خانواده ایسانی و تغییس سبک شندگی ; تغییس دز ذائقه غرایی

خبًَادُ سکي اكیل خبهؼِ اػت کِ ّش گًَِ تغییشی دس آى  ،خبهؼِ سا هتبثش هی ػبصد  .دًیبی هؼبكش  ،دًیبی
تغییشات ػشیغ ٍ گؼتشدُ دس ّوِ اثؼبد صًذگی ثَدُ اػت  .خبًَادُ اص هْوتشیي حَصُ اختوبػی ّؼت کِ
تغییشات ٍػیغ ٍ گؼتشدُ ّن دس ػبختبس آى ٍ ّن دس کبسکشدّب ٍ اّذافؾ ثِ ٍلَع پیَػتِ اػت  .یکی اص
هؼبئل ػوذُ پیـشٍی خبًَادُ ّب دس ایي ؿشایظ ٍسٍد ػجکْبی هختلف صًذگی ثِ حشین خبًَادُ ثَدُ اػت کِ
گبُ ثب ثشٍص تٌبللْب ٍ ثٌْدبسّبیی ّوشاُ ثَدُ اػت .
تغییش رائمِ ٍ تغییش ػبدات غزایی یکی اص هلبدلْبی هْن ایي تغییش دس ػجک صًذگی ثَدُ اػت ّ .ذف ایي
همبلِ ثشسػی تغییشات رائمِ غزایی دس ثیي خبًَادُ ّبی ایشاًی دس ثیي عجمبت هختلف اختوبػی هی ثبؿذ.
پشػؾ اكلی ایي پظٍّؾ ػجبست اػت اص ایٌکِ  ،رائمِ خبًَادُ ّبی ایشاًی چِ تغییشاتی سا دچبس ؿذُ اػت ؟
سٍؽ هَسد اػتفبدُ دس ایي پظٍّؾ سٍؽ ًظشیِ ثٌیبًی (گشاًذد تئَسی) اػت کِ ثب اػتفبدُ اص ؿیَُ ًوًَِ
گیشی ّذفوٌذ ٍ ًظشی ثِ خبهؼِ ّذف سخَع کشدُ ٍ اعالػبت هَسد ًیبص خوغ آٍسی گشدیذُ اػت ً .تبیح ایي
پظٍّؾ گشایؾ رائمِ ایشاًی ثِ ػوت غزاّبی آهبدُ (فؼت فَد) سا ًـبى هی دّذ .
دس ػبخت تغییش خبًَادُ  ،اؿتغبل صًبى دس ثیشٍى اص خبًِ  ،افضایؾ اًَاع هتؼذد خبًَادُ ٍ ،سٍد تکٌَلَطی ثِ
آؿپضخبًِ ّبی ایشاًی  ،تجلیغبت ٍ تغییش دس ػبیش حَصُ ّبی صًذگی اختوبػی ٍ سػبًِ اص ػَاهل هَثش دس تغییش
ػجک صًذگی خبًَادُ ّبی ایشاًی ٍ تغییش دس رائمِ آًبى ثَدُ اػت .

کلیذ واطه های :
خانواده  ،سبک صنذگی  ،رائقه غزایی  ،تغییشات اجتماعی
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چگونه ذائقه ایسانیها تغییس کسد؟

ًؼل آثگَؿت هٌمشم هیؿَد؛ ایي ؿبیذ ثذیْیتشیي تبثیش سٍاج ثیسٍیِ فؼتفَد دس ایشاى ثبؿذ .
به گضاسش جی پالس ،عی دِّ گزؿتِ ،گؼتشؽ فؼتفَد دس ایشاى ،رائمِ غزایی ایشاًیّب سا تغییش دادُ
اػتً .ؼلّبی خذیذ دیگش سغجتی ثِ دیضی ٍ آثگَؿت ٍ حتی کجبة ًذاسًذ ٍ تشخیحـبى اًَاع ٍ الؼبم
پیتضاّبیی اػت کِ تؼذادؿبى ّش سٍص ثیـتش هیؿَد .ایٌکِ اص گَؿتی ثبؿذ یب خویش هشؽ ،فشلی ًویکٌذ.
تَخیِ ػبؿمبى فؼتفَد دس ایشاى ثبثت اػت؛ چشا؟ چَى خَؿوضُ اػت... .
