گردآوری  :کلوپ گالستر ایران
ترجمه  :مهدی پورمحمدی

www.icebba.ir
مجله  – Cage & Aviary Birdsمنتشر شده
در 7دسامبر سال  6102میالدی (  07آذر ماه
)0931
استاندارد جدید گالستر
ّوبًگًَِ کِ ثسیبسی اص عالقِ هٌذاى ثِ قٌبسی گالستش هی داًٌذ ،
سیطِ گالستشّبی حبل حبضش ثِ تبسیخ  5291هیالدی ثش هیگشدد  ،دسست صهبًی کِ خبًن ساجشسَى تعذادی قٌبسی کشست هیٌیبتَسی دس
ًوبیطگبُ ثیي الوللی کشیستبل دبالس ثِ ًوبیص گزاضت  .ایي هطب لت سا آقبی هبسیَ صّشا دثیش کویتِ ثیي الوللی قٌبسی گالستش اظْبس کشدُ
است .
ثعذ اص آى هَافقت ٍ اقجبل عوَهی ثش اسبس تصَیشی کِ آقبی هیٌجَت ثب ثبصًگشی اص گالستش ًقبضی کشدُ ثَد دبیِ گزاسی ضذ  .تصَیشی کِ
گٌجیٌِ ثضسگی ثشای کوک ثِ تبصُ ٍاسدیي ثِ ًژاد گالستش ثَد تب ثب ّذف ٍ چطن اًذاصی هطخص ثشای سسیذى ثِ تصَیش تشسین ضذُ  ،سشگشهی
خَد سا دًجبل کٌٌذ .
دس سبل ّبی اخیش ًجَاّبیی ثشای تغییش ٍ ثشٍصسسبًی دس تصَیش قجلی دائوب ثِ گَش هیشسیذ  ًِ ،فقط اص سوت دشٍسش دٌّذُ ّبی اًگلیسی
ثلکِ اص سشاسش اسٍدب ٍ دًیب  .ثسیبسی سعی کشدًذ تب سیشتکبهلی ٍ آخشیي تحَالت ایي ًژاد سا تعشیف ٍ تثجیت کٌٌذ  ،اهب ثِ طَس هطخص
چبسچَة کلی ٍ استبًذاسد هَسد دزیشش کویتِ ثیي الوللی گالستش سا دس ًظش ًگشفتٌذ ٍ ثشای ّویي ًویتَاًست تغییشات آًْب ثِ سسویت
ضٌبختِ ضَد .
ایي هکبى جبیی است کِ ثضسگتشیي ٌّشٍساى ایي صٌعت دس کویتِ گشد ّن آهذًذ  .دس حیي ثشگضاسی سَهیي ًطست عوَهی دٍسبالًِ کِ دس
ضْش لستش ثشگضاس ضذ  ،چٌذیي طشح دیطٌْبدی ثِ کویتِ اسائِ گشدیذ  .دس اص ثحث ّبی طَالًی فٌی ٍ ثب دسیبفت ًظشات هْن چٌذ تي اص
اسبتیذ  ،تصَیش ثِ ًوبیص دسآهذُ دس ایي هقبلِ اًتخبة گشدیذ  .توبهی اعضب ثذٍى استثٌبء هعتقذ ثَدًذ کِ تصَیش جذیذ کبهال هتٌبست ثب تفسیش
استبًذاسد گالستش ثَدُ ٍ قبئذتب ثشای سبل ّبی هتوبدی ثبقی خَاّذ هبًذ .
اگش ّش کسی تصَیش جذیذ سا ثشسسی کٌذ  ،سشیعب دسخَاّذ یبفت کِ ّوچٌبى توبهی هطخصبت دبیِ ای استبًذاسد حبل حبضش گالستش دس آى
سعبیت ضذُ است ثب اًذکی تغییشات دس گشدی ثْتش کِ ثِ اسن "تیخ" ضٌبختِ هیطَد .

اًذاصُ ٍ کَچکی :
ّوچٌیي تصوین ثش ایي ضذ کِ طَل ٍ اًذاصُ گالستش ّوچٌبى ثشطجق استبًذاسد قجلی  ،کَچک ثبقی ثوبًذ  .اخیشا هب ثشخی اص هسبثقبت عجیت ٍ
تکبى دٌّذُ ای سا دس سشاسش جْبى ضبّذ ثَدین کِ ضشکت کٌٌذگبى آى ادعب داضتٌذ کِ دیگش هقذٍس ًیست تب گالستش ّن کَچک ثبقی ثوبًذ ٍ
ّن تیخ ٍ کیفیت دش آى حفظ ضَد !
ثسیبس خت  ،دٍستبى هي  ،ضوبیی کِ دقیقب توبهی هٌبقطبت ضوب ثش سش ایي هَضَع است  ،اگش ضوب اص کسی ضٌیذیذ کِ ایي گًَِ ادعبّب سا
ثشای ضوب هطشح کشد  ،یقیي ثذاًیذ کِ تٌْب دلیل آى ایي است کِ آى ضخص قبدس ثِ ثشطشف کشدى آى ایشادّب ًجَدُ تب ثتَاًذ ًتیجِ هطلَة سا

ثذست آٍسد  .دیذى گالستشّبیی ثب تیخ خَة  ،کیفیت دش عبلی ٍ سًگ طجیعی ٍ ،اقعب جزاة است  .ایي دقیقب چیضیست کِ ثبیذ دس قْشهبى
توبهی هسبثقبت دیذُ ضَد ٍ ایي هَضَع ًوبیبًگش سطح دشًذُ ّب ٍ کیفیت ثشگضاسی آى هسبثقِ ٍ ًوبیطگبُ هی ثبضذ .

