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 خالصٍ

یىی اس ٘یبسٞبی ضزٚری ایٗ ٔٙبطك تبٔیٗ ی در حبَ تٛسؼٝ، رٚ ثٝ رضذ است. خٕؼیت وطٛرٞب

اس طزیك فؼبِیت ٞبی وطبٚرسی است. ػّی رغٓ ٚخٛد رٚش ٞبی غذای ٔٛرد ٘یبس خٕؼیت رٚ ثٝ رضذ 

آِٛدٌی ٞبی سیست ٔحیطی  ٔٛختوطبٚرسی  استفبدٜ اس سْٕٛ خٟت افشایص ٔحػٛالت غٙؼتی ٔذرٖ،

ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت ٔحػٛالت ارٌب٘یه در راثطٝ ثب ٔجبحث سیست ٔحیطی، ایٗ تحمیك ثب ٞذف  است. ضذٜ

زف وٙٙذٌبٖ ثٝ ٔحػٛالت ارٌب٘یه ٚ ٘مص آٖ در ػزضٝ ٔحػٛالت ثزرسی ػٛأُ ٔٛثز ثز خذة تٕبیُ ٔػ

فزٚضٍبٜ ٞبی س٘دیزٜ ای در خزیذاراٖ اس ضبُٔ وّیٝ آٔبری ایٗ تحمیك خبٔؼٝ ارٌب٘یه ا٘دبْ ضذٜ است. 

ثیٗ ٔزاخؼٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛرد ٘ظز اس  سیستٕبتیهوٝ ثب استفبدٜ اس رٚش ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیزی تػبدفی  ثٛدضٟزستبٖ وزج 

ٔٛرد استفبدٜ در اثشار (. N=120ا٘تخبة ٌزدیذ ) ٔحػٛالت ارٌب٘یهثٝ فزٚضٍبٜ ٞبی س٘دیزٜ ای  ٙٙذٌبٖو

ایٗ تحمیك پزسطٙبٔٝ ثٛد. رٚایی ظبٞزی ٚ ٔحتٛایی اثشار تحمیك ثب استفبدٜ اس ٘ظز ٔتخػػبٖ ٔٛرد تبییذ 

ٔحبسجٝ ضذ ٚ ٘جبخ ٚزوآِفبی  لزار ٌزفت. ثٝ ٔٙظٛر ثزرسی پبیبیی اثشار پیص آسٖٔٛ ا٘دبْ ٌزدیذ ٚ ضزیت

٘تبیح ٘طبٖ  دست آٔذ وٝ ٘تبیح ضزایت حبغُ حبوی اس پبیبیی خٛة اثشار ثٛد. 82/0تب  70/0ٔمذار آٖ ثیٗ

 . داردٔحػٛالت ارٌب٘یه ٘مص ٟٕٔی در ٌزایص ثٝ ٔػزف ٔیشاٖ آٌبٞی ٔػزف وٙٙذٌبٖ  : داد
 

 وزج ضٟزستبٖارٌب٘یه، ٔػزف وٙٙذٜ، ٔحػٛالت ارٌب٘یه وطبٚرسی، : کلمات کلیذی
 

 

  مقذمٍ

ٚ ٘یش ٘حٜٛ تبٔیٗ ایٗ ٔٛاد خٟبٖ ثب ٔطىُ ثشرٌی ثٝ ٘بْ رضذ خٕؼیت ٔٛاخٝ است. وٝ یىی اس پیبٔذٞبی آٖ وٕجٛد غذا 

ثخص وطبٚرسی است. استفبدٜ اس  ارٌبٖ ٞبی ٔختّفی اس خّٕٝ ٔی ثبضذ. تبٔیٗ غذای ایٗ خٕؼیت رٚ ثٝ رضذ ٚظیفٝغذایی 

ضیٕیبیی در سبَ ٞبی اخیز رضذ فشایٙذٜ ای داضتٝ است. ایٗ الذاْ سجت افشایص  ا٘ٛاع ػّف وص ٞب، سْٕٛ ٚ وٛدٞبی

ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ثحزاٖ . ]  8 [ ثٝ د٘جبَ داضتٝ است ٔحیطی ثسیبری را ٘یش ٔحػٛالت وطبٚرسی ضذٜ، ِٚی ٔطىالت سیست

اس ایٗ رٚ یٝ ٟ٘بدٞبی ضیٕیبیی در دٞٝ ٞبی اخیز، ٔسبیُ ٚ ٔخبطزات فزاٚا٘ی را ثٝ ٕٞزاٜ داضتٝ است. ٘بضی اس ٔػزف ثی رٚ

 .]  2 [  آٔٛسش غحیح تِٛیذ وٙٙذٌبٖ ٚ آٌبٜ وزدٖ آٟ٘ب اس خطزات ثبلیٕب٘ذٜ سْٕٛ ٚ آفبت وص ٞب ثز سالٔتی ضزٚری است

تٛخٝ ثٝ  ػذْ أزٚسٜ .است سْٛ ٞشارٜ در تٛسؼٝ اٞذاف اس یىی غذایی أٙیت ٚ سیست ٔحیط پبیذاری چزا وٝ تضٕیٗ
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ٚخٛد  ثٝ ٔٛخٛدات سالٔتی ٚ سیست ٔحیط ثزای را سیبدی ٔطىالت سٓ ٚ وٛد ٚیژٜ ثٝ وطبٚرسی ٞبی ٟ٘بدٜ استفبدٜ ثٟیٙٝ

 صو آفت 800 اس ٔب وطٛر در .است وزدٜ ٔٛاخٝ خذی خطزات ثب را آیٙذٜ وٙٛ٘ی ٚ  ٞبی ٘سُ غذایی أٙیت ٚ است آٚردٜ

 ٞب ایٗ ٟ٘بدٜ ثمبیبی ٚ وطبٚرسی، در سْٕٛ ایٗ اس استفبدٜ ٘بدرست .است رسیذٜ ثجت ثٝ آٖ ٘ٛع 211 د٘یب در استفبدٜ لبثُ

 سبِٟبی دررٚ  . اس ایٗ]  5 [ است  آٚردٜ ٚخٛد ثٝ ا٘سبٖ سالٔتی ثزای سیبدی ٔطىالت ی وطت ضذٜ،ٞب سجشی ٚ ٔیٜٛ در

 ٌزفتٝ لزار ٘ظز ٔذ تٛسؼٝ ٞبی ثز٘بٔٝ ٔٙفی اثزات وبٞص ٚ سیست ٔحیط اس حفبظت سٔیٙٝ در ٔختّفی رٚیىزدٞبی اخیز

 وٝ ضٛد ٔی تّمی تِٛیذ سیستٓ یه ػٙٛاٖ ثٝ ارٌب٘یه وطبٚرسی .ثبضذ ٔی ارٌب٘یه وطبٚرسی رٚیىزدٞب، ایٗ اس یىی .ا٘ذ

 1 [ آیذ ٔی ػُٕ ثٝ استفبدٜ وٕتزیٗ خٛراوی ٞبی افشٚد٘ی ٚ رضذ وٙٙذٜ تٙظیٓ ٚ ٞب وص آفت ٔػٙٛػی، وٛدٞبی اس آٖ در

 . ]  3 [ سالٔت خسٕب٘ی ٔػزف وٙٙذٌبٖ را  تضٕیٗ ٔی وٙذ  ،ثٝ دِیُ داضتٗ ٔٛاد غذایی آِیٔحػٛالت ارٌب٘یه  ] 

تزٚیح ٔحػٛالت ارٌب٘یه ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛاد غذایی ػبری اس ثبلیٕب٘ذٜ آفت وص ٞب ٚ ٔٛاد ضیٕیبیی وٝ طؼٓ ٚ ارسش  ثٙبثزایٗ

