


 راس هْاخزت پزًذگاى

 واری اس یىتا ضایستِ



 همذهِ
اها ایي خاًِ تا خغزات فزاٍاًی رٍ  . تٌْا سیارُ ی لاتل سًذگی وزدى در هٌظَهِ ی ضوسی است وزُ سهیي

 .تِ رٍ است ٍ ّوِ ی ها اًساى ّا ٍظیفِ دارین اس آى هحافظت وٌین
ػالٍُ تز ها اًساى ّا، خاًَراى هْزُ دار ٍ تی هْزُ ی فزاٍاًی ّن تز رٍی سهیي سًذگی هیىٌٌذ وِ پزًذگاى  

 .خشیی اس ایي خاًَراى ّستٌذ

 



 اّویت پزًذگاى
پزًذگاى گًَِ ی . تزای آضٌایی تا راس هْاخزت پزًذگاى، اتتذا تایذ ًمص آًْا در چزخِ ی عثیؼت را تطٌاسین

 .گًَِ اس آًْا در ول خْاى ضٌاسایی ضذُ اًذ 8700ػظیوی اس خاًَراى هْزُ دار ّستٌذ وِ حذٍد 
ٍ ًوًَِ ّای خَتی تزای آسهایص ٍ تْیِ ّستٌذ هْن تزیي ػَاهل وٌتزل وٌٌذُ آفات ًثاتی اس  پزًذگاى

ًاللیي تیواری ّا ٍ تسیاری اس   ،پزًذگاى ػالٍُ تز داًِ خَاری ٍ وٌتزل ػلف ّای ّزس. ٍاوسي هی تاضٌذ
 .حطزات هضز را ًیش وٌتزل هی وٌٌذ
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 ضٌاسایی پزًذگاى
اها فمظ  . دیذى ٍ ضٌاسایی پزًذگاى، هؼلَهات ٍسیؼی ًویخَاّذ ٍ حتی ًیاس تِ تدْیشات سیادی ّن ًذارد

در سهاًی هی تَاًین پزًذگاى را تِ عَر دلیك ضٌاسایی وٌین وِ هطخصات ظاّزی آًْا را تِ ضىلی 
 .چَى آًْا هذام در حال خٌة ٍ خَش ّستٌذ. ٍاضح تثیٌین

.  چَى اگز سىَت داضتِ تاضین، پزًذگاى تیطتزی هی تیٌین. ًىتِ ی هْن دیگز رػایت سىَت است
 .پزًذگاى را در تواهی فصَل سال هی تَاى هطاّذُ وزد



پزًذُ ًگزی یىی اس ضاخِ ّای گزدضگزی در عثیؼت است وِ عزفذاراى تسیاری دارد ٍ در حال حاضز  
پزًذُ ًگزی در دًیا تِ ػٌَاى یه تفزیح سالن هغزح است  . هیلیَى پزًذُ ًگز ٍخَد دارد 5فمظ در ارٍپا 

 . سال است وِ ایي وار را اًدام هی دٌّذ 200ٍ در ارٍپا حذٍد 
پزًذُ ًگزی غالثا دیذى پزًذگاى ٍحطی است ٍ وطَر ایزاى تا تَخِ تِ لزار گزفتي تز رٍی ووزتٌذ خطىی،  

 .تٌَع پزًذگاى ٍحطی در آى تسیار سیاد است
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 پزًذگاى در حال اًمزاض
پزًذگاى تز حسة تؼذاد ٍ . اها تزخی اس گًَِ ّای آًْا در حال اًمزاضٌذ. پزًذگاى اّویت فزاٍاًی دارًذ

خیلی ًادر، آسیة پذیز، تْذیذ ضذُ، تمزیثاً تْذیذ   سالهت سیستگاّطاى تِ ّطت دستِ ی ػادی، ًادر،
 .  ضذُ،  در هؼزض خغز ٍ هٌمزض ضذُ تمسین هی ضًَذ

 

 هیص هزؽ
 پزًذُ ای در حال اًمزاض



هْاخزت یؼٌی خاتدایی فصلی وِ تیي هٌغمِ  . هْاخزت یىی اس ضَراًگیش تزیي رفتار ّای خاًذاراى است
 .سادآٍری تاتستاًی ٍ ًَاحی سهستاًی صَرت هی گیزد

 .تِ عَر سادُ هْاخزت یؼٌی خاًذار هحیظ سًذگی خَد را تغییز دادُ ٍ هسافت ّای هٌظوی را عی وٌذ



اها هْاخزت پزًذگاى ضٌاختِ ضذُ تزیي ٍ یىی  . ًِ تٌْا پزًذگاى، تلىِ ّوِ ی خاًَراى هْاخزت هی وٌٌذ
 .اس سیثا تزیي آًْا است

