بر روی سر دارند. یو  بدن 

 گرم می باشد. جوجه های کعک برفی شعیه جوجه قرقاو  خونی می باشد. ۷۰۰-۵۵۰گرم و وزن پرنده نر  ۴۵۰-۵۸۰

 کبک عربی

« ادوارد روپیل»م توستتتط یعی ی دان آلمانی ۱۸۵۳ ستتتا  در گونه این. استتت  Alectoris melanocephala نام علمی آن

سایی ستیاه. گردید  شنا س  یمن و س ودی عرب تان عمان، آن خا  دهش برده پاک تان کشور به عمان کشور از گونه این اخیراً و ا

 .اس 

 کبک پرزیوالسکی



 

 

 

م توستتط جارافی ۱۸۷۶ ستتا  در گونه این. استت  Alectoris magna علمی آناستت  و نام « کعک یوقی نارنجی»نام دییر آن 

 از .باشتتد می چین غرب و تع  شتتر  در کعک این جارافیایی پراکنش. گردید شتتناستتایی «پرزیوال تتکی نیکوالی» روستتی  دان

د. م موالً شعیه کعک چوکار سانتیمتر می رسد. نر و ماده شعیه به هم ه تن ۳۹تا  ۳۸ به آن یو  و اس  کعک های گونه بزرگترین

سیاه دارد. ق م  پایین بدن قهوه ای و روی پهلوها نوارهای  س . دور گردن دو یقه با پرهای  سرپاتر ا بوده ولی قدری تنومندتر و 

 ظریفی دارد.

 کبک کوهی

س  Alectoris graeca نام علمی آن شمند آلمانی ۱۸۰۴ سا  در گونه این. ا سط دان سایی گردید. این « کار  من یر»م تو شنا

 گاهی و باز های زمین و خشک منایق در بیشتر و اس  پراکنده اروپا شر  جنوب تا آسیا غرب جنوب از وسی ی محدوده  گونه در

سازد و هر بار  را خود های النه. شود می دیده کوه تانی و مرتفع منایق در نیز اوقات شکاف های مختلف می  بر روی زمین و در 

س . در  ۵-۸ سرخ رنگ ا س  و بالهای آن راه راه و پاهای آن  ش  آن به رنگ خاک تری ا سینه و پ سر و  تخم می گذارد. پرهای 



 

 

تا حدودی شعیه هنیام اح اس خطر ترجیح می دهد که بدود ولی در حال  ضروری می تواند م اف  کوتاهی پرواز کند. این گونه 

 کعک چوکار اس  اما رنگ آن تیره تر می باشد.

 کبک چوکار

 

سه، آن به فارسی مختلف های لهجه در. اس  Alectoris chukar بوده و نام علمی آن« کعک چوکار هندی»نام دییر آن   کو، خا

«  توماس هورستتتفیلد»م توستتتط یعی ی دان آمریکایی ۱۸۲۱این گونه در ستتتا  (. ۱۳۶۱ مکری) گویند می کوک و کو ژرژ، زرج،

پاک تان بوده و در پاک تان به عنوان پرنده ملی شناخته می شود. این گونه و زیر شناسایی گردید. خاستیاه آن کشور هندوستان و 

گونه های مربویه در محل های شتتیعدار ستتنیریزه ای و دره های خشتتک و گاهی مزارک و تاک تتتان ها زندگی می کنند. نر و ماده 

پش  گردن تا ق متهای پایین بدن خاک تری  شعیه به هم و ن ع  به گونه های دییر چا  تر و درش  ترند. رنگ کعک چوکار از

شم و منقار و گونه ها به رنگ زرد کم  صله دور چ س . فا شیه قرمز متمایل به قهوه ای ا شانه ها آبی کم رنگ با حا سر شند و  می با

ه د. سینرنگ اس . زیر گلو، گردن و ق م  سر به رنگ زرد نخودی اس . خا  های تیره رنیی در ق م  باالی گردن دیده می شو

 خاک تری و پ

خط تیره در دو پهلو دارد. منقار قرمز کم رنگ و ستتا  پای قرمز پررنگ و عنعیه قهوه ای رنگ چشتتم از  ۱۰تا  ۹هلو ستتفید استت  

ویژگی های این کعک می باشتتد. ماده ها از ن ر اندازه از نر کوچکتر بوده و کمی هم کمرنگ تر ه تتتند و بر باالی پنجه ها مهمیز 



 

 

س . یو  بالها  ۳۵-۳۲یو  بدن پرنده ندارند.  شرایط یعی ی وزن کعک نر بالغ  ۶۰تا  ۵۵سانتیمتر ا س . در  تا  ۵۱۰سانتیمتر ا

 گرم می باشد. ۶۸۰تا  ۴۵۰گرم و وزن کعک ماده  ۸۰۰

کعک های چوکار م موالً جف  جف  یا به صتتورت دستتته های کوچکی دیده می شتتوند، ولی گاهی در زم تتتان گله های بزرگی 

شکیل می دهند. هنیام اح اس خطر کمتر پرواز می کند و بیشتر به سم  سرباالیی کوه تان می دوند. در بهار و تاب تان پرنده ت

ای پر سروصدا اس . در یعی   همیشه در دامنه ها و شیب های کوه تانی باز و سنیالخ یاف  می شود و در میان بوته های کوتاه 

سازد و  شیانه می  صخره ها آ شتر بین  شود. کعک چوکار پراکندگی زیادی در ایران دارد و بی م موالً در نواحی پر درخ  دیده نمی 

 ستیاهد کعک های وحشی ایرانی از گونه کعک چوکار می باشند. این گونه مناسب برای پرورش مصنوعی و می توان تخم پرنده را در