ماجسا اش کجا شسوع شد؟
ّوِ چیض ثشای ایشاًیّب اص اًمالة کوًَیؼتی ؿَسٍی آغبص ؿذ .ػبل  1917ثَد کِ ػذُ صیبدی اص اسهٌیبى
سٍػیِ ٍ سٍعّب کِ هخبلف اًمالة ثَدًذ ،ثِ ایشاى آهذًذ .سّبٍسد ػبکٌبى تبصُ ایشاى ،کبلجبع ،ػَػیغ ٍ
طاهجَى ثَد کِ اص هَاد غزایی هَسد ػاللِ آًْب ثِ ؿوبس هیسفت.
هْبخشاى هخبلف سٍػی دس گیالى ٍ هبصًذساى ٍ اػتشآثبد ٍ تْشاى هؼتمش ؿذًذ ٍ تْیِ کبلجبع ٍ ػَػیغ ٍ
طاهجَى سا آغبص کشدًذ .آسصٍهبى ٍ هیکبییلیبى دٍ ًفش اص اسهٌیبى هْبخشی ثَدًذ کِ الذام ثِ تبػیغ کبسگبُّبیی
دس ایي صهیٌِ دس گیالى ٍ تْشاى کشدًذ ٍ تَلیذ کبلجبع ٍ ػَػیغ ٍ طاهجَى اص ّویي صهبى آغبص ؿذ.
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اسٍپبییبى همین تْشاى کِ ایي هَاد گَؿتی سا ثِ كَست کٌؼشٍّبیی کِ اص اسٍپب هیآهذ ،هلشف هیکشدًذ ،ثِ
ایي تَلیذات تَخِ ًـبى دادًذ ٍ ثِ صٍدی کبسگبُّبی ایي دٍ اسهٌی ثِ کبسخبًِّبیی ثضسگ تجذیل ؿذ .آٍاصُ
کبلجبع ٍػَػیغ ٍ طاهجَى ایشاى ثِ حذی سػیذ کِ دس خٌگ خْبًی دٍم پغ اص اؿغبل ایشاى ،اًگلیؼیّب
عی ًبهِای دسخَاػت هَافمت ثب كذٍس چٌذ تُي کبلجبع ٍ ػَػیغ ایشاى ثِ خبسج اص ایشاى کشدًذ تب ًیبص
ػشثبصاى اًگلیؼی دس آفشیمب ٍ خبٍس ًضدیک سا ّن ثشعشف کٌٌذ.
خیلی عَل ًکـیذ تب ػش ٍ کلِ ػبًذٍیچ ّن دس ایشاى پیذا ؿذ .دس دٍساى خٌگ خْبًی دٍم ٍ پغ اص آى،
اٍلیي ػبًذٍیچ فشٍؽّب دس تْشاى آغبص ثِ کبس کشدًذ ٍ دس عَل  10ػبل دس ؿْشػتبىّب ًیض هغبصُّبیی ایي
چٌیٌی افتتبح ؿذ .هحجَثیت ایي غزای تبصٍُاسد ثِ حذی سػیذ کِ حذٍد ػبلّبی دِّ  40تؼذاد کبسگشاى
ػبًذٍیچفشٍؿیّب تٌْب دس ؿْشػتبى سؿت ثِ ّ 16ضاس ًفش هیسػیذ .دِّ  40اهب تٌْب دِّ ؿکَفبیی ٌّش دس
ایشاى ًجَد ،چشاکِ ؿـن ثْوي  ،1347سضب سئیؼی ،فبسؽالتحلیل کـبٍسصی اص داًـگبُ پلیتکٌیک ایبلت
کبلیفشًیب دس ػٌتلَئیغ اثیؼپَ ،الذام ثِ تبػیغ اٍلیي پیتضافشٍؿی ایشاى ثِ ًبم پیتضا پٌتشی دس خیبثبى ٍیال
کشد .پیتضاّب دس ایي سػتَساى ثِ اثؼبد ٍ لیوتّبی هتفبٍتی اسائِ هیؿذًذ کِ ثضسگ  18تَهبى ،هتَػظ 16
تَهبى ٍ کَچک  14تَهبى لیوت داؿت.