غذایی ثٟتزی ٘سجت ثٝ ٔحػٛالت ٔؼِٕٛی دارا ٞستٙذ حبئش إٞیت ثبالیی ثٛدٜ ٚ ٔی تٛاٖ ایٗ ٔحػٛالت را در اٍِٛ ٚ سجذ 

سٔیٙٝ ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت ٔسئّٝ، در سبَ  در ایٗ. ]  2 [ تضٕیٗ وزد  غذایی اوثز ٔزدْ خبی داد ٚ ایٕٙی ٚ سالٔت خبٔؼٝ را

ٞبی اخیز پژٚٞص ٞبی ٔتؼذدی در ایٗ خػٛظ غٛرت ٌزفتٝ وٝ در ایٗ ثخص ثٝ ٘تبیح ثزخی اس ٟٔٓ تزیٗ آٖ ٞب اضبرٜ 

 ارٌب٘یه ٔحػٛالت ثٝ ٘سجت افزاد آٌبٞی ٚ دا٘ص ٔیشاٖ وٝ داد ٘طبٖ ]  4 [ تحمیك رخجی ٚ ٕٞىبراٖ  ٞبی یبفتٝ ٔی ضٛد.

. است ثٛدٜ ٔسبػذ ثٝ رٚ ٚ ٔتٛسط حذ در ارٌب٘یه ٔحػٛالت ثٝ ٘سجت افزاد ٍ٘زش آٖ، ثز ػالٜٚ .ثبضذ ٔی ٔتٛسط حذ در

 ٚ ثبضذ ٔی ٔحػٛالت ایٗ ٔػزف ٚ خزیذ ثزای وٙٙذٌبٖ ٔػزف ٌزایص ػبُٔ ٟٕٔتزیٗ غذایی ارسش وٝ داد ٘طبٖ ٘تبیح

 تٛسؼٝ ٚ آ٘بٖ ٔػزفی رفتبرٞبی تغییز در ارٌب٘یً ٔحػٛالت غذایی ارسش ثٝ ٘سجت وٙٙذٌبٖ ٔػزف آٌبٞی افشایص إٞیت

غٙؼت ٔحػٛالت ارٌب٘یه در وطٛرٞبی . رضذ ]  6 [  ٌزفت لزار تأییذ ٔٛرد سبِٓ غذایی ٔٛاد ٔػزف ٚ تِٛیذ ٌستزش ٚ

ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ أزٚسٜ تٛسؼٝ یبفتٝ ثٝ دِیُ افشایص اػتٕبد ٔػزف وٙٙذٌبٖ ثٝ تِٛیذ وٙٙذٌبٖ ٔحػٛالت ارٌب٘یه است. 

ٔشارع وٛچه ٚ خبٍ٘ی وطبٚرساٖ ٘یش ثب تِٛیذ ٔحػٛالت ارٌب٘یه ثٝ ضجىٝ تٛسیغ ٔحػٛالت ارٌب٘یه در سطح ّٔی ٚ خٟب٘ی 

 .]  7 [ پیٛستٝ ا٘ذ 
 

 َامًاد ي ريش 

وٝ در آٖ اس رٚش وبر ٔیذا٘ی  تحّیّی است -وبرثزدی، اس ِحبظ ضیٜٛ ٌزدآٚری اطالػبت، تحمیك تٛغیفی -ایٗ تحمیك وٕی

ػٛأُ ٔٛثز ثز خذة تٕبیُ ٔػزف وٙٙذٌبٖ ثٝ ٔحػٛالت ارٌب٘یه ٚ ٘مص آٖ در ػزضٝ ثزرسی استفبدٜ ضذ. ثٝ ٔٙظٛر 

ضبُٔ وّیٝ  آٔبری ایٗ تحمیكخبٔؼٝ استفبدٜ ضذ. اس اثشار پزسطٙبٔٝ  ضٟزستبٖ وزجدر  وطبٚرسی ٔحػٛالت ارٌب٘یه