 . داد پرورش جوجه کشی

 کبک فیلبی

س  Alectoris philbyi نام علمی آن شناس انیلی ی ۱۹۳۴ سا  در گونه این. ا شر   سط جراح و  سی الو»م تو سایی « پر شنا

نامیده شده اس . توزیع جارافیایی آن در جنوب غربی عرب تان و یمن « سن  جان فیلعی»گردید. این گونه به نام قدیس انیلی ی 

س . اندازه این کعک گاهی به  ۱۰۰۰تفاک باالی در ار شعیه به هم ه تند. ق م  های  ۳۸۸پایی ا سد. نر و ماده  سانتیمتر می ر

باالی بدن و سینه به رنگ سیاه و سفید و شاه بلویی اس . رنگ پرهای باالی چشم مایل به سعز و پرهای روی پهلو به رنگ سیاه و 

س . زیر گلو و گ شاه بلویی ا سعز روی ق م  چینه دان وجود دارد. منقار پاها و سفید و  سیاه بوده و نقاط زرد و  ونه ها به رنگ 

 حلقه های ایراف چشم به رنگ قرمز تیره اس .

 کبک بربری

 



 

 

سایی « پیر جوزف بوناتری» وی م توسط بیولوژی   فران۱۷۹۱ سا  در گونه این. اس  Alectoris barbara نام علمی آن شنا

پایی زندگی می کنند. خاستتتیاه اصتتلی این کعک در  ۱۰۰۰۰۰گردید. این نوک کعک ها در تپه های ستتنیی و بوته زارها تا ارتفاک 

س . این کعک در  شده ا ه یدنیز د« ساردینا»شما  آفریقا و در تنیه جعل یار  و جزایر قناری بوده و از همان جا به پرتاا  برده 

سانتیمتر یو  دارد. تاج، پش  گردن سیاه با نقاط سفید اس . ق م  های فوقانی بدن خاک تری و  ۳۶-۳۳شده اس . این پرنده 

صله دو چشم و منقار یویل، گونه ها و زیر گلو خاک تری کم رنگ و نوار ایراف  س . فا شانه ها آبی مایل به خاک تری ا سر قرمز، 

شاه بلویی و از پ شم به رنگ  شم ها چ س . نرها کمی از ماده ها بزرگترند. چ شده ا شیده  رهای نارنجی زرد فام ب یار کم رنگ پو

شه  شد. در بی سا  پاها قرمز تیره می با شن یا قهوه ای تیره و منقار به رنگ قرمز نارنجی یا قرمز پررنگ بوده   نهال زارها قهوه ای رو

دانه و حشرات تاذیه می کند. این کعک تا حدودی شعیه کعک پا قرمز اس   تخم می گذارد و بر روی ۸-۶ خود النه در و سازد می

شعیه کعک پا  س . و بر روی دانه و حشرات تاذیه می کند. این کعک تا حدودی  سر و گردن اندکی با آن متفاوت ا و فقط از لحاظ 

 قرمز اس  و فقط از لحاظ سر و گردن اندکی با آن متفاوت اس .

 کبک سی سی

جان فردریک وان »م توستتط یعی ی دان آلمانی ۱۸۴۳ ستتا  در گونه این. استت  Ammoperdix griseogularis ننام علمی آ

 کعک هب هایی شعاه  و اس  پاک تان و عرا  شر  و سوریه ایران، ترکیه، شر  جنوب گونه این خاستیاه. گردید  شناسایی« بران 

صر در کعک این که دارد شنی شورهای و م شک و  ۲۵-۲۲د. اندازه آن دار وجود عربی ک س . این گونه در منایق خ سانتی متر ا

دش  های باز و در برخی موارد نادر در منایق کوه تانی دیده می شود. رنگ پرها خاک تری روشن تا قهوه ای روشن بوده و رنگ 

رد. بالها مخطط بوده و به رنگ منقار سرخ و سر و گردن خاک تری و ابروها به رنگ مشکی بوده و در پس چشم ها لکه ای سفید دا

س . این کعک نیز  شن تر ا شعیه کعک نر بوده و رنگ آن رو س . کعک ماده نیز کامالً  س  و پاها به رنگ زرد ا سفید و قهوه ای ا

 همانند سایر گونه ها قادر اس  که م اف  های کوتاه را پرواز نماید و ترجیح می دهد که م اف  های کوتاه را بدود.

 رمزکبک پا ق

 



 

 

م توسط یعی ی دان مشهور سوئدی ۱۷۵۸ سا  در گونه این. اس  Alectoris rufa و نام علمی آن« کعک فران وی»نام دییر آن 

ش  های باز جزیره انیلیس و ولزز « کار  لینه» س  و در د ستیاه یعی ی آن غرب اروپا در فران ه و ایعری ا سایی گردید. خا شنا

ده شده اس  و به عنوان پرنده شکار شونده توسط شکارچیان انیلی ی صید می گردد و در شما  النیشایر و شر  یورگشایر نیز دی

که خیلی به کعک پا قرمز شتتعیه استت  جای آن را گرفته « کعک کوهی»دیده می شتتود. در جنوب شتتر  اروپا کعک دییری به نام 

س . از لحاظ ظاهری رنگ پر و با  پرنده  س . بالها مخطط و رنگ ا ش  تا انتهای دم ا سر و پ سر، پس  شن در ناحیه  قهوه ای رو

 نوک و پاها قرمز اس  ضمناً در ایراف چشم حلقه ای به رنگ قرمز دارد. پرنده در دش  های باز النه و تخم گذاری می کند.