دس تْشاى ٍ فبكلِ ػبلّبی 1330تب  1350تؼذاد ػبًذٍیچفشٍؿیّب اص هشص ّ 10ضاس هغبصُ گزؿت ٍ اٍایل
دِّ ّ ،1340وجشگش ًیض خَدؽ سا دس ثبصاس غزای ایشاى ًـبى داد.
ٍلتی آهبسّب خجش هیدٌّذ ًیبصی ًیؼت دس سػبًِّب خؼتٍخَ کٌیذ تب دسثبسُ گؼتشؽ فؼتفَدّب دس ایشاى
هغلجی پیذا کٌیذ .گَگل سا ّن سّب کٌیذ ،چشاکِ ًیبصی ثِ ایي غَل خؼتٍخَگش ّن ًذاسیذ؛ کبفی اػت
ّویي فشدا کِ ساّی هحل کبستبى هیؿَیذ ،چـن چـن کٌیذ تب ثجیٌیذ چِ تؼذاد اغزیِفشٍؿی ثیي خبًِ ٍ
هحل کبستبى هیثیٌیذ .حتی هیتَاًیذ ایي تؼذاد سا ثب ؿوبسؽ دٍثبسُ دس هبُ ثؼذ همبیؼِ کٌیذ .ثِ ّویي
ػبدگی.
اػذاهلل احوذی ؿْشیَس ،سئیغ اتحبدیِ اغزیِفشٍؿبى تْشاى ،تؼذاد ٍاحذّبی هدبص سا دس تْشاى ،حذٍد 3000
ٍاحذ ػٌَاى هیکٌذ ٍ ثِ خبمخن هیگَیذ :تؼذاد ٍاحذّبی هدبص دس حبل فؼبلیت دس دِّ گزؿتِ چٌذاى
تفبٍتی ًکشدُ اػت ،اهب اگش ثِ چـنّبیوبى ّن اػتوبد داؿتِ ثبؿین هیتَاًین هتَخِ ثـَین عی دُ ػبل
گزؿتِ دس تٌَع ٍ تؼذاد اغزیِ فشٍؿبى تفبٍتّبی ثؼیبسی هـبّذُ هیؿَد.
ثشاػبع آهبس ثبًک هشکضی دٍ ػبل پیؾ ،کندسآهذتشیي لـش خبهؼِ ػبالًِ ّ 35ضاس تَهبى ثشای سػتَساى ٍ
ّتل ّضیٌِ کشدُ اػت .ایي ّضیٌِ ثشای عجمِ هتَػظ خبهؼِ ًیض کوتش اص ّ 500ضاس تَهبى دس ػبل ًجَدُ
اػت.
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اهب سػتَساى ٍ فؼتفَد ثیي خبًَادُّبی ثشٍتوٌذ ایشاًی ّضیٌِّبی ثبالیی سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت ٍ ثِ
عَس هتَػظ ػبالًِ ثیي ّ 900ضاس تَهبى تب  3هیلیَى تَهبى ثشای سػتَساى سفتي خشج هیکٌٌذ .اگش ّضیٌِ
عشفذاساى سػتَساى ٍ فؼتفَد ایشاًی سا ثب ّضیٌِّبی ایي هَضَع دس آهشیکب همبیؼِ کٌین ،ثب ًْبیت تؼدت
هـبّذُ هیکٌین دس ایشاى ثوشاتت ثیـتش اص آهشیکب ثشای غزاّبی خبسج اص خبًِ ّضیٌِ هیؿَد.
عجك آهبس ثبًک هشکضی ،دس ػبل  94ایشاًیّب ػبالًِ ثیؾ اص ّ 11ضاس هیلیبسد تَهبى ثشای غزاّبی آهبدُ
هلشف کشدُاًذ .تب پبیبى ػبل ّ 90ش خبًَاس ایشاًی ،ػبالًِ ّ 380ضاس تَهبى كشف خشیذ فؼتفَد کشدُاًذ.
ؿبخق ثْبی گشٍُ غزاّب ٍ خَساکیّبی آهبدُ ٍ آؿبهیذًیّب دس ػبل ً 91ؼجت ثِ ػبل  ،90هؼبدل 7/39
دسكذ افضایؾ یبفتِ اػت.