هْاخزت رٍساًِ خْت تاهیي  .یىی هْاخزت رٍساًِ ٍ دیگزی هْاخزت فصلی. پزًذگاى دٍ ًَع هْاخزت دارًذ
اها هْاخزت فصلی یؼٌی پزًذُ هحل سًذگی ٍ تَلیذ هثل خَد را تزن  . غذای هَرد ًیاس اًدام هی ضَد

 وزدُ ٍ در فصلی دیگز تز هی گزدد



 .پٌح ضزط تزای هْاخزت پزًذگاى ٍخَد دارد
 خا تِ خایی تایذ سفزی در دٍرُ ای هؼیي ٍ دٍرُ ای ٍالؼی تاضذ1.
 خاتدایی تایذ پذیذُ ای ػوذی ٍ داٍعلثاًِ تاضذ2.
 .تایذ رفت ٍ تزگطتی داضتِ تاضذ3.
 هْاخزت تایذ خوؼی تاضذ4.
 .هٌغمِ هثذا ٍ همصذ تایذ اس ًظز آب ٍ َّا ًمغِ هماتل یىذیگز تاضٌذ5.
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تزخی اس آًْا تِ صَرت گزٍّی ٍ تزخی  . گًَِ ّای هختلف پزًذگاى رفتار ّای هتفاٍتی تزای هْاخزت دارًذ
 .  اها اوثز آًْا دستِ خوؼی پزٍاس هیىٌٌذ. دیگز تِ صَرت اًفزادی پزٍاس هیىٌٌذ

چَى چطن ّای تیطتزی هىاى ّایی وِ غذا  .هیشاى تلفات در هْاخزت ّای گزٍّی ووتز اس اًفزادی است 
تِ دلیل ووتز  . پزًذگاًی وِ در ضة هْاخزت هیىٌٌذ. ٍخَد دارد ٍ حضَر دضوٌاى را ًظارُ هیىٌذ

 .تَدى خغزات، تِ ًذرت تطىیل دستِ ٍ گزٍُ هی دٌّذ

 



هْاخزت تٌْا تِ گًَِ ّایی وِ پزٍاس هیىٌٌذ هحذٍد ًوی ضَد تلىِ پٌگَئي ّا تا ضٌا وزدى هْاخزت هی 
 .وٌٌذ

ضاخص تزیي ٍ ضٌاختِ ضذُ تزیي هْاخزت را دارًذ ٍ پزًذگاًی وِ  ( هثل پزستَ ّا) پزًذگاى خطىی سی 
 .تزای اٍلیي تار هْاخزت هی وٌٌذ، هسیز را اس ٍالذیي خَد هی آهَسًذ
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 ووثَد غذا1.
 تغییز ًاگْاًی ضزایظ خَی2.
 رلاتت تیي گًَِ ّا یا درٍى گ3ًَِ.

اها اصلی تزیي دلیل هْاخزت سزهای َّا است وِ پزًذگاى تزای یافتي هىاًی تا َّایی هؼتذل تز هْاخزت  
 .هی وٌٌذ

 

 



آًْا خغز ون خَاتی را تِ خاى هی خزًذ تا اس خغزات  . تزخی اس پزًذگاى هْاخز ضة ّا پزٍاس هی وٌٌذ
 .دیگز هاًٌذ ضىار ضذى تَسظ پزًذگاى تشري در اهاى تواًٌذ

 .داًطوٌذاى سِ ضیَُ را تزای پزٍاس پزًذگاى تؼییي وزدُ اًذ
 .پزًذگاى هْاخزی وِ صف خلَ پزٍاسضاى ٍسیغ ٍ پزاوٌذُ است1.
 .حزوت هی وٌٌذ پزًذگاى هْاخزی وِ تا صف گستزدُ ٍ سز دستِ هطخص2.
 .تهْاخزاًی وِ صف خلَی پزٍاسضاى تستِ ٍ تؼذادضاى ووتز اس3.

 

 

 



 هسیز هْاخزت پزًذگاى
اٍراسیایی،   -هسیز پزٍاسی آفزیمایی: خظ پزٍاسی است 4هسیزّای اصلی پزٍاسی پزًذگاى هْاخز ضاهل 

 .استزالیایی ٍ هسیز پزٍاسی ًیوىزُ غزتی-هسیز پزٍاسی آسیای هزوشی، هسیز پزٍاسی ضزق آسیا
 .  رایح تزیي الگَی پزٍاس ضاهل هسیز پزٍاس تِ ضوال است
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هَلؼیت خغزافیایی ٍ ضزایظ آب ٍ َّایی هٌاسة در ایزاى، تاػث ضذُ وِ ایزاى در هسیز پزًذگاى لزار  
اٍراسیایی ٍ آسیای  –آفزیمایی . ایزاى در دٍ ًاحیِ ی پزٍاسی پزًذگاى هْاخز ٍالغ ضذُ است. تگیزد