 کبک شنی

«  کونراد جاکوب تیمینک»م توستتتط یعی ی دان هلندی ۱۸۲۵ ستتتا  در گونه این. استتت  Ammoperdix heyi نام علمی آن

شناسایی گردید. خاستیاه آن مصر، شر  فل طین و جنوب شعه جزیره عرب اس  و این گونه شعاهتهایی با کعک سی سی دارد. 

ش  های باز و گاهی نیز در من ۲۵۵-۲۲اندازه آن  شک و د س  و در زمین های خ شود. النه سانتیمتر ا ایق کوه تانی دیده می 

سازد و در هر النه  شنی، در  ۷-۵های خود را بر روی زمین می  شن بوده و همانند کعک  تخم می گذارد. رنگ بدن آن قهوه ای رو

پس چشم ها یک لکه سفید دارد. با  ها مخطط و به رنگ قهوه ای و سفید اس  و رنگ منقار سرخ متمایل به زرد و رنگ پاها زرد 

 اس .

 کبک منقار بلند

 

س  Rhizothera longirostris نام علمی آن سط یعی ی دان هلندی ۱۸۱۵ سا  در گونه این. ا «  کونراد جاکوب تیمینک»م تو

 تانکوه  و ها دش  و ها جنیل در و اس  برونئی کشور و سوماترا جزیره ماالوی، جزیره شعه گونه این  شناسایی گردید. خاستیاه

« R. l. dulitensis»و « R. l. longirostris»ی ها نام به زیرگونه دو گونه این. کند می زندگی استتتوایی نیمه و استتتوایی های

شود و در کوه تان های مرکزی کشور برونئی زندگی می کند. کعک « کعک دولی »دارد که زیرگونه اخیر به نام  شناخته می  نیز 

ش ش  و زیر  شمار می رود. رنگ بدن آن خاک تری بوده و در ناحیه پ کم به رنگ منقار بلند جزو گونه های در م رض انقراض به 



 

 

قهوه ای اس . منقاری سرخ و بلند دارد و در کنار چشم خطی به رنگ سیاه دارد. با  ها مخطط و به رنگ سفید و سیاه اس . پاها 

 به رنگ سرخ اس .

 کبک خاکستری

 

 زبان در افراد برخی. استت  Perdix perdix بوده و نام علمی آن« کعک هون»و « کعک مجاری»، «کعک انیلی تتی»نام دییر آن 

شناسایی گردید. « کار  لینه»سوئدی م توسط یعی ی دان مشهور ۱۷۵۸۸ سا  در گونه این. گویند می «چیل کعک» آن به فارسی

گرم وزن دارد. از تیهو اندکی بزرگ تر اما از کعک و دراج کوچکتر استت . در  ۴۰۰تا  ۳۰۰ستتانتیمتر یو  و بین  ۳۲-۲۸این پرنده 

سینه خاک تری و لکه ن ل مانندش به ر ۲۰الی  ۱۵های گروه شانی و گلوی نارنجی بلویی،  سطه پی گ نتایی زندگی می کند به وا

شکل اند و در پرواز  شود. نر و ماده هم  شناخته می  سانی  ضی در پهلوها به آ قهوه ای تیره در زیر تنه و نیز نوارهای پهن بلویی عر

خا  های قهوه ای خاک تری رنیی روی بالها و زیر تنه اش دیده می شود که در تضاد با رنگ خاک تری گلو و چارچوب بلویی سر 

س . هنیام راه رفتن قوز کرده و به محض اح اس خطر فوراً خود را جمع کرده و در قرار دارد. پرهای بیرون ی دم، نارنجی قهوه ای ا

شیه تاالب ها، تپه های  شتزارها، چراگاه ها، حا سرع  می دود. این پرنده در ک س  به  سرش را باال گرفته و آماده پرواز ا حالی که 

 پنهان روی زمین و زیر بوته ها و در نقایی کامالً مخفی مانند پای پرچین ها و در شتتنی و اراضتتی بایر به ستتر برده و در نقاط کامالً

س  و در م رض خطر انقراض قرار  س  اما جم ی  آن ها اندک ا سازد. در ایران بومی ا شیانه می  مزارک گندم و ذرت و امثا  آن، آ

شتر در باغ ها و گاهی نیز در دارد و تا به امروز حرکتی در جه  حمای  از این گونه زیعا و نادر ا سعاران بی س . در ار نجام نیرفته ا

 کوهپایه ها دیده می شود.

شرک  در  شمالی به من ور  سط اروپاییان به نقاط مختلف اروپا و همچنین آمریکای  در قرن نوزدهم و اوایل قرن بی تم این نژاد تو

م رض خطر نی   ولی ت داد آن در منایق زراعی انیل تان رو به  برنامه های تفریحی شکار کعک ارسا  شد. در اروپا این گونه در

کاهش اس  و عل  آن از بین رفتن محیط های یعی ی زی   پرنده و کاهش مواد غذایی مورد نیاز آن می باشد، به همین عل  بنا 

اس ، از این رو دول  انیل تان کاهش داشته  %۸۵به برخی ایالعات وارده در یی بی   و پنج سا  اخیر ت داد آنان در انیل تان 

 با کمک برخی از سازمان های غیر دولتی حمای  از حیوانات اقداماتی را در راستای تکثیر پرنده انجام داده اس .

 کبک دیوریان



 

 

 

 سا  در گونه این. اس  روسیه کشور در بایکار دریاچه نزدیکی در ای منطقه نام «دیوریا» و اس  Perdix daurica نام علمی آن

شناس  م توسط۱۸۱۱ سایی گردید. این کعک در زمین« سیمون پاالس پیتر» آلمانی جانور شر  شنا سی ی از  های زراعی نواحی و

آسیا از شر  کشور قرقیزستان تا چین و ماول تان پراکنده اس . این گونه غیر مهاجر بوده و در فصل تولیدمثل به صورت گله ای 

نه های در م رض خطر قرار ندارد. پرهای ستتر و زندگی می کند و شتتعاه  های زیادی با کعک خاک تتتری دارد. این گونه جزو گو

پش  پرنده به رنگ قهوه ای تیره با رگه های سفید و سینه به رنگ قهوه ای م ی با لکه قهوه ای تیره در ناحیه شکم، و زیر شکم و 

 دمیاه به رنگ زرد روشن اس .