ثب دس ًظش گشفتي ّضیٌِ هتَػغی کِ خبًَادُّبی ایشاًی ثشای سػتَساى ٍّتل هیپشداصًذ ٍ هحبػجِ هیضاى
تَسم ٍ ػبیش ّضیٌِّبی هشثَط ثِ ٍاسدات هَاد اٍلیِ هیتَاى ًتیدِ گشفت ،دس حبل حبضش ایشاًیّب ػبالًِ
حذٍد ّ 3/16ضاس هیلیبسد تَهبى ثشای فؼتفَد ّضیٌِ هیکٌٌذ.
اهؼبل ّن سٍصًبهِ دیلی هیل اص ٍػَػِ ؿشکتّبی ثضسگ خبسخی ثِ ٍسٍد ثِ ثبصاس غزای آهبدُ دس ایشاى
ًَؿتِ ثَدٍ .ػَػِای پشػَد؛ چشاکِ ثِ ًَؿتِ ایي سٍصًبهِ ایشاًیّب ثشای فؼتفَد دس ػبل حذٍد  7هیلیبسد
دالس (ّ 26ضاس هیلیبسد تَهبى) هیپشداصًذ.
منفعتطلبان به دنبال تغییس ذائقه غرایی
فشٌّگ غزایی ایشاى ،آًمذس غٌی ّؼت کِ ًیبصی ثِ ٍسٍد غزاّبی غشثی دس ایشاى ًجبؿذ ،اهب چِ دالیلی ثبػث
ؿذُ عی دٍ دِّ اخیش رائمِ غزایی ایشاًیّب اص آثگَؿت ٍ دیضی ٍ ثضثبؽ ثِ ػوت پیتضا ٍ ػَػیغ ٍ کبلجبع
ثچشخذ؟
دکتش کَسؽ خؼفشیبى ،ػضَ ّیبت ػلوی داًـگبُ ػلَم پضؿکی تْشاى هیگَیذ :الگَی غزایی خبهؼِ ایشاى ،اص
ػجک ػٌتی خَد خبسج ؿذُ ٍ ثِ ػوت الگَی غشثی حشکت هیکٌذ .اٍ ثِ خبمخن هیگَیذ :ػجک غزایی ّش
لَم یب خبهؼِ ثشاػبع ؿشایظ هحیغی ،خغشافیبییًَ ،ع صًذگی ،سٍاثظ اختوبػی ٍ ػٌتی آى خبهؼِ تؼییي ٍ
تجذیل ثِ یک الگَی غبلت هیؿَد .اهشٍصُ ًیض ثب پیـشفت تکٌَلَطی ٍ اًَاع ًمل ٍ اًتمبالت دس دًیب ،ؿجکِّبی
ثضسگ ٍ صًدیشُ ای تَصیغ هَاد غزایی دس خَاهغ ایدبد ؿذُ کِ دػتشػی ثِ اًَاع هَاد ٍ هحلَالت غزایی
غیشثَهی ٍ غیشػٌتی سا تؼْیل کشدُ اػت .خبهؼِ هب ًیض دس گزس صهبى ثش اثش ّویي تحَالت ،غزاّبی هحلی
خَد سا کِ هحلَل ؿشایظ هحیغی ٍ خغشافیبیی اػت ،ثِ فشاهَؿی ػپشدُ ٍ الگَّبی خذیذ سا ٍاسد ػفشُ
غزایی خَد کشدُ اػت.
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ایي ػضَ ّیبت ػلوی داًـگبُ تْشاى هؼتمذ اػت ،هْنتشیي دلیل تغییش رائمِ ایشاًیّب اػوبل ػیبػتّبی
کالى دس ایي حَصُ اػت .اٍ هیگَیذً :کتِ ًگشاىکٌٌذُ ایي اػت کِ یک ػشی ًْبدّب ٍ ؿشکتّبی
ثیيالوللی ،ػشضِ خذهبت ثب اػوبل فـبس ثش افشاد یک خبهؼِ ،ثبػث هیؿَد رائمِ غزایی خبهؼِای هثل ایشاى
ثِ ػوتی تغییش کٌذ کِ آًْب تؼییي هیکٌٌذ.
