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 ضَد هی گفتِ اوتیٌَتاسیلَص آى تِ ّوچٌیي وِ تیچَ صتاى تیواسی

 ّای تافت وِ تاضذ هی تالغ گاٍّای دس ضذُ ضٌاختِ تیواسی یه ،

 . ًوایذ هی دسگیش سا حیَاى دّاى ّای تخص ًشم

 جضء وِ تاضذ هی لیگٌیشیسی اوتیٌَتاسیلَس تاوتشی تیواسی، عاهل

 هی ًطخَاسوٌٌذگاى گَاسش دستگاُ تاالئی لسوت طثیعی هیىشٍتْای

 .تاضذ

 دس ضذُ ایجاد ّای صخن ٍ جشاحات طشیك اص "هعوَال تاوتشی 

 سخت، غالت ٍ چَب ّای تىِ هثل خطثی غزائی هَاد تَسط پَست

 ًسثتاً تیواسی ایي. ضَد هی حیَاى دّاى داخلی ًَاحی هخاط ٍاسد

 ًاحیِ لٌفاٍی غذد ٍ فه صیش دیذُ، آسیة لسوت دس ٍسم ٍ است حاد

 . داسد ٍجَد هشتَطِ
 

. اضتْائی تی ٍ جَیذى دس هطىالت حذ، اص تیص تضاق سیضش

 ّوضهاى طَس تِ حیَاى چٌذیي دس ضیَع صَست تِ ًذست تِ تیواسی

 ضَد هی هطاّذُ گیش ته صَست تِ عوذتاً ٍ ضَد هی هطاّذُ گلِ دس

 .تاضذ هی داهْا غزایی سطین تغییش تا استثاط دس غالثاً ٍ
 

 

 
 
 

 تشٍص ًَع تشیيهتذاٍل "چَتی صتاى" گاٍّا، تیواسی دس

 سٍی تش تَاًٌذ هی تیواسی عاهل تاوتشی اها است، اوتیٌَتاسیلَص

 ٍ ضىوثِ جولِ اص) گَاسش دستگاُ اص ًمطِ ّش دس ًشم تافتْای

 تا هضهي تیواسی یه عٌَاى تِ است هوىي ٍ تگزاسًذ تأثیش( ًگاسی

 اص تایذ سا جلذی اوتیٌَتاسیلَص. تیاٍسد دٍام هاُ ضص هذت

 .ًوَد هتوایض جلذی لٌفَساسوَم
 

 
تا تَجِ تِ ایٌىِ، خَداسی اص چشا دس هشاتع تا علَفِ خطثی اهىاى 

پزیش ًوی تاضذ، لزا پَضص گیاّی دس ایي هَالع خطشاتی سا تِ 

ّوشاُ داسد. تِ ّویي تشتیة، اص هصشف سیلَی آلَدُ تِ خان، 

ص خطش آسیة دس غطاّای یًَجِ یا ًی یا علف ّشص، تشای جلَگیشی ا

 هخاطی دس دّاى حیَاى، خَدداسی ضَد. 

 
تَاًذ یه عاهل خطش تشای صتاى چَتی تاضذ چشای علَفِ صتش هی

صیشا هوىي است تاعث ایجاد صذهِ دس دّاى ضَد. دس هَاسد ٍلَع 

اًفشادی تیواسی دس یه گلِ، تْتشیي سٍش تشای پیطگیشی ٍ وٌتشل، 

 جذاساصی ٍ دسهاى حیَاى دس اٍلیي صهاى هطاّذُ عالئن است. 

تِ گلِ اصلی  حیَاى تا صهاًی وِ توام عالئن اص تیي ًشٍد، هجذداً

تشگشداًذُ ًطَد، صیشا هٌثع تالمَُ عفًَت  تشای تمیِ داهْای گلِ 

 است.
 

 
 



دسهَسد ضیَع تیواسی، ضٌاسایی عَاهل ایجاد وٌٌذُ دس دّاى 

حیَاًات هثتال تسیاس هْن است. تِ احتوال صیاد یه هٌثع خَسان، 

ضَد. تِ عاهل هساعذ وٌٌذُ است وِ پس اص ضٌاسایی، تایذ حزف 

ّشحال، جذاساصی حیَاًات هثتال ٍ دسهاى صٍدسس تْتشیي الذام 

 وٌتشلی تشای جلَگیشی اص گستشش تیطتش تیواسی است.

دس صَست تشٍص ضیَع اوتیٌَتاسیلَص جلذی، تایذ اضیای خطي دس 

هحیط )هاًٌذ هَاًع خَسان( تشداضتِ یا اصالح ضًَذ تا اص سائیذگی 

 وتشی ّا سا ًذٌّذ.پَست جلَگیشی ٍ اجاصُ ٍسٍد تا
 

 

 

سٍص دس هحیط صیست  5اص آًجا وِ تاوتشی ّای ایجاد وٌٌذُ تیص اص 

صًذُ ًوی هاًٌذ ٍ دس دّاى گاٍ سالن ٍجَد داسد، اص تیي تشدى هٌثع 

 تغزیِ ًاهٌاسة تشای وٌتشل تیواسی دس یه گلِ وافی است. 

هٌاتع اگش هطىل ّوچٌاى اداهِ داضتِ تاضذ، هْن است وِ تِ دًثال 

 تیطتش عَاهل هستعذ وٌٌذُ ٍ اص تیي تشدى آًْا تاضین.
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دسدًان ٍ پشیطاى وٌٌذُ است. دسهاى صٍد صتاى چَتی تشای حیَاى 

ٌّگام صتاى چَتی هعوَالً هَفمیت آهیض است. اها اگش دسهاى صتاى 

چَتی تیص اص دٍ ّفتِ پس اص اٍلیي عالئن آغاص ضَد ٍ حیَاى ضشایط 

صیادی سا اص دست دادُ تاضذ، احتواالً دسهاى هَفمیت ووتشی داسد ٍ  

 دام تایذ رتح ضَد.

ى اوتیٌَتاسیلَص جلذی حتی دس هَاسد عفًَت تا ایي حال، دسها 

 هاُ( ًیض هَفمیت آهیض تَدُ است.  6طَالًی هذت )تا 
 

* اتتذا حیَاًاتی سا تا عالئن دّاى )تضاق تیص اص حذ، هطىل دس تلع 

غزا ٍ غیشُ...( هعایٌِ ًوَدُ ٍ تِ هحض هطىَن تَدى ایي تیواسی تا 

 تواس تگیشیذ. هیه داهپضض

سا جذا وشدُ ٍ تالفاصلِ تشای ًتایج هَفمیت آهیض، دٍسُ  * حیَاى

 دسهاًی سا آغاص وٌیذ.

* ّویطِ سعی وٌیذ عاهل هستعذ وٌٌذُ )خَسان یا چشا( سا 

ضٌاسایی وشدُ ٍ تالفاصلِ آى سا اص تیي تثشیذ، حتی اگش فمط یه 

 حیَاى تحت تأثیش لشاس گشفتِ تاضذ.  

سا تجشتِ وشدُ است ، گش هضسعِ ای، ضیَع هىشس صتاى چَتی ا *

تَصیِ هی ضَد دستَسالعول ّای الصم تشای دسهاى سشیع ٍ وٌتشل سا 

 دس یه تشًاهِ تْذاضتی حیَاًات گٌجاًیذ. 

ضٌاسایی ٍ جلَگیشی اص  هصشف خَسان هستعذ یا چشا تایذ دس * 

 تشًاهِ تثذیل گٌجاًذُ ضَد.
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