 ا٘دبْ ٌزدیذ تػبدفی سیستٕبتیهثٛد. ٕ٘ٛ٘ٝ تحمیك ثٝ رٚش ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیزی  ٔزاخؼٝ وٙٙذٌبٖ ثٝ فزٚضٍبٜ ٞبی س٘دیزٜ ای

(120N=.)  .ثٕٙظٛر حػَٛ اطٕیٙبٖ اس ٔٙبست ثٛدٖ اثشار ا٘ذاسٜ ٌیزی اػتجبر ٚ اػتٕبد آٖ ثٝ دلت ٔٛرد ثزرسی لزار ٌزفت

غبحجٙظز در سٔیٙٝ تحمیك تؼییٗ  در ٕٞیٗ راستب اػتجبر ظبٞزی ٚ ٔحتٛایی اثشار تحمیك ثز اسبس ٘ظز افزاد ٔتخػع ٚ

ثٝ خبٔؼٝ تحمیك ثٕٙظٛر تؼییٗ لبثیت اػتٕبد )اطٕیٙبٖ( اثشار ٌزدیذ. ٕٞچٙیٗ یه پزی تست اِٚیٝ در ٔیبٖ خبٔؼٝ ای ٔطب

ٔمبدیز آِفبی وزٚ٘جبخ  .تحمیك اخزا ٌزدیذ ٚ ثب استفبدٜ اس آِفبی وزٚ٘جبخ ٘سجت ثٝ تؼییٗ ٔیشاٖ اػتٕبد )اطٕیٙبٖ( الذاْ ضذ

 . ثٛد وٝ حبوی اس پبیبیی ٔٙبست اثشار تحمیك ٔی ثبضذ 82/0تب  70/0 ٔحبسجٝ ضذٜ ثیٗ
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 وتایج ي بحث 

درغذ سٖ  5/42درغذ پبسخٍٛیبٖ ٔزد ٚ  7/56آٔذٜ است ٘طبٖ ٔی دٞذ  (1)ثزرسی ٘تبیح تٛغیفی ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ در خذَٚ 

ٔیبٍ٘یٗ سٙی درغذ اس آ٘بٖ ٔتبُٞ ثٛد٘ذ.  7/76درغذ پبسخٍٛیبٖ ٔدزد ٚ  3/23اس ٘ظز ٚضؼیت تبُٞ  ٞٓ چٙیٗثٛد٘ذ. 

 سبَ ثٛد.  3/34پبسخٍٛیبٖ 

 
 تًسیع فزاياوی پاسخگًیان بز اساس يیژگی َای فزدی- 1جذيل

 متغیز فزاياوی درصذ

 خٙسیت ٔزد 69 7/56

 سٖ 51 5/42

 ٚضؼیت تبُٞ ٔدزد 28 3/23

 ٔتبُٞ 92 7/76

 ٌزٟٚٞبی سٙی سبَ 28-17 34 3/28

 سب17َ)وٕیٙٝ:

 سب61َثیطیٙٝ:

 سبَ(3/34ٔیبٍ٘یٗ: 
 

 سبَ 40- 29 47 2/39

 سبَ 51-41 27 5/22

 سبَ 63-52 12 10

 

٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ در راثطٝ ثب ٔیشاٖ تٕبیُ ثٝ ٔػزف ٔحػٛالت ارٌب٘یه تٛسیغ درغذی پبسخٍٛیبٖ ثز اسبس 

 وبٔال ٚ ٔٛافك ٍ٘زضی( ٪7/76) ٔحػٛالت ارٌب٘یه تٛغیٝ ثٝ استفبدٜ اس  ،(٪2/49)ویفیت ثٟتز ٔحػٛالت وطبٚرسی 

ارخحیت دادٖ غذای پبن ثٝ درغذ پبسخٍٛیبٖ ثب  5/61 وٝ دٞذ ٔی ٘طبٖ ٘تبیح ٕٞچٙیٗ(. 2 خذَٚ) ا٘ذ داضتٝ را ٔٛافمٓ

درغذ اس پبسخٍٛیبٖ ٔخبِف ٚ وبٔال ٔخبِف ٘ذاضتٗ آٌبٞی ٚ  5/32ٚ ٔٛافك ٚ وبٔال ٔٛافك ثٛدٜ ا٘ذ. ٔحػٛالت ارٌب٘یه 

  .(2)خذَٚ اطالع اس فٛایذ ٔحػٛالت ارٌب٘یه ثٛد٘ذ. 

