پشٍاس ثٌذی یىی اص ثْتشیي ٍ هْوتشیي سٍؽ ّبی تَلیذ گَؿت دس توبم اػت .پشٍاس ثٌذی ػجبست اػت اص هذیشیت ٍ تغزیِ هٌبػت دام ّب
خْت ثذػت اٍسدى اضبفِ ٍصى دس یه هذت هؼیٌی ثب حذ الل ّضیٌِ.
پشٍاسثٌذی ثِ ػِ سٍؽ اًدبم هی ؿَد.
الف -پشٍاس ثٌذی دس هحیط هحؼَس ة – پشٍاس ثٌذی دس هحیط آصاد جً -گْذاسی گَػفٌذ پشٍاسی دس هحیط ثذٍى ػمف اهب هحؼَس وِ
طجؼب ّضیٌِ ووتشی داسد.
پشٍاس ثٌذی دس هحیط آصاد احتیبج ثِ وبسگش ووتشی داسد  ،وَد دام هیتَاًذ هؼتمیوب ثِ صهیي ثبص گشدد  ،اهب طجیؼی اػت وِ هیضاى اضبفِ
ٍصى ووتش ثبؿذ ٍ همذاسی اًشطی ٍ هَاد هغزی وِ ثبیذ دس دام ّب رخیشُ گشدد دس ساّپیوبیی ّذس هی سٍد.
دس ایي تؼشیف چٌذ ًىتِ لبثل تَخِ ٍخَد داسد.
 -1سٍؽ ًگْذاسی ٍ تغزیِ دام ّبی پشٍاسی ثب ػبیش دام ّب هتفبٍت اػت ٍ تَخِ ثیـتش سا هی طلجذ
 -2دس یه صهبى ٍ دٍسُ هؼیي اػوبل هی ؿَد
 -3ثذػت اٍسدى حذ اوثش اضبفِ ٍصى هَسد تَخِ اػت پغ دام ّبیی وِ ثب ػشػت ثیـتشی سؿذ هی وٌٌذ ثشای پشٍاس ثٌذی هٌبػت تش اًذ
 -4اصل تَخِ ثِ حذ اوثش ثبصدُ ثب حذالل ّضیٌِ ایدبة هی وٌذ حذاالهىبى اص ًگْذاسی دام ّبی هؼي تش ٍ ثیوبس وِ هَخت ایدبد ّضیٌِ
ثیـتش ٍ اتالف هَاد غزایی هی ؿًَذ ثشای پشٍاس ثٌذی خَد داسی ؿَد.
ّ -5ذف تبهیي پشٍتئیي حیَاًی اػت وِ ػوذتب دس اى چِ هب ثٌبم ػضلِ ٍ گَؿت هی ؿٌبػین ٍ خَد داسد ثٌبثشایي دس پشٍاس ثٌذی ثِ
پشٍسؽ دام ّبیی تَخِ هی ؿَد وِ ثب ػشػت سؿذ ثیـتش ثِ رخیشُ ثبفت ّبی ػضالًی دس همبیؼِ ثب ثبفت ّبی دیگش هی پشداصد
هضایبی پشٍاسثٌذی:
هْوتشیي هضایبی پشٍاسثٌذی سا هی تَاى ثذیي صَست خالصِ وشد:
 -1تَلیذ گَؿت  :دام ّبی الغش ٍ ػجه ٍصى پغ اص یه ػشی ػولیبت تجذیل ثِ دام ّبی ػٌگیي ٍصى ؿذُ ٍ ثِ ػجبست دیگش ثِ تَلیذ
افضٍدُ خَاّذ ؿذ
 -2هشغَثیت گَؿت :گَؿت دام ّبی پشٍاس داسای ویفیت ثْتش اص ػبیش دام ّبػت ّ .ش لذس همذاس ػضلِ دس هدوَع الؿِ ثیـتش ثبؿذ
هشغَثیت گَؿت ثیـتش اػت ٍ ثِ ّویي دلیل دام ّبیی وِ چٌیي خصَصیتی سا هَخت هی ؿًَذ ثشای ًگْذاسی ثْتش اًذ ٍ اًْب دام ّبی
خَاى ّؼتٌذ.