 کبک تبتی

«  بریان هوگتون هودستون»ط یعی ی دان انیلی تی م توست۱۸۵۷است . این گونه در ستا   Perdix hodgsoniaeنام علمی آن 

صل تولیدمثل به  سرزمین زندگی می کند و در ف ش  های تع  و در ارتفاعات آن  سی ی در د سایی گردید. این گونه به یور و شنا

نر و ماده  صورت گله ای دیده می شود و در سایر فصو  نیز به صورت پراکنده در زمین های زراعی مشاهده می شوند. هر دو پرنده

سر و گردن و زیر گلو به رنگ بلویی  ۳۱-۲۸فاقد برآمدگی باالی پنجه یا مهمیز ه تند. اندازه بدن آن ها  س . پرهای  سانتیمتر ا

بوده و ابروی آن سفید و در زیر چشم لکه ای سیاه دارد و پش  و پهلوی پرنده ب رنگ خاک تری با رگه های سفید و پرهای سینه 

رگه های سفید و شکم و زیر شکم و دمیاه به رنگ سفید اس . نر و ماده از لحاظ حجم و اندازه شعیه هم ه تند و به رنگ تیره با 

 فقط پرهای ماده کمرنگ تر از پرهای پرنده نر اس .

 کبک ماداگاسکار

 



 

 

س  Margaroperdix madagascariensis نام علمی آن سط ی۱۷۸۶ سا  در گونه این. ا جیوانی »عی ی دان ایتالیایی م تو

سکوپولی ستیاه« آنتونی ا سایی گردید. خا ستوایی کوه تانی منایق و ها جنیل آن  شنا ستوایی نیمه و ا سکارماداگ جزیره در ا  در ا

 رنگ هب دم ناحیه تا پرنده پش . دارد سفید خط یک چشم زیر و چشم باالی در که اس  تیره رنگ به گلو و سر پرهای. اس  آفریقا

قهوه ای با رگه های سفید اس . در ناحیه گردن و پیش سینه پرهای آن به رنگ خاک تری اس  و شکم و زیر شکم قهوه ای تیره 

 با لکه های سفید اس .

 کبک سیاه

سیاه»نام دییر آن کعک  س  Melanoperdix niger نام علمی آن« جنیلی  شناس ۱۸۲۹ سا  در گونه این. ا سط جانور م تو

س  و اندازه آن در حدود « کوالس وییورزنی»ایرلندی  شد. این گونه یکی از کوچک ترین گونه های کعک ا سایی  سانتی  ۲۷۷شنا

متر اس . خاستیاه آن جنیل های استوایی و دش  های مالزی و برونئی و جزیره سوماترا در جنوب شر  آسیا اس . این گونه در 

شته اما امروزه در آن یاف   شد. کعک مذکور سنیاپور نیز وجود دا سیاه در لی   پرندگان در حا  انقراض می با شود. کعک  نمی 

شکی « مونو مورفیک»جزو پرندگان  س  به یوری که پرنده تر پر و بالی م س  ی نی رنگ پرهای نر با رنگ پرهای ماده متفاوت ا ا

شکمی مایل به سفید می باشد و از لحاظ اندازه  و گلو با تیره بلویی رنگ به ماده پرنده که حالی در اس  رنگ سیاه آن منقار  دارد

 ۶تا  ۵کمی پرنده نر کوچک تر استت ، به همین عل  ت یین جن تتی  آن به راحتی صتتورت می گیرد. پرنده ماده م موالً در هر بار 

 تخم می گذارد.

 کبک جنگل روبیهو

ریوری »از یعی ی دانان به نام های م توستتتط دو تن ۲۰۰۵ ستتتا  در گونه این. استتت  Xenoperdix obscurata نام علمی آن

سانتیمتر اس .  ۲۹۹شناسایی گردید. خاستیاه آن جنیل روبیهو در کشور تانزانیا اس . اندازه آن در حدود « جان فیج ا»و « بووی

سفید  رنگپر و با  آن در ناحیه پش  تا دمیاه به رنگ بلویی بوده و منقار و زیر گلو آن به رنگ سرخ اس  و سینه و شکم آن به 

 با لکه های مشکی و پاها زرد رنگ اس . در حا  حاضر این پرنده جزو پرندگان در حا  انقراض به شمار می رود.

 

 کبک شکم بلوطی

س  Arborophila javanica نام علمی آن شناس آلمانی ۱۷۸۹ سا  در گونه این. ا جان فردریک »م توسط یعی ی دان و گیاه 

ه می باشد. کعک کوچکی که انداز« کعک تپه ای جاوه»و « کعک تپه ای شکم بلویی»شناسایی گردید. نام های دییر آن « جملین



 

 

سر پرنده قهوه ای و پاها قرمز و ۲۸۸آن در حدود  س . رنگ تاج و پس  س   سانتیمتر ا سینه خاک تری و بالها قهوه ای و رنگ پو

صورت سرخ رنگ و ماسک و گلو و منقار به رنگ سیاه اس . شکم به رنگ قهوه ای و در وسط به رنگ سفید اس . هر دو جنس نر 

یاه آن . خاستو ماده به هم شعیه ه تند. پرندگان نابالغ دارای صورتی متمایل به سفید بوده و منقار به رنگ قهوه ای سرخ فام اس 

صل تولید  س  و ماده ها م موالً در ف شر  و غرب جزیره جاوه پراکنده ا س  و این گونه در جنیل های کوه تانی  شور اندونزی ا ک

 مثل چهار تخم می گذارند. این گونه جزو گونه های در م رض خطر انقراض قرار دارد.