 تًسیع درصذی پاسخگًیان بز میشان تمایل بٍ مصزف محصًالت ارگاویک  -2جذيل 

 گًیٍ َا

 کامأل

 مًافقم
 مخالفم مًافقم

کامأل 

 مخالفم

 درصذ درصذ درصذ درصذ

 10 8/40 2/19 30 ٔحػٛالت حبغُ اس وطبٚرسی غٙؼتی اس وطبٚرسی ارٌب٘یه ثٟتز است.  .1

 5/7 8/15 50 7/26  ٕٞیطٝ ثٝ اطزافیب٘ٓ تٛغیٝ ٔی وٙٓ ٔحػٛالت ارٌب٘یه ٔػزف وٙٙذ. .2

 3/8 7/36 8/30 2/24 غذای پبن را ثٝ ٔحػٛالت ارٌب٘یه تزخیح ٔی دٞٓ. .3

 8/10 7/21 8/25 7/41 اس فٛایذ ٔحػٛالت وطبٚرسی ارٌب٘یه ثی اطالػٓ.  .4

 

 درغذ اس پبسخٍٛیبٖ ثب ٘مص 4/92٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ تٛسیغ ػٛأُ خذة تٕبیُ ٔػزف وٙٙذٌبٖ ٘تبیح در راثطٝ ثب 

(. ٘تبیح ٕٞچٙیٗ ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ ثیص 3ٔٛافك ٚ وبٔال ٔٛافك ٞستٙذ )خذَٚ تجّیغبت در آضٙبیی ثب ٔحػٛالت ارٌب٘یه 

درغذ  2/54. ٞستٙذپزداخت ٞشیٙٝ سیبد ثزای خزیذ ٔحػٛالت ارٌب٘یه ٔٛافك ٚ وبٔال ٔٛافك اس پبسخٍٛیبٖ  درغذ 7/81اس 

بیح ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ حذٚد اس پبسخٍٛیبٖ ٔٛافك ٚ وبٔال ٔٛافك ثب خذاة ثٛدٖ ثستٝ ثٙذی ٔحػٛالت ارٌب٘یه ثٛد٘ذ. ٘ت

اس پبسخٍٛیبٖ اس حذٚدی ٔٛافك تب وبٔال ٔٛافك ثٛد٘ذ وٝ تجّیغبت رسب٘ٝ ثبػث ٔمجِٛیت ٔحػٛالت ارٌب٘یه در ثیٗ  4/83

درغذ پبسخٍٛیبٖ ٔٛافك ٚ وبٔال ٔٛافك ثب ایٗ ٔسئّٝ ثٛد٘ذ وٝ اس طزیك اطزافیبٖ ثب ٔحػٛالت  9/60ٔزدْ ٔی ضٛد. 

درغذ پبسخٍٛیبٖ ٔٛافك ٚ وبٔال ٔٛافك استفبدٜ اس ثزٚضٛر ٚ پٛستز ثٝ ٔٙظٛر آضٙبیی ثب  6/76ارٌب٘یه آضٙب ضذٜ ا٘ذ. 
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درغذ دارای  8/90ٔحػٛالت ارٌب٘یه ثٛد٘ذ. در راثطٝ ثب ایٙىٝ دِٚت ٘مص ٟٕٔی در تِٛیذ ٚ ٔػزف ایٗ ٔحػٛالت دارد 