ایي فَق تخلق تغزیِ ثب ثیبى ایي کِ رائمِ غزایی خبهؼِ ایشاى ثِ ػوت الگَّبی غشثی دس حبل حشکت
اػت ،گفت :اگشچِ اهشٍصُ الگَّبی غزایی هتؼذدی دس خبهؼِ ایشاى سایح اػت ،اهب هتبػفبًِ الگَّبی غزایی
غشثی ثِ دلیل لیوت پبییي ،پخت ػشیغ ٍ دػتشػی ساحت هشدم ،دس خبهؼِ هب ثخلَف دس هیبى خَاًبى ٍ
ًَخَاًبى ثِ الگَی غبلت تجذیل ؿذُ اػت ،دس حبلی کِ ایي ًَع غزاّبی كٌؼتی ًظیش ػَػیغ ٍ کبلجبع ثِ
دلیل ًوک فشاٍاى ،افضٍدًیّبی ؿیویبیی صیبد ٍ چشثی ثبال اص لحبػ سیض هغزیّبی تغزیِای ثؼیبس ًبچیض اهب اص
لحبػ دسؿت هغضیّبی ثیکیفیت ثؼیبس غٌی ّؼتٌذ.
الجتِ ًجبیذ ّوِ تملیشات سا هحذٍد ثِ ایي ػَاهل داًؼت ،چشاکِ ثیاػتوبدی هشدم ثِ هَاد غزایی داخلی
حذالل دس چٌذ ػبل اخیش ،دلیل هْوی ثشای گشایؾ آًْب ثِ غزاّبی غشثی اػت.
دکتش خؼفشیبى هیگَیذ :ؿٌیذى خجشّبیی هثل ٍخَد سٍغي پبلن دس لجٌیبت ٍ دیگش خجشّبی ایي چٌیٌی
ثبػث هیؿَد ،هشدم دیگش ثِ ػبصهبىّبی دٍلتی دسخلَف کیفیت ٍ اسصؽ هَاد غزایی اػتوبد ًکٌٌذ.

سبک صنذگی غشبی ،تغییش رائقه ایشانی (بخش دوم)
دس اداهِ همبلِ لجل دسثبسُ تغییش رائمِ ایشاًیْب ،ثِ ػلل ایي تغییش پشداختین کِ دس اداهِ ثِ ثشسػی ثیـتش آى
هی پشداصین :
ًتبیح یک پظٍّؾ دس صهیٌِ گشایؾ رائمِ ایشاًی ثِ ػوت غزاّبی آهبدُ ًـبى هیدّذ کِ تغییش دس ػبختبس
خبًَادُ ،اؿتغبل صًبى ثیشٍى اص خبًٍِ ،سٍد تکٌَلَطی ثِ آؿپضخبًِّبی ایشاًی ،تجلیغبت ٍ تغییش دس ػبیش
حَصُّبی صًذگی ،اختوبػی ٍ سػبًِ اص ػَاهل هؤثش ثشتغییش ػجک صًذگی خبًَادُّبی ایشاًی ٍ تغییش دس رائمِ
آًبى ثَدُ اػت.
یکی دیگش اص ػَاهل ایي تغییش ایي اػت کِ تب ػبلْب لجل ایي ّوِ هَاد غزایی هختلف ثب ؿکلّب ٍ عؼنّبی
هختلف دس دػتشع هشدم ًجَد ٍ هشدم اًتخبثْبی هحذٍدتشی داؿتٌذّ .وچٌیي ّوبىعَس کِ اؿبسُ ؿذ
تجلیغبت سػبًِّب ٍ كحٌِّبیی اص فیلنّب ٍ ػشیبلّبیی کِ ًوبیؾ دادُ هیؿَد ّوگی هیتَاًٌذ دس ایدبد ایي
الگَی غزایی غلظ تأثیشگضاس ثبؿٌذ.
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دکتش کَسٍؽ خؼفشیبى ،ػضَ ّیأت ػلوی داًـگبُ ػلَم پضؿکی تْشاى دس ایي صهیٌِ هیگَیذ « :الگَی
غزایی خبهؼِ ایشاى اص ػجک ػٌتی خَد خبسج ؿذُ ٍ ثِ ػوت الگَی غشثی حشکت هیکٌذ .