 کبک سی چوان

سا  ای. اس  Arborophila rufipectus نام علمی آن سایی گردید. « بولتون»م توسط یعی ی دانی به نام ۱۹۳۲ن گونه در  شنا

 گونه و باشد می فازیانیده خانواده جزو کعک این. اس  چین مرکز در استانی نام «چوان سی» و اس  چین  خاستیاه آن فقط کشور

ل  امروزه و استتت  انقراض خطر م رض در آن جا آن نژاد حفظ برای هایی تالش چین دو پارک یعی ی ان نه در  م داده و این گو

 که دارای جنیل های کاج و آب و هوایی م تد  دارد حفاظ  می شود.« الجونشان»

 کبک سینه بلوطی

 

س  Arborophila mandellii نام علمی آن شناس انیلی ی ۱۸۷۴ سا  در گونه این. ا شر   سط  « آلن اوکتاویان هوم»م تو

 یکیمس های ایال  و( دارچلینگ فقط)  بنیا  غرب بوتان، براهماپوترا، شما  و هیمالیا های کوه شر  آن  شناسایی گردید. خاستیاه

این گونه با رنگ سینه بلویی و رنگ خاک تری  .باشد می تع  شر  جنوب و نپا  و هندوستان شر  شما  در پرادش اروناچا  و

سینه با آن اندکی تفاوت دارد. این گونه در  سر و  س  و تنها از لحاظ رنگ  سینه قهوه ای ا شعیه کعک  شود و  شخص می  شکم م

این  م رض خطر استت  و ت داد کلی آن در حدود ده هزار قط ه برآورد می شتتود و در اخر تخریب جنیل ها امکان کاهش روزافزون

گونه وجود دارد. در حا  حاضر سه منطقه حمای  شده برای حفاظ  آن در ن ر گرفته شده اس  که یکی از این منایق پارک ملی 

 در شر  بنیا  می باشد.« سینیالیا»

 کبک جنگلی یوزونگوا



 

 

م توستتتط ۱۹۹۴ا  ستتت در گونه این. استتت  Xenoperdix udzungwensis بوده و نام علمی آن« کعک یوزونیوا»نام دییر آن 

سایی «فیج ا  جان»یعی ی دانی به نام  ستیاه. گردید شنا شور در یوزونیوا جنیل آن خا  کعک به شعاه  عل  به و بوده تانزانیا ک

ش  ناحیه در آن با  و پر. شود می برده نام م تقل گونه عنوان به امروزه ولی شد می شمرده آن از ای زیرگونه قعالً روبیهو،  ات پ

رنگ بلویی تیره بوده و سر و منقار و زیر گلو آن به رنگ سرخ اس  و سینه و شکم آن به رنگ سفید با لکه های مشکی و  به دمیاه

سانتیمتر اس . هر دو جنس نر و ماده شعیه به هم ه تند. در حا  حاضر این پرنده جزو پرندگان  ۲۹پاها زرد رنگ اس . اندازه آن 

 در حا  انقراض به شمار می رود.

 ای بک تپهک

« آشتیل واالن تینس»م توستط یعی ی دان فران توی ۱۸۲۶ ستا  در گونه این. است  Arborophila torqueola نام علمی آن

ستان، میانمار، شورهای بوتان، چین، هندو ستیاه آن ک سایی گردید. خا س  ویتنام و نپا   شنا  های کوه تان و ها جنیل در و ا

د. پرنده نر اندکی با پرنده ماده تفاوت دارد به یوری که پرنده نر یک خط نارنجی رنگ بر کن می زندگی استتتوایی نیمه و استتتوایی

روی سر داشته و و منقار آن به رنگ مشکی اس  و دور چشم ها قرمز و پش  چشم لکه ای نارنجی رنگ دارد که این مشخصات در 

ر و ماده مشابه اس . کعک تپه ای م موالً به صورت گله های پرنده ماده دیده نمی شود ولی رنگ سایر اجزای بدن در هر دو پرنده ن

 روز بر روی تخم می خوابد. ۲۴تخم می گذارد و به مدت  ۵تا  ۳ده تایی دیده می شود. پرنده ماده در هر بار 

 آنام ای کبک تپه

دالکور و »م توستتط ۱۹۲۴ ستتا  در گونه این. استت  Arborophila merlini نام دییر آن کعک ویتنامی استت  و نام علمی آن

گونه  می دانند. این« کعک سینه صدفی»اس . برخی این گونه را زیر گونه ای از « آربروفیال»شناسایی گردید. جزو جنس « جابولی

س  و پرنده ماده کمی کوچکتر از پرنده  ۲۹۹در جنیل های منطقه آنام در کشور ویتنام زندگی می کند. اندازه بدن آن  سانتیمتر ا

گرم استت . این گونه در م رض خطر انقراض قرار  ۲۵۰گرم و وزن پرنده ماده در حدود  ۲۹۰اشتتد و وزن پرنده نر در حدود نر می ب

 دارد و تنها در دو منطقه کوچک در آنام یاف  می شود.