 هزوشی
 .  الثتِ تیطتز گًَِ ّای هْاخزی وِ اس ایزاى گذر هیىٌٌذ تیطتز در هسیز آسیای هزوشی لزار دارًذ

 



  
 .سًذگی پزًذگاى هْاخز تِ چْار دٍرُ تمسین هی ضَد، دٍ دٍرُ حزوت ٍ دٍ دٍرُ سىًَت

 .پزًذگاى در فصل پاییش ٍ تْار حزوت ٍ در فصل تاتستاى ٍ سهستاى سىًَت دارًذ
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 .هْاخزت داخلی تِ هْاخزتی هی گَیٌذ وِ اس ًمغِ ای در ایزاى تِ ًمغِ ی دیگزی صَرت تگیزد
 .هْاخزت خارخی تِ هْاخزتی هیگَیٌذ وِ اس ًمغِ ای در ایزاى تِ هحلی در خارج اس وطَر صَرت تگیزد

 .هْاخزت داخلی در فصل پاییش اس ضوال تِ خٌَب ٍ در تْار اس خٌَب تِ ضوال است
 اها اًَاع هْاخزت ّای خارخی

پزًذگاًی وِ در فصَل سزد اس ضوال تِ خٌَب آسیا هْاخزت هیىٌٌذ، تخطی اس  : ضوال تِ خٌَباس . 1
 هسیز آًْا اس ایزاى هی گذرد

 ایي ًَع اس هْاخزت اس ارٍپا تِ خٌَب ضزلی ایزاى ٍ ٌّذٍستاى است :اس ضوال غزتی تِ خٌَب ضزلی. 2
پزًذگاًی وِ در ایي هسیز پزٍاس هی وٌٌذ، اس ضوال ضزلی آسیا تِ    :اس ضوال ضزلی تِ خٌَب غزتی. 3

 .آفزیما هْاخزت هی وٌٌذ وِ تؼذاد تسیاری اس آًْا اس ایزاى هی گذرًذ



 .تَلفگاُ ّای پزًذگاى ّن تِ اًذاسُ ی سیستگاُ ّا اّویت دارد
 .فؼالیت ّای اًساًی تیطتزیي خغز را تزای سیستگاُ ّای پزًذگاى دارًذ ٍ سًذگی آًْا را تْذیذ هی وٌٌذ

 .ها اًساى ّا تایذ اّویت پزًذگاى اس ًظز فزٌّگی، التصادی ٍ سیست هحیغی را تِ خَد یادآٍری وٌین
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در  . ٍ تاالب تیي الوللی ضٌاختِ هی ضَد هْن تزیي سیستگاُ ّای پزًذگاى تا دٍ ًام هٌاعك هْن پزًذگاى
 .  هٌغمِ هْن پزًذگاى ٍخَد دارد 105تاالب تیي الوللی ٍ  23ایزاى 
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 . پزًذگاى اس عزیك دٍ ػالهت راٌّوا خْت یاتی هی وٌٌذ
 (آسواًی) ًطاًِ ّای سواٍی 

 (سهیٌی) ًطاًِ ّای ارضی 
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تز رٍی سیٌِ سزخ ّا در لفس آسهایطی اًدام داد وِ   سیست ضٌاس آلواًی "ّاًس فزٍهِ" 1950در سال 

اٍ فىز  . فْویذ ایي پزًذگاى در فصل هْاخزت ًا آرام هی ضًَذ ٍ توایل دارًذ تِ یه خْت پزٍاس وٌٌذ
اها پزًذگاى در اتاق پزدُ  . هی وزد پزًذگاى تا ووه خَرضیذ، هاُ ٍ ستارُ ّا خْت خَد را پیذا وٌٌذ

 .دار لزار داضتٌذ ٍ تایذ در خْت یاتی اضتثاُ هی وزدًذ اها ایٌدَر ًثَد
 

.  پزًذگاى در ٍالغ دارای دٍ حسگز هغٌاعیسی ّستٌذدر تحمیمات صَرت گزفتِ ًطاى دادُ ضذُ وِ 
پژٍّطگزاى تا تزرسی فؼالیت اػصاب ًطاى دادًذ وِ حسگزّای هغٌاعیسی هٌمار پزًذُ تِ تغییزات 

 .خْت اى اّویتی ًذاردضذت هیذاى هغٌاعیسی ٍاوٌص ًطاى هی دٌّذ ٍ
 

داًطوٌذاى ّوچٌیي فْویذًذ وِ لغة ًوای پزًذگاى در چطن آًْا لزار دارد وِ فمظ ّن در یه چطن  
 .آًْا است ٍ فمظ گًَِ ّای ًادری در ّز دٍ چطن خَد لغة ًوا دارًذ

 

 



 هٌاتغ
 سایت تثیاى