ٍی دس اداهِ هیگَیذ :ػجک غزایی ّش لَم یب خبهؼِ ثشاػبع ؿشایظ هحیغی ،خغشافیبییًَ ،ع صًذگی ،سٍاثظ
اختوبػی ٍ ػٌتی آى خبهؼِ تؼییي ٍ تجذیل ثِ یک الگَی غبلت هیؿَد .اهشٍصُ ًیض ثب پیـشفت تکٌَلَطی ٍ
اًَاع ًمل ٍ اًتمبالت دس دًیب ،ؿجکِّبی ثضسگ ٍ صًدیشُای تَصیغ هَاد غزایی دس خَاهغ ایدبد ؿذُ کِ
دػتشػی ثِ اًَاع هَاد ٍ هحلَالت غزایی غیشثَهی ٍ غیشػٌتی سا تؼْیل کشدُ اػت .خبهؼِ هب ًیض دس گزس
صهبى ثش اثش ّویي تحَالت ،غزاّبی هحلی خَد سا کِ هحلَل ؿشایظ هحیغی ٍ خغشافیبیی اػت ثِ فشاهَؿی
ػپشدُ ٍ الگَّبی خذیذ سا ٍاسد ػفشُ غزایی خَد کشدُ اػت.
ایي ػضَ ّیئت ػلوی داًـگبُ هؼتمذ اػت هْوتشیي ػبهل تغییش رائمِ ایشاًیّب ،اػوبل ػیبػتّبی کالى دس
ایي حَصُ اػت .اٍ هیگَیذً « :کتِ ًگشاى کٌٌذُ ایي اػت کِ یکؼشی ًْبدّب ٍ ؿشکتّبی ثیيالوللی ػشضِ
خذهبت ،ثب اػوبل فـبس ثش افشاد یک خبهؼِ ،ثبػث هیؿًَذ رائمِ غزایی خبهؼِای هثل ایشاى ثِ ػوتی تغییش
کٌذ کِ آًْب تؼییي هیکٌٌذ.
ًکتِ لبثل تَخِ دیگش دس ایي صهیٌِ ایي اػت کِ ایي سٍصّب غشة ثشای تحمك اّذاف خَد دس صهیٌِ ًفَر دس
کـَسّب ٍ خَاهغ هختلف ،اثتذا ػٌتّبی اختوبػی ایؼتب ٍ پَیب سا هَسد ّدَم لشاس هیدّذ .صیشا حولِ ثِ ایي
ػٌتّب ٍ تغییش آى حؼبػیت چٌذاًی دس خبهؼِ ایدبد ًویکٌذ ٍ ثِ ًحَی ػجت حضَس تذسیدی فشٌّگ
غشة هیؿًَذ .ثِ ػٌَاى هثبل هیتَاى ثِ تغییشاتی کِ دس ًحَُ ٍ آداة غزا خَسدى( سٍی هیض غزا خَسدى ثِ
خبی پْي کشدى ػفشُ سٍی صهیي) ٍ یب هلشف غزاّبی آهبدُ ٍ حضَس کوشًگ دس آؿپضخبًِ اؿبسُ کشدٍ .لتی
کِ فشٌّگ هْبخن ثِ ًحَی دس فشٌّگ هَسد ًظش حضَس هییبثذ ٍ حضَس آى اهشی ػبدی تلمی هیگشدد،
هشحلِ ثؼذی تْبخن آغبص هیؿَد .دس ایي خبػت کِ هْبخن ػٌتّبی اختوبػی پَیب سا هَسد حولِ لشاس
هیدّذ .ػٌتّبیی کِ َّیت فشٌّگی خبهؼِ ثِ ٍخَد آًْب ٍاثؼتِ اػت .
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چنذ نمونه اص تغییشاتی که غشبیها دس فشهنگ غزایی ایشان به وجود آوسدنذ!
ّوِ چیض ثشای ایشاًیّب اص اًمالة کوًَیؼتی ؿَسٍی آغبص ؿذ .ػبل1917ثَد کِ تؼذاد صیبدی اص اسهٌیبى
سٍػیِ ٍ سٍعّب کِ هخبلف ایي اًمالة ثَدًذ ثِ ایشاى آهذًذ کِ سّبٍسد ایي ػبکٌبى تبصُ ایشاى ،کبلجبع،
ػَػیغ ٍ طاهجَى ثَد کِ اص هَاد غزایی هَسد ػاللِ آًْب ثِ ؿوبس هیسفت.