 کبک طوقی سفید

س  Arborophila gingica نام علمی آن شناس ۱۷۸۹ سا  در گونه این. ا سط یعی ی دان و گیاه  جان فردریک »آلمانی م تو

س . این گونه فقط در« جملین سایی گردید. جزو خانواده فازیانیده ا شور  شنا  رد شده حفاظ  منایق در و شود می یاف  چین ک

 .باشند می انقراض خطر م رض در های گونه جزو و دارد وجود استوایی نیمه و استوایی نواحی های جنیل

 کبک تایوان

س  Arborophila crudigularis نام علمی آن سط یعی ی دان انیلی ی ۱۸۶۴ سا  در گونه این. ا سوین هو»م تو « روبرت 

 و شود می نیهداری شده حفاظ  های جنیل در و دارد  شناسایی گردید. جزو خانواده فازیانیده اس  و فقط در کشور تایوان وجود

 .باشد می انقراض م رض در های گونه جزو

 کبک هاینان



 

 

س  Arborophila ardens نام علمی آن سط ۱۸۹۲ سا  در گونه این. ا سایی گردید. جزو خانواده فازیانیده « ستیان»م تو شنا

ستیاه آن جزایر  س  و خا س  و در جنیل های« هاینان»ا ستوایی منایق در شده حفاظ   و چین ا ستوایی نیمه و ا  می زندگی ا

 .دارد قرار انقراض م رض در نژادهای جزو و کند

 ای وهکبک گلو قه

شناسایی « ادوارد بلی »م توسط یعی ی دان انیلی ی ۱۸۵۰ سا  در گونه این. اس  Arborophila rufogularis نام علمی آن

 تناموی و تایلند نپا ، میانمار، الئوس، هندوستتتان، چین،  گردید. جزو خانواده فازیانیده می باشتتد. در کشتتورهای بنیالدش، بوتان،

ر جنیل ها و زمین های کم ارتفاک استوایی و نیمه استوایی و همچنین در برخی از جنیل های کوه تانی د گونه این. شود می دیده

 این منایق زندگی می کند.

 کبک جنگلی کاکلی

س  Rollulus rouloul نام علمی آن سط یعی ی۱۷۸۶ سا  در گونه این. ا سکوپولی»دان ایتالیایی دان و فیزیکم تو «  جیووانی ا

 جنس عضو هاتن گونه این. اس  «سرخ کاکلی جنیلی کعک»  ،«کعک جنیلی سعز»، «کعک کاکلی»د. نام دییر آن شناسایی گردی

 جزیره مالزی، تایلند، جنوب برمه، جنوب در بارانی ارتفاک کم منایق در که استتت  کوچک جثه با کعکی. باشتتتد می «رولولوس»

سفید رنگ می زم روی بر را خود النه. کند می زندگی برونئی و سوماترا شش تخم  سازد و در آن  ین و البه الی برگ درختان می 

سانتیمتر اس  و نرها کمی بزرگتر از ماده  ۲۵گذارد که پس از هجده روز جوجه ها از تخم بیرون می آیند. اندازه بدن آن در حدود 

بوده و فاقد زائده مهمیز مانند می  ها می باشتتند. هر دو جنس لکه پوستتتی ستترخ رنگ ایراف چشتتم را داشتتته و پاها به رنگ قرمز

باشند. پرنده نر در ق م  فوقانی بدن به رنگ سعز متالیک و در ق م  پایینی بدن به رنگ آبی اس . بالها به رنگ قهوه ای اس . 

س  و با  ها به رنگ خاک  شن ا سعز رو س . پرنده ماده در ق م  فوقانی بدن به رنگ  سرخ ا ری تسر دارای کاکلی بلند به رنگ 

استت  و کاکل ندارد. منقار در هر دو پرنده نر و ماده به رنگ تیره استت . این پرنده هنیامی که اح تتاس خطر کند ترجیح می دهد 

بدود و در صتتورت لزوم می تواند م تتاف  کوتاهی پرواز کند. امروزه به عل  از بین رفتن ستتریع جنیل ها، این گونه نیز در م رض 

 خطر انقراض قرار دارد.

 ای صخره کبک

 



 

 

«  جان فردریک جملین»م توستتتط یعی ی دان آلمانی ۱۷۸۹ن گونه در ستتتا  ای. استتت  Ptilopachus petrosus نام علمی آن

سانتیمتر می رسد نرها کمی از ماده ها بزرگ تر و شعیه به هم ه تند. از لحاظ  ۳۳۳شناسایی گردید. بزرگی آن در دوران بلوغ به 

ساحل غربی تا ک سط آفریقا از  ستیاه آن در و شعیه به کعک ایرانی ه تند. خا ضو جنس سر و گردن  س . این گونه تنها ع نیا ا

می باشتتد. این گونه در زبان انیلی تتی با گونه کعک کوهی تشتتابه استتمی دارد و هنیام ترجمه نام آن به زبان های « پتیلوباخوس»

ر دو سانتیمتر اس . باالتنه ه ۲۵تا  ۲۰آلمانی و هلندی و فران وی ممکن اس  که بین این دو گونه خلط شود. اندازه بدن آن بین 

جنس نر و ماده به رنگ قهوه ای شکالتی اس  و سر و گردن و سینه پرنده به رنگ قهوه ای اس  در پرنده نر سینه و شکم به رنگ 

س  و پرنده نر در خوابیدن روی تخم و  شن ا صورتی رو سته تخم  س . رنگ پو شن ا کرم پرتقالی و در پرنده ماده به رنگ کرم رو

سا   نیهداری از جوجه ها نقشی مهم سی دارد. در  سا شد تا در باغ وحش ۲۰۰۰و ا م این گونه به ایاالت متحده آمریکا و اروپا وارد 

 ها و باغ پرندگان به نمایش درآید. این گونه در لی   پرندگان در م رض خطر انقراض قرار دارد.