 (.3)خذَٚ  ٍ٘زضی اس حذٚدی ٔٛافك تب وبٔال ٔٛافك ثٛد٘ذ  

 عًامل جذب تمایل مصزف کىىذگاندرصذی پاسخگًیان بز اساس  ( تًسیع3جذيل 

 گًیٍ َا

 کامالً

 مخالفم
 مًافقم مخالفم

 کامالً

 مًافقم

 درصذ درصذ درصذ درصذ

 2/49 2/43 3/3 3/3 ثب تجّیغبت ثیطتز ٚ ثٟتز ثب ایٗ ٔحػٛالت آضٙب ٔی ضْٛ.  .1

 45 7/36 15 3/3 اٌز ثذا٘ٓ ٔحػٛالت ارٌب٘یه ویفیت خٛثی دار٘ذ حبضزْ لیٕت ثیطتزی ثزای آٖ ثپزداسْ.  .2

 7/21 5/32 5/27 3/18 ثٝ خذاة ثٛدٖ ثستٝ ثٙذی ٔحػٛالت ارٌب٘یه إٞیت سیبدی ٔی دٞٓ.  .3

 7/41 7/41 5/12 2/4 تبثیز رسب٘ٝ ٞب در تجّیغبت ٚ ٔمجِٛیت ٔحػٛالت ارٌب٘یه در ثیٗ ٔزدْ سیبد است.  .4

 2/19 7/41 8/30 3/8 اس طزیك خب٘ٛادٜ ٚ ثستٍبٖ ثب ٔحػٛالت ارٌب٘یه آضٙب ضذْ.  .5

 5/42 2/34 3/13 10 ثٝ ٔٙظٛر آضٙبیی ثب ٔحػٛالت ارٌب٘یه ثبیذ ثزٚضٛر ٚ پٛستزٞبیی در ایٗ سٔیٙٝ تٛسیغ ضٛد.  .6

دِٚت ثبیذ در تٛسؼٝ ی تِٛیذ ٚ ٔػزف ٔحػٛالت وطبٚرسی ارٌب٘یه ٘مص فؼبِتزی داضتٝ  .7

 ثبضذ. 
8/5 3/3 5/27 3/63 

 

 گیزیوتیجٍ

ٌزچٝ ثخص وٛچىی اس ثبسارٞبی ٔٛخٛد ثٝ ٔحػٛالت ارٌب٘یه اختػبظ یبفتٝ است أب تؼذاد ٔػزف وٙٙذٌبٖ ٔحػٛالت 

ارٌب٘یه ٔحذٚد است. ایٗ أز ٘یبسٔٙذ تٛخٝ ثیطتز ثٝ ٔحػٛالت ارٌب٘یه اس طزیك تجّیغبت ٚ ضٙبسب٘ذٖ ایٗ ٘ٛع ٔحػٛالت 

ُ ٔٛثز ثز خذة تٕبیُ ٔػزف وٙٙذٌبٖ ثٝ ٔحػٛالت ارٌب٘یه ٚ ػٛأ در ایٗ تحمیك سؼی ضذ ثٝ در خٛأغ ٔػزفی است. 

  ٘مص آٖ در ػزضٝ ٔحػٛالت ارٌب٘یه وطبٚرسی در لبِت چٙذ پیطٟٙبد پزداختٝ ضٛد.
ٛالت ارٌب٘یه اطالع ثیطتز ٔػزف وٙٙذٌبٖ اس ویفیت ٔحػذالَ ٕ٘ٛد وٝ ٔی تٛاٖ چٙیٗ استاس یبفتٝ ٞبی ثبال 

درغذ(. ایٗ یبفتٝ ثیبٖ ٌز ایٗ است وٝ ثب ٚخٛد تالش سیبد ثزای تٛسؼٝ ٔحػٛالت ارٌب٘یه، آٌبٞی ٚ 5/67وبُٔ ٘ذار٘ذ )

اطالع رسب٘ی ایٗ ٔحػٛالت چٙذاٖ ٔٛفمیت آٔیش ٘جٛدٜ است. ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ثیطتز ٔزدْ اس فٛایذ ایٗ ٔحػٛالت اطالع 