آًچِ تبسیخ دس اختیبسهبى لشاس دادُ ًـبى هیدّذ کِ ػبثمِ تْیِ ػَػیغ ٍ کبلجبع ٍ تجذیل آى اص حبلت
دػتی ثِ کبسخبًِای ثِ ػبل  1307خَسؿیذی هشثَط اػت کِ ثبًی آى فشدی سٍػی ثِ ًبم افًَبػَ ثَدُ
اػت .خشلِی کؼت ٍ کبس اٍ دس آى ػبل دس ثٌذس اًضلی صدُ ؿذ کِ دٍ ػبل ثؼذ یک تجؼِ سٍػی دیگش کبس اٍ
سا اداهِ داد ٍ سٍصی  40تب  50کیلَ ػَػیغ ٍ کبلجبع دسػت هیکشد کِ دس ًْبیت ایي كٌؼت آًمذس دػت
ثِ دػت ؿذ کِ ثِ دػت فشدی ثِ ًبم آسٍصهبى آٍاًؼیبى سػیذ ٍ کبسؽ ثِ ایٌدب سػیذ کِ حبال کوتش کؼی
هیتَاًذ ادػب کٌذ حتی یک لموِ اص ایي خَساکیّب سا ًچـیذُ اػت].[4
اص دیگش ًوًَِّبی ایي تغییشات هیتَاى ثِ تأػیغ سػتَساى ٍ اهثبل آى اؿبسُ کشد کِ اسٍپبئیّب ثشای هب
ػَغبت آٍسدًذ ٍ تأثیشی ؿگشف ثش تغییش رائمِ ایشاًیّب داؿت.
خؼفش ؿْشی دس کتبة عْشاى لذین دس ایيثبسُ هیًَیؼذ« :سػتَساى ًیض اص ٍاسدات اسٍپب ثَد کِ ػالءالذٍلِ
اثتذای آى خیبثبى ٍیال دس ثشای خبسخیبى ٍ فشًگیهبةّب ٍ دس دگشگًَی حکَهت لبخبسیِ دس سٍی کبس آهذى
دٍلت پْلَی سٍ ثِ ؿیَع ًْبدُ دس چٌذ ًمغِ ؿْش ثِ ٍخَد آهذُ ثِ خلت هـتشی پشداخت .پیؾ اص آى هحل
غزا خَسی ثِ كَست ّوبى چلَ پلَّبی ػٌتی ثَد کِ هشدم ثبیذ سٍی صهیي یؼٌی ػکَ ًـؼتِ دس ػیٌی ٍ
هدوؼِ ٍ ثب دػت غزا ثخَسًذ تب ثب پیذایؾ سػتَساى کِ هشدم ثِ هیض ٍ كٌذلی ٍ ًـؼتي پـت هیض ٍ لبؿك ٍ
چٌگبل آؿٌب ؿذًذ ٍ ّوچٌیي خبیی کِ غزا سا ثِ فشم خذیذ ٍ ثب آداة ٍ سػَم فشًگیّب ثخَسًذ ٍ خلَؿبى
هَصیک

كذا

ثذّذ.

ثب تَخِ ثِ هغبلت ثیبى ؿذُ ثِ خشأت هیتَاى گفت کِ فشٌّگ غزایی هب ایشاًیّب غٌی ثَدُ ٍ اص پیـیٌِ ٍ
لذهتی عَالًی ثشخَسداس اػت .اهب سفتِ سفتِ ثب ًفَر غشة دس الیِّبی صیشیي خبهؼِ ،دػتخَؽ تغییشات
ثؼیبسی ؿذُ اػت .آًچٌبًکِ کوتش کؼی اص ًؼل اهشٍص اػت کِ ثب ایي فشٌّگ غٌی آؿٌبیی کبهل داؿتِ
ثبؿذ .ؿبیؼتِ اػت کِ هتَلیبى اهش ٍ ّوِی کؼبًی کِ دغذغِ کبس فشٌّگی دس خبهؼِ داسًذ ٍ توبم پذسّب ٍ
هبدسّبیی کِ دس خْت اكالح ػجک صًذگی خَد ٍ فشصًذاًـبى تالؽ هیکٌٌذ ایي فشٌّگ اص دػت سفتِ سا ثِ
ػفشُّبی غزایی اهشٍصی ثشگشداًٌذ.
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