ًحَُ اهتیبص دّی :
ّشچٌذ ثیطتش داٍسی ّب دس سشاسش جْبى ثِ صَست هقبیسِ ای ٍ ثیي دشًذُ ّبی یک هسبثقِ اًجبم هیطَد ٍ ،لی ثب تصوین کویتِ ًتیجِ آى ضذ
کِ ًحَُ اهتیبصدّی دس گالستشّوچٌبى دقیقب هثل اثتذا ٍ گزضتِ ثبقی ثوبًذ  .اگش ضخصی لیست هطخصبت دسج ضذُ سا ثب دقت ثشسسی کٌذ ،
عٌبص ش رکش ضذُ دس لیست یک هسیش هطخص ٍ سٍضي سا ثشای اًتخبة گالستش ایذُ آل ثِ سشعت دس اختیبس اٍ قشاس هی دّذ .

ًحَُ داٍسی :
دس گزضتِ دس چٌذیي هَسد  ،گضاسش ّبیی ثِ کویتِ سسیذ کِ اظْبس داضتٌذ داٍساى گفتِ اًذ کِ ضوب ثبیذ گالستشّبیی سا دشٍسش دّیذ ٍ ثِ
ًوبیص ثگزاسیذ کِ هَسد دسٌذ سلیقِ هب ثبضذ  .کویتِ ثیي الوللی گالستش اهیذٍاس است اص ایي دس ّشگض ّوچیي هطبلجی تکشاس ًگشدد ٍ
ّوچٌیي ایٌگًَِ اظْبسات سا یک ثبس ثشای ّویطِ کٌبس ثگزاسین دس حبلی کِ ًگبُ ٍ حشکتوبى سٍ ثِ جلَ است .
ّیئت داٍساى هسئَلیت ثشسسی ٍ اسصیبثی دس ّش ًوبیطگب ُ سا دس صهبى هطخص ضذُ ثشای تک تک دشًذگبى ثِ عْذُ داسد  .ثِ ایي ضکل کِ دس
ّش دٍ حبلت ثب فبصلِ دٍس ٍ ًضدیک ّش دشًذُ سا صیش ًظش ثگیشد ٍ دس ًْبیت اهتیبص ًْبیی خَد سا ثجت ًوبیذ ٍ ثِ سشاغ دشًذُ ثعذی ثشٍد ً .تیجِ
ًْبیی توبهی ثشًذگبى کالس ّبی هختلف تَسط یک دیبم ثِ دشٍسش دٌّذُ آى اطالع دادُ هیطَد  .اگش هب (داٍساى) دقت الصم سا دس اًتخبة
خَد ًذاضتِ ثبضین  ،سشدسگوی عَاسض ججشاى ًبدزیشی ثشای ضشکت کٌٌذگبى ثِ ّوشاُ خَاّذ داضت ٍ آًْب دیگش ّشگض ثِ ایي ًژاد عالقِ هٌذ
ًخَاٌّذ ضذ ّ .ش داٍس سسوی ایي هَاسد سا ثبیذ سعبیت ًوبیذ ٍ تٌْب گالستشّبیی سا ثِ عٌَاى ثشًذُ اًتخبة ًوبیذ کِ ثِ استبًذاسدّبی تعشیف
ضذُ حبل حبضش ًضدیک تش اص ثقیِ ثبضذ  .ایي ثِ صبحت آى دشًذُ ًَیذ آیٌذُ خَثی سا هیذّذ کِ دشًذُ ّبی خَثص سا ثیطتش دشٍسش ثذّذ .

حق اًتطبس :
توبهی هبلکیت حقیقی ٍ حقَقی تصَیش
ٌّشی اسایِ ضذُ اص گالستش هتعلق ثِ
کویتِ ثیي الوللی گالستش هی ثبضذ ٍ ثبیذ
سعبیت ضَد  .اگش ّش عالقِ هٌذ ٍ عضَ
کلَح یب کویتِ یب داٍساى خَاّبى استفبدُ
اص آى دس کبسّب ٍ کبالّبی تجبسی خَد
ضذًذ  ،حتوب ثبیذ هَاسد سا ثِ اطالع دثیش
کل کویتِ سسبًذُ ٍ ثب تَجِ ثِ ًَع کبالی
تَلیذ ضذُ  ،حق استفبدُ اص آى سا
دشداخت ًوبیٌذ  .دس صَستیکِ اص تصَیش
هزکَس ثشای اّذاف آهَصضی استفبدُ
گشدد ّ ،ضیٌِ ای ثشای ضخص هَسد ًظش
ثِ ّوشاُ ًخَاّذ داضت .