 -3ثشگـت اصل ػشهبیِ ٍ ػَد اى دس وَتبُ هذت :دٍسُ پشاس ثٌذی حذٍد  2تب  4هبُ اػت .پغ اص فشٍؽ داهْبی پشٍاسی ول ػشهبیِ ٍ ػَد
ثِ ػشهبیِ گضاس ثش هی گشدد .
 -4ایدبد اؿتغبل
اًَاع پشٍاسثٌذی:
 -1پشٍاس ثٌذی ثشُ ّبی ؿیشی  -2پشٍاس ثٌذی ثِ سٍؽ هشتغ  -3پشٍاسثٌذی ثشُ ّبی خَاى  ( :هؼوَلتشیي سٍؽ پشٍاسثٌذی دس ایشاى ّویي
سٍؽ اػت)  -4پشٍاس ثٌذی گَػفٌذاى پیش

ًىبت لبثل تَخِ دس پشٍاس ثٌذی :
 -1تْیِ ٍ خشیذ دام هٌبػت دس صَست اهىبى اًتخبة ًَع ثشُ ثشای پشٍاس ثٌذی ثشُ ًَاد ّبیی اًتخبة ؿًَذ وِ اص ًظش همذاس سؿذ ٍ ػشػت
سؿذ لبثلیت ثبالیی داسًذ هثل ًَاد ّب ی هغبًی وشدی ٍ ؿبل
 -2سػبیت ًىبت ثْذاؿتی اص خولِ حذالل دٍ ّفتِ لجل اص ؿشٍع پشٍاس ثٌذی ثِ ثشُ ّب داسٍّبی ضذ اًگلی دادُ هی ؿَد ّوچٌیي دس ّویي
صهبى ثش ػلیِ ثیوبسی ّبی اًتشٍتَوؼوی ٍاوؼیٌِ گشدًذ .
 -3هخبسج تغزیِ ّویـِ ثبالتشیي سلن ّضیٌِ سا تـىیل هی دّذ لزا لجل اص ؿشٍع پشٍاس ثٌذی هَاد غزایی تْیِ ؿذُ ثبؿٌذ
ّ -4شگًَِ تغییش یب اضبفِ وشدى هَاد پشاًشطی یب ثب ویفیت ٍ هبّیت هتفبٍت دس خیشُ ثشُ ّبی پشٍاسی ًیض ثبیذ ثِ تذسیح ٍ ثٌبیی ثبؿذ.
 -5هذتی پغ اص پشٍاسثٌذی ثشُ ّبیی وِ سؿذ خَثی ًذاسًذ ثبیذ اص گلِ حزف ؿًَذ ٍ ثِ خبی اًْب ثشُ ّبی خذیذ خبیگضیي ؿًَذ.
 -6هْوتشیي هؼئلِ دس پشٍاسثٌذی تٌظین خیشُ ٍ تغزیِ ثب خیشُ تٌظیوی دس ثشًبهِ صحیح اػت.
ػبختوبى ٍ تبػیؼبت:
پشٍسؽ گَػفٌذ ٍ ثض ًیبص ثِ خبیگبُ ٍ تدْیضات صیبد ٍ پش خشج دس همبیؼِ ثب گبٍ ٍ طیَس ًذاسد .ثب ایي وِ ػیؼتن ّبی پشٍسؽ گَػفٌذ
هتٌَع ٍ هتؼذداًذ اهب ثِ طَس ولی دس ّش ػیؼتن پشٍسؿی ضشٍست داسد گَػفٌذ اص تبثیش ػَ ػَاهل ًب هؼبػذ اة ٍ َّایی هحبفظت گشدد.