 کبک گونه سفید

شناسایی « ادوارد بلی »م توسط یعی ی دان انیلی ی ۱۸۵۰ سا  در گونه این. اس  Arborophila atrogularis نام علمی آن

 و ها جنیل در و دارد وجود چین و هندوستتتتان بنیالدش،  می باشتتتد. این گونه در کشتتتورهای« فازیانیده»گردید. جزو خانواده 

 طر انقراض می باشد.خ م رض در آن گونه و کند می زندگی استوایی نیمه و استوایی منایق های کوه تان

 سفید صورت ای کبک تپه

توماس »م توستتط یعی ی دان و فیزیک دان آمریکایی ۱۸۲۱ ستتا  در گونه این. استت  Arborophila orientalis نام علمی آن

توایی سا های جنیل در و دارد وجود اندونزی کشور در فقط  شناسایی گردید. جزو خانواده فازیانیده می باشد. این گونه« هورسفیلد

 و نیمه استوایی آن کشور زندگی می کند و جزو گونه های در م رض خطر انقراض می باشد.

 کبک پشت صاف

« ادوارد بلی »م توستتط یعی ی دان انیلی تتی ۱۸۵۵ ستتا  در گونه این. استت  Arborophila brunneopectus نام علمی آن

 در و  اس ویتنام و تایلند میانمار، الئوس، چین، کامعوج،  شناسایی گردید. جزو خانواده فازیانیده می باشد. خاستیاه آن کشورهای

 .کند می زندگی استوایی نیمه و استوایی منایق های جنیل و ارتفاک کم های زمین

 کبک گردن پرتقالی

« جان تئودور دالکور»م توستتط شتتر  شتتناس آمریکایی ۱۹۲۷ ستتا  در گونه این. استت  Arborophila davidi نام علمی آن

 گیزند ویتنام و کامعوج بین مرزهای یو  در و ویتنام  شناسایی گردید. جزو خانواده فازیانیده اس  و در شر  کامعوج و در جنوب

 جنیل های استوایی و نیمه استوایی اس  و جزو نژادهای در م رض خطر انقراض می باشد. آن زی تیاه. کند می

 کبک سر بلوطی

س  Arborophila cambodiana نام علمی آن سط ۱۹۲۸ سا  در گونه این. ا سایی گردید. جزو « دالکور و جابولی»م تو شنا

شورهای کامعوج و تایلند « فازیانیده»خانواده  ستیاه آن ک س  و خا س ا ستوایی های جنیل در و  ا ستوایی نیمه و ا  و ارتفاک کم ا

 .کند می زندگی کوه تانی استوایی های جنیل در همچنین



 

 

 کبک سینه سرخ

«  ریچارد شتتارپ»م توستتط جانور شتتناس انیلی تتی ۱۸۷۹ ستتا  در گونه این. استت  Arborophila hyperythra نام علمی آن

سایی گردید. جزو خانواده  ستیاه آن کشورهای« فازیانیده»شنا س  و خا س  اندونزی و مالزی  ا ستوایی های جنیل در و ا  هنیم و ا

 .کند می زندگی کوه تانی استوایی های جنیل در همچنین و ارتفاک کم استوایی

 کبک منقار سرخ

س  Arborophila rubrirostris نام علمی آن شناس ایتالیایی ۱۸۷۹ سا  در گونه این. ا سط جانور  «  سالوادوریتوماس »م تو

 .کند می زندگی استوایی های جنیل در و دارد وجود  شناسایی گردید. جزو خانواده فازیانیده اس . فقط در کشور اندونزی

 کبک طوقی بلوطی

«  توماس کمپل ایتون»م توستتط یعی ی دان انیلی تتی ۱۸۴۵ ستتا  در گونه این. استت  Arborophila charltonii نام علمی آن

. کند می زندگی ویتنام و تایلند میانمار، مالزی، اندونزی،  ن گونه در جنیل های کم ارتفاک استوایی در کشورهایشناسایی گردید. ای

 .باشد می انقراض خطر م رض در گونه این

 کبک سینه صدفی

اسایی شن« ادوارد بلی »م توسط جانور شناس انیلی ی ۱۸۵۹ سا  در گونه این. اس  Arborophila chloropus نام علمی آن

 .دارد وجود ویتنام  گردید. این گونه در کشورهای کامعوج، چین، الئوس، میانمار، تایلند و

 ای سینه خاکستری کبک تپه

ویلیام اوگیل وی »م توستتط جانور شتتناس انیلی تتی ۱۸۹۱ ستتا  در گونه این. استت  Arborophila sumatrana نام علمی آن

 .ندک می زندگی اندونزی و مالزی در استوایی نیمه  ها و کوه تان های استوایی وشناسایی گردید. این گونه در جنیل « گران 

 کبک بامبوی چینی

 



 

 

«  کونراد جاکوب تیمینک»م توسط یعی ی دان هلندی ۱۸۱۵ سا  در گونه این. اس  Bambusicola thoracicus نام علمی آن

 دهش ژاپن وارد موفقی  با اخیراً و اس  تایوان و چین سرزمین شر  آن خاستیاه و دارد کوچک ای جثه گونه این. گردید  شناسایی

 های ونهگ سایر از چینی بامعوی کعک. باشد می «بامعوسیکوال» جنس جزو «کوه تان بامعوی کعک» گونه همراه به گونه این. اس 

س  تر کوچک کعک سیاه و بلویی و کرمی رنگ بزر کمی نر پرنده و ا ش  پرنده به رنگ  سینه و پ شد.  گ تر از پرنده ماده می با

س .  سیاهی بر روی با  ها دارد. صورت و گلوی پرنده به رنگ قهوه ای بوده و باالی چشم ها به رنگ خاک تری ا س  و لکه های  ا

بر خالف نامش ارتعایی به بامعو ندارد. این گونه تا  این گونه در جنیل های گرم و مریوب و در ایراف چمنزارها زندگی می کند و

م به کشور ژاپن راه یاف  و ب د از آن وارد جزایر هاوایی ۱۹۱۹مدت ها در سرزمین چین نیهداری می شد تا این که عاقع  در سا  

ستای احیای شده در را شد و تالش های انجام  مجدد آن در جزیره  شد. ن ل این گونه کعک در جزیره هنگ کنگ کامالً منقرض 

 نتیجه زیادی در بر نداشته اس .