یبٖ ٞٓ ثز ایٗ ٘ىتٝ اتفبق ٘ظز داضتٙذ وٝ تجّیغبت رسب٘ٝ ثبػث ٔمجِٛیت ٔحػٛالت ارٌب٘یه ٔی وبُٔ ٘ذار٘ذ. ثیطتز پبسخٍٛ

درغذ(. ٞٓ چٙیٗ ثیطتز پبسخٍٛیبٖ ادػب داضتٙذ وٝ اس طزیك دٚستبٖ ٚ آضٙبیبٖ ثب ایٗ ٔحػٛالت آضٙب ضذٜ  4/83ضٛد )

ٚ استفبدٜ اس ٔحػٛالت ارٌب٘یه در ثستز تجّیغبت  درغذ(. ایٗ آٔبر ثیبٍ٘ز ایٗ ٘ىتٝ است وٝ أىبٖ آضٙبیی ٔزدْ 9/60ا٘ذ )

ٔیشاٖ دا٘ص ٚ آٌبٞی   ]  4 [ ٚ فؼبِیت ٞبی آٔٛسضی ٚ تزٚیدی أىبٖ پذیز است. چزا وٝ طجك یبفتٝ رخجی ٚ ٕٞىبراٖ 

٘سجت ثٝ ٔحػٛالت ارٌب٘یه در ٔیشاٖ ٔػزف ایٗ ٔحػٛالت تبثیز ٌذار است. اس ایٗ رٚ پیطٟٙبد ٔی ضٛد ثز٘بٔٝ ریشی 

اطالع ٚ آٌبٞی ٔؼی در حیطٝ فؼبِیت ٞبی رسب٘ٝ ای ٚ تجّیغبتی ا٘دبْ پذیزد تب ٔػزف ایٗ ٔحػٛالت اس سٛی ٔزدْ ثب خب

ٞٓ چٙیٗ ٘تبیح وبُٔ ا٘دبْ پذیزد ٚ ایٗ آٌبٞی ٔٙدز ثٝ تٛغیٝ استفبدٜ اس ٔحػٛالت ارٌب٘یه وطبٚرسی ثٝ سبیزیٗ ضٛد. 

ػٛالت وطبٚرسی ارٌب٘یه ثٟتز اس وطبٚرسی غٙؼتی است. یبفتٝ ٞبی درغذ پبسخٍٛیبٖ ٔذػی ثٛد٘ذ وٝ ٔح 2/49٘طبٖ داد 

ثٝ دست آٔذٜ است. ثب تٛخٝ ثٝ ٔطىالت سیست ٔحیطی حبغُ اس ٔػزف  ]  6 [ٔطبثٟی ٘یش در تحمیك وٛچىی ٚ ٕٞىبراٖ 

٘دبْ سْٕٛ ضیٕیبیی ٚ ویفیت ٘ب ٔٙبست ٔحػٛالت حبغُ، تجّیغبت سیبدی در حیطٝ ویفیت ٔٙبست ٔحػٛالت ارٌب٘یه ا

ٌزفتٝ است. ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ اوثز ٔزدْ اس فٛایذ ٔحػٛالت ارٌب٘یه اطالع وبُٔ دار٘ذ. ٚ چٖٛ ارسش غذایی ٚ ویفیت 

ٔحػَٛ ٟٔٓ تزیٗ ػبُٔ ٌزایص ٔػزف وٙٙذٌبٖ ثزای خزیذ ٔحػٛالت ارٌب٘یه است ِذا پیطٟٙبد ٔی ضٛد دِٚت ٚ ثز٘بٔٝ 

 ٔٛثز خٛد در تِٛیذ ٚ ٔػزف ٞز چٝ ثیطتز ایٗ ٔحػٛالت الذاْ وٙٙذ. ریشاٖ پذیزای ایٗ ٔسئِٛیت ثشري ثٛدٜ ٚ  ثب حضٛر 
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