اصَل خبیگبُ :
 -1لجل اص احذاث خبیگبُ ثبیذ اطالػبت وبفی اص ؿشایط خغشافیبیی هٌطمِ ثذػت اٍسد ٍ هحلی سا اًتخبة وشد وِ اص صهیي ّبی اطشاف ثلٌذ
تش ثبؿذ
 -2گَػفٌذ حیَاًی اػت وِ حؼبػیت ؿذیذ ثِ ثبد ٍ وَساى داسد لزا ثشای اػبیؾ حیَاى ٍ ًیض ثشای خلَگیشی اص اًتـبس ثیوبسی ّب ثبیذ
خْت خبیگبُ حیَاى ثش خالف ٍصؽ ثبد ّبی هَػوی هٌطمِ ٍ سٍ ثِ افتبة ثبؿذ .
 -3خبیگبُ ثبیذ ثِ گًَِ ای احذاث ؿَد وِ ثتَاى سطَثت ٍدسخِ حشاست اى سا وٌتشل ًوَد صیشا گَػفٌذ دس ثشاثش َّای گشم ٍ هشطَة
حؼبع اػت ٍ دس ًتیدِ هیل ثِ تغزیِ دس اٍ وبّؾ هی یبثذ.
 -4ثِ دلیل الَدگی فبضالة خبیگبُ گَػفٌذ  ،فضَالت ٍ ًیض ثیوبسی ّبی هـتشن ثیي اًؼبى ٍ دام الصم اػت خبیگبُ پشٍسؽ گَػفٌذ دٍس
اص هحل ػىًَت اًؼبى ّب ثبؿذ.
 -5هحل خبیگبُ ثبیذ ثِ گًَِ ای اًتخبی ؿَد وِ ثِ ساحتی ثِ اًجبس ػلَفِ دػت سػی داؿتِ ثبؿذ.
هـخصبت گَػفٌذ پشٍاسی:
چَى ّذف اص پشٍاسثٌذی ،تَلیذ ون ّضیٌِ ٍ التصبدی گَؿت اػت ،لزا ثبیذ ثِ هَاسد صیش تَخِ ؿَد
ً- 1ظادّبی ػٌگیي ٍصى ثشای پشٍاسثٌذی هٌبػت ثَدُ صیشا لذست سؿذ ثیؾ تشی داسًذ.
-2گَػفٌذ ّبی وَتبُ اًذام ثشای پشٍاسثٌذی ثؼیبس هٌبػت هی ثبؿٌذ .ایي گشٍُ داسای ػیٌِ ای ػشیض ٍ هشثؼی ؿىل ثَدُ ٍ دػت ٍ پبی
آى ّب وَتبُ ٍ ًضدیه ثِ صهیي اػت.

-3ثْتشیي ػي ثشای ؿشٍع پشٍاسثٌذی ػي  4تب  5هبّگی ٍ پبیبى آى  8تب  9هبّگی اػت  .دسایي هحذٍدُ ػٌی  ،گَػفٌذاى ثْتشیي ثبصدُ
تغزیِ ای سا داسًذ.
ًیبص غزایی دام پشٍاسی:
الف -اًشطی ثِ ٍػیلِ هَاد غزایی تبهیي ؿذُ ٍ ثشای ًگْذاسی ثبفت ّبی ثذى ،فؼبلیت ّبی حیبتی ٍ سؿذ ٍ ًوَ صشف هی ؿَد .چٌبى چِ
اًشطی هَسد ًیبص دام تبهیي ًـَد ،ػالین ظبّشی ووجَد ،هبًٌذ الغشی ٍ ػذم تٌبػت اًذام ثشٍص هی وٌذ.
ة -پشٍتئیي اص طشیك هَاد غزایی تبهیي هی ؿَد ٍ ٍخَد آى ثشای سؿذ ٍ ًوَ دام ضشٍست داسد .وٌدبلِ داًِ ّبی سٍغٌی ٍ یًَدِ اص هْن
تشیي هٌبثغ تبهیي پشٍتئیي ّؼتٌذ
ج -آة ثشای گَػفٌذ پشٍاسی ثؼیبس ضشٍسی ٍ هتَػط هصشف آى  3تب  5لیتش دس سٍص اػت.