 کبک فری جینوس

س  Caloperdix oculeus نام علمی آن سی هلندی ۱۸۱۵ سا  در گونه این. ا شنا سط جانور  «  کونراد جاکوب تیمینک»م تو

سایی گردید. س  کالوپردیکس جنس جزو گونه این  شنا ستوایی های جنیل در و ا ستوایی نیمه و ا شورها ا ی اندونزی، مالزی، ک

 میانمار و تایلند زندگی می کند. این گونه در م رض خطر انقراض قرار دارد.

 کبک سر زرشکی

س  Haematortyx sanguiniceps نام علمی آن شناس انیلی ی ۱۸۷۹ سا  در گونه این. ا سط جانور  شارپ»م تو «  ریچارد 

 .کند می زندگی اندونزی و  توایی مالزیشناسایی گردید. این گونه در جنیل های استوایی و نیمه اس

 کبک بامبوی کوهستان

شناس انیلی ی ۱۸۷۱ سا  در گونه این. اس  Bambusicola fytchii نام علمی آن سایی « جان اندرسون»م توسط جانور  شنا

 .دارد وجود ویتنام  گردید. این گونه در کشورهای بنیالدش، چین، هند، میانمار، تایلند و

 کبک دری

 

 های دامنه از وستتی ی منطقه و افاان تتتان ارمن تتتان، ترکیه، شتتر  آن خاستتتیاه. استت  Tetraogallus caspius نام علمی آن

 رد غالعاً و اس  رنگ سفید پروازش پرهای. دارد نخودی خاک تری رنگ به بزرگ ای جثه. اس  ایران شما   در العرز جعا  سل له



 

 

سانتیمتر  ۵۸ ، زندگی می کند. اندازه بدن پرنده نر متر اس ۳۰۰۰تا  ۱۸۰۰ حدود در آن ارتفاک که کوه تانی مرتفع ب یار منایق

ستتانتیمتر استت . رنگ شتتکم تیره و در انتها قرمز کمرنگ به ن ر می آید. در پهلوها رگه های یولی پهن به رنگ  ۵۵و پرنده ماده 

شاه پرهای نخ تین و خانوی با  از سوم یو   س . دو  شود که البه الی آن ها خاک تری ا سفید  دارچینی دیده می  سم  قاعده 

شامل نوار چشمی و  صورتش که  شود. یرح خاص  شخصی دیده می  صورت نوار پهن و م س  که هنیام پرواز در زیر با  به  رنگ ا

ه با باشد. تفاوت پرنده مادگلوی سفید، تارک خاک تری و خط خاک تری پررنگ کنار گردن اس  از فاصله نزدیک قابل مشاهده می

س  که در پ ضمناً پرنده ماده کوچک تر، کم رنگ و تاج و گلو نخودی تر نر در این ا س   صورت کمتر ا ضاد نقش و نیار  رنده ماده ت

شن یا نخودی  شود به رنگ خاک تری رو سیخک یا مهمیز دارد. گونه ای که در جنوب غربی ایران دیده می  س . پرنده نر در پا  ا

شد س . این پرنده ب یار خجالتی و محتاط بوده و نزدیک  شاگر فرار کرده و با اح اس خطر ا س . از تما شوار ا ن به آن ب یار د

 بیشتر، به سرع  باالی کوه تان پرواز می کند. به اندازه سایر ماکیان ها اجتماعی نی   و م موالً جف  جف  دیده می شود.

های با شیب تند، کوه تان های صخره  کعک دری به دو گونه قفقازی )ارمنی( و خزری )مازندرانی( وجود دارد. این پرنده در پرتیاه

ای و قلل مرتفع با گیاهان اندک و پراکنده، به سر برده و در میان سنگ ها و اغلب در لعه ی صخره های مرتفع آشیانه می سازد. در 

 ایران بومی و ن عتاً فراوان اس . در سا  های اخیر جم ی  آن به شدت کاهش یافته و شکار آن ممنوک اس .

از پرندگان بومی ایران اس ، در گذشته این پرنده ب یار زیعای ایرانی ن عتاً فراوان بوده و اما در حا  حاضر این پرنده از  کعک دری

س  که در م رض خطر انقراض ن ل قرار دارد. لذا میتوان جه  جلویری از انقراض و حفظ این پرنده ن ع  به تکثیر  گونه هایی ا

 ندبل ارتفاعات در فقط امروزه اما شد می یاف  وفور به داغ قره در قدیم در. کرد اقدام دستیاه جوجه کشی آن به روش مصنوعی و با

م می گذارد. تخ ۹۹تا  ۶ بار هر در و ساخته النه ها صخره الی البه در پرنده این. شود می یاف  غیره و هشت ر داغ، قوشا های کوه

 رنگ پوسته تخم سعز روشن اس .

 کبک سه چینی

س  Tetraophasis szechenyii نام علمی آن س  «زرد گلو کعک» آن دییر نام. ا ستیاه. ا  و «چوان سی» منطقه کعک این خا

 زندگی می کند. ای صخره های دامنه و کوه تانی منایق  در و دارد وجود نیز هندوستان کشور در و اس  چین کشور در «کانزی»

 


