ترجمٍ:

باسمه تعالی

دکتر فرشاد مألًفی
وًیذ یًسفی مشعًف
0912 811 22 62
يضعیت عمًمی
ًژاد کاسپیي اص ًَع اسة است ًِ پًَی؛ تٌاتشایي تایستی ّوچَى یک اسة تا تٌاسة اًذاهی کاهل (هاًٌذ ًژژاد تژاسٍتشدب تژِ
ًظش تیایذ .تِ ػٌَاى هثال ،توام سش ٍ تذى تایذ تا یکدیگش هتٌاسة تاضٌذ .دستٍپای کَتاُ یا سش ًاهتٌاسة پزیشفتِ ًیست.
تشداضت ػوَهی اص آى تایستی تِ هاًٌذ یک اسة تا تٌاسثات هوتاص ،اها دس اتؼاد کَچک ٍ هیٌیاتَسی تاضذ.
چشمَا
دسضت ،تاداهی ضکل ٍ تیشُ (ػویقب تَدُ ٍ هَقؼیت آىّا تش سٍی سش اغلة تِ سوت پاییي چْشُ هتوایژل اسژت .چطژواى
اسة کاسپیي اغلة تشجستِ ٍ هطخص است.
مىخریه
تضسگ ،هطخص ٍ خَشتشاش تَدُ ٍ هَقؼیت آىّا تش سٍی چْشُ تِ سَی پاییي سش هتوایل است .هٌخژشیي اص قاتلیژت تژاص
ضذى قاتل تَجْی تِ ٌّگام فؼالیت تشخَسداس است.
گًشَا
کَتاُ ،فاصلِداس اص ّن ،ضکیل ٍ ظشیف ٍ تِ حالت َّضیاس تَدُ ٍ اغلة ًَک گَشّا تِ سوت یکدیگش هتوایل است.
سر
اص سٍتِ سٍ داسای صَستی پْي تَدُ ٍ استخَاىّای تاالی پیطاًی دس فضای تیي دٍ گَش (هحل قشاسگیشی استخَاى آّیاًژِب
گٌثذی ضکل تا قَس یکٌَاخت هیتاضذ (دس تیصتش هَاسد اتصال استخَاىّای آّیاًِ ضکل ًگشفتِ ٍ تژاص تژاقی هژیهاًژذب.
استخَاى پیطاًی ٍ تیٌی تا ضیة هٌاسثی تِ یکدیگش اتصال هییاتٌذ .استخَاىّای فک ػویق ٍ تشجستِ تَدُ ٍ فاصلِ تیي
آى ّا (فضای تیي فکیب دس هحل اتصال تِ گلَ اص پٌْای صیادی تشخَسداس است .سش تِ هٌخژشیي ظشیژف ٍ ضاخصژی هٌتْژی
هیضَد.
گردن
کطیذُ ٍ اًؼطافپزیش تَدُ ٍ اص اتصال ظشیفی دس ًاحیِ گلَ تشخَسداس است.
شاوٍَا (کتفَا) ي جذيگاٌ
داسای کتف کطیذُ ٍ صاٍیِداس ًسثت تِ هحَس تذى تَدُ ٍ اص استخَاى جذٍگاُ خَتی تشخَسداس است.
بذن
داسای تٌِ تاسیک ٍ کطیذُ ای تَدُ کِ ػوق صیادی دس ًاحیِ تٌگ (هحژل تسژتي تٌژگب داسد .پٌْژای سژیٌِ (فضژای تژیي
دستّاب تا پٌْای تٌِ هتٌاسة است .کَتاُ تَدى فضای تیي دستّا یا ّواى پٌْای سیٌِ (گَیی کِ دستّا اص یک ًقطژِ
اص تذى خاسج ضذُ تاضٌذب ًقص هحسَب هیگشدد .تٌِ دس ًاحیِ پطت ٍ کوش کَتاُ تَدُ ٍ هاّیچِّایی قَی داسدّ .وچٌیي
فضایی هٌاسة تشای صیي ٍجَد داسد.