د -هَاد هؼذًی هبًٌذ ػذین ،ولؼین ،فؼفش ،یذ ٍ آّي ثشای سؿذ ًٍوَ دام ضشٍسی اػت .ثشای تبهیي ًوه هَسد ًیبص دام ثْتش اػت اصػٌگ
ًوه اػتفبدُ ؿَد.
ٍُ -یتبهیي ّب ثشای فؼبلیت ّبی ػبدی ضشٍسی ّؼتٌذ .ثخصَف ٍیتبهیي  Dوِ دسخزة ولؼین ٍفؼفش ًمؾ داسد .ولؼین ٍ فؼفش دس سؿذ
اػىلتی دام ثؼیبس هَثش ّؼتٌذ.
صهبى خبتوِ پشٍاسثٌذی:
اصَالً هذت پشٍاسثٌذی یىصذ سٍص اػت ٍّش صهبى وِ اضبفِ ٍصى ثِ دلیل اضبفِ ؿذى چشثی ثذى ثبؿذ ثبیؼتی پشٍاسثٌذی خبتوِ یبثذ.
دساٍاخش پشٍاسثٌذی ضشیت تجذیل غزایی وبّؾ یبفتِ ٍثِ اصاء هصشف ّش ٍاحذ خیشُ غزایی افضایؾ ٍصى ثشُ ّب التصبدی ًخَاّذ ثَد.
ًىبت هْن دیگشی وِ دسپشٍاسثٌذی ثبیؼتی هَسد تَخِ لشاس گیشد:
-1چَى خشیذ ثشُ ّب حذٍد  50تب  70دسصذ ول هخبسج پشٍاسثٌذی سا تـىیل هی دّذ ثٌبثشایي دسخشیذ ثشُ دلت الصم صَست گیشد.
-2ثشُ ّبیی سا وِ دساٍاػط تبثؼتبى خشیذاسی هی ؿًَذ ثْتش اػت تب اٍایل پبییض دسچشاگبُ ّب یب پغ چش هضاسع چشا دادُ ٍ ػپغ ثِ خبیگبُ
پشٍاسثٌذی هٌتمل ؿًَذ
-3خیشُ غزایی ثشُ ّبی پشٍاسی اص ًظش التصبدی ثبیؼتی لبثل صشفِ ثبؿذ
-4ػشػت سؿذ ثشُ ّبی ًش ثیؾ تش اص ثشُ ّبی هبدُ اػت ٍ ساًذهبى الؿِ آى ّب ثْتش اػت
-5اص اختِ وشدى دام ّبی پشٍاسی خَدداسی ًوبیی صیشا َّسهَى ّبی خٌؼی دسػشػت سؿذ ثشُ ّبی پشٍاسی ثؼیبس هَثش هی ثبؿٌذ.
خالصِ هطلت:
چبق وشدى گَػفٌذ ثب اػتفبدُ اص خیشُ هٌبػت ٍ التصبدی دسحذالل صهبى سا پشٍاسثٌذی هی گَیٌذّ .ذف پشٍاسثٌذی رخیشُ چشثی دسداخل
ثبفت ّبی ػضالًی هی ثبؿذ .ػول پشٍاسثٌذی دسثشُ ّبی خَاى ٍ گَػفٌذاى ثبلغ ٍ پیش اًدبم هی ؿَد .ثشای پشٍاسثٌذی اص ًظاد ػٌگیي ٍصى
اػتفبدُ هی ؿَد .ثْتشیي ػي ثشای ؿشٍع پشٍاسثٌذی ػي  4تب  5هبّگی ٍپبیبى آى  8تب  9هبّگی اػت  .دستغزیِ گَػفٌذ پشٍاسی ثبیذ اص
ػلَفِ خـجی ٍ هَاد وٌؼتبًتشُ اػتفبدُ ًوَد.