کپل ي لگه (چارک عقبی بذن)
فاصلِ تیي سأس ٍ اًتْای استخَاى لگي کطیذُ ٍ هَسب استّ .وچٌیي حذفاصل صاًَی پا تا هفصل خشگَضی طَل صیادی
داسد.
مفصل خرگًشی
تِ ٍاسطِ هٌطأ گشفتي ایي ًژاد اص هٌاطق کَّستاًی ،هفصل خشگَضی اسة کاسپیي صاٍیِ تاصتشی داسد.
دستيپا
کطیذُ ٍ تاسیک تَدُ ٍ استخَاىّای صاف ٍ فطشدُای داسد .صاًَی دست هسطح اسژت .تخلژق صاٍیژِای هٌاسژة داسد؛ ًژِ
خیلی ػوَدی ٍ ًِ خیلی خَاتیذُ.
سُم
سن دست ٍپا ّش دٍ تیضی ضکل تَدُ ٍ دیَاسُ ٍ کف هحکوی داسد .جسن قَستاغِای تسیاس کَچک است .الصم تِ رکش اسژت
کِ ایي هطخصات تستِ تِ هٌطقِ جغشافیایی هوکي است هتغیش تاضذ ٍ تشای اطویٌاى اص تؼادل ٍ صژحت سمژن تایژذ ضژکل
طثیؼی آى حفظ ضَد ٍ ّشگض ًثایستی تا استفادُ اص تکٌیکّای غیاس ٍ ًؼلتٌذی ضکل آىّا سا تِ طَس هصٌَػی تغییش داد.
پًشش ،پًست ي مً
پَست ًاصک ،لطیفً ،شم ٍ داسای قاتلیت استجاػی است .سًگ پَست تیشُ است تِجض پَست صیش هَّژای سژفیذ هژادسصادی.
پَضص تذى صاف ٍ اتشیطوی است ٍ اغلة دس تاتستاى دسخطٌذگی ٍ تأللؤ داسد .پَضص صهستاًی ّوچٌاى ًاصک تاقی هاًذُ
ٍ ضخین ًویضَد .یال ٍ دم پشپطت اها لطیف ٍ اتشیطوی است .یال سٍی گشدى خَاتیذُ ٍ حالت افشاضتگی (سژی ضژذگیب
ًذاسد (هاًٌذ ًژاد تاسٍتشدب اها هیتَاًذ تسیاس سضذ کشدُ ٍ تلٌذ ضَد .اسةّای کاسپیي دس ٌّگام حشکت دمم خَد سا افشاضژتِ
ًگِ هیداسًذ .دس کل دستٍپاّا هَّایی کَتاُ داسًذ .دس پطت تخلق هَّای تلٌذ اًذک تَدُ ٍ یا ٍجَد ًذاسد.
روگ
تواهی سًگّا تِ جض سًگ اتلق تشای اسة کاسپیي پزیشفتِ است .تش سٍی تذى اسةّای ًیلِ ًقصّای خاکسژتشی ٍ سژش
(سمشخَىب هتٌَػی پذیذاس ضذُ تا دس ًْایت تا سسیذى تِ تلَؽ ٍ گشایص سًگ تِ سفیذ ،هحَ هیگشدًذ.
قذ (ارتفاع از جذيگاٌ)
قذ اسةّای کاسپیي تستِ تِ تغزیِ ،هشاقثت ٍ اقلین هتغیش است .سضذ آىّا سشیغ تَدُ ٍ تژا سسژیذى تژِ سژي 81هژاّگی
ػوذُ سضذ خَد سا پیوَدُاًژذ ٍ هژاتقی تژا سسژیذى تژِ سژي تلژَؽ تکویژل خَاّژذ ضژذ .هتَسژ قژذ دس اسژة کاسژپیي
881ساًتیهتش تَدُ ٍ تیص اص 821ساًتیهتش ًاهطلَب قلوذاد هیگشدد.
حرکت ي قابلیتَای کاری
تِ طَس طثیؼی داسای حشکت سیال ٍ سٍاى دس تواهی گامّا (قذم ،یَستوِ ٍ چْاسًؼلب هیتاضذ .آٌّگ حشکت یَستوِ ،ضاهل
گامّای کطیذُ ٍ آّستِ تَدُ کِ تا حشکت ضاخص کتف ّوشاُ است .حشکت چْاسًؼل دس اسة کاسپیي جٌثطی ٍ ًژشمٍ ،
تاخت سشیغ ٍ یکٌَاخت است .ایي اسة طثیؼتاً سثک ٍ چاتک تَدُ ٍ قاتلیتّای استثٌائی دس پشش داسد.
خلق ي خً
اسة کاسپیي تسیاس تاَّش ٍ َّضیاس ٍ ،دس ػیي حال تسیاس هْشتاى ٍ هایل تِ کاس است.

