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 چکیده

رسیذُ ٍ ایي جَاهغ را در هؼزض چبلشی فَری ٍ جذی لزار  ای ّشذاردٌّذُ ی درجِچبلی وَدوبى در ثسیبری اس وشَرّب ثِ 

 ّبی ثیوبری ، پیشگیزی ٍ وٌتزلاًذ شذُتؼییي  2۱73پبیذار وِ اس سَی سبسهبى هلل هتحذ در سبل  ی تَسؼِدادُ است. اّذاف 

غیز ٍاگیز، چبلی  ّبی ثیوبریاسبسی خَد، هؼزفی وزدُ است. در هیبى ػَاهل خطزسای  ّبی اٍلَیت ػٌَاى ثِغیز ٍاگیز را 

شیَع چبلی  .شَد هیی اثز هٌفی گذاشتِ ٍ ثبػث وبّش اهیذ ثِ سًذگی سالهت ًگزاًی اصلی هؼزفی شذُ وِ ثز رٍی ػٌَاى ثِ

فزاٍاًی آى هوىي است در ثؼضی هٌبطك ثبثت  ثبایٌىًِی در سزاسز جْبى رٍ ثِ افشایش است. دٍراى شیزخَاری، وَدوی ٍ ًَجَا

َسط ًسجت ثِ وشَرّبی ثب هبًذُ ثبشذ، تؼذاد ثیشتزی اس وَدوبى دارای اضبفِ ٍسى ٍ چبلی در وشَرّبیی ثب درآهذ پبییي یب هت

لزار دّذ.  تأثیزهىبًبت آهَسشی ٍ ویفیت سًذگی اٍ را تحت هت وَدن، دستیبثی ثِ االس تَاًذ هیٍجَد دارًذ. چبلی  الدرآهذ ثب

الذاهبت اًجبم شذُ جْت همبثلِ ثب  .هشهي در وَدوبى چبق ثیشتز است ّبی ثیوبریٍ افزایش ثزٍس  سبلی ثشرياحتوبل چبلی در 

شىل گزفت  2۱74سبل جْت پبیبى دادى ثِ چبلی دٍراى وَدوی در  الوللی ثیي ی وویتِ. اًذ ثَدُچبلی وَدوبى وٌذ ٍ همطؼی 

ٍ ًمبیص هَجَد در الذاهبت ٍ راّجزدّب را ثبسثیٌی ٍ هشخص وٌذ. ایي وویتِ اس طزیك هشَرت ثب ثیش اس یىصذ  ّب وبستیتب 

هختلف  ّبی حیطِاس راّىبرّب در  ای هجوَػِ ًظز ایٌتزًتی 76۱وشَر ػضَ سبسهبى جْبًی ثْذاشت ٍ ثبسثیٌی ٍ ثزرسی تمزیجبً 

را  ّب آىوِ  وٌٌذ هیسًذگی  ّبیی هحیطثسیبری اس وَدوبى اهزٍسُ در  .ب چبلی وَدوی ٍ ًَجَاًی ارائِ وزدُ استرا ثزای همبثلِ ث

. ایي هحیط شبهل ػذم تؼبدل اًزصی ًبشی اس تغییز در ًَع غذا، سَْلت دستزسی، لیوت دّذ هیٍسى ٍ چبلی سَق  ثِ اضبفِ

. ثبشذ هیثی هحزن،  ّبی سزگزهیِ ّوزاُ صزف سهبى سیبد ثزای ارساى، تجلیغبت جذاة ٍ ّوچٌیي وبّش فؼبلیت فیشیىی ث

حتی پیش اس تَلذ شىل گیزد ٍ تؼذاد سیبدی اس  تَاًذ هیهشَق چبلی  ّبی هحیطپبسخ رفتبری ٍ ثیَلَصیىی یه وَدن ثِ 

 ای هذاخلِچ ّی .را در هؼزض چبلی لزار دّذ ّب آىلزار دادُ ٍ  تحزوی ونًبسبلن ٍ  غذاییوَدوبى را در هؼزض رفتبرّبی 

 ّبی سهیٌِثب رًٍذ فشایٌذُ ٍ سزیغ چبلی همبثلِ وٌذ. چبلی دٍراى وَدوی ٍ ًَجَاًی ًیبس ثِ در ًظز گزفتي  تَاًذ ًوی تٌْبیی ثِ

پیش ٍ حیي ثبرداری؛ ًَسادی ٍ اثتذای وَدوی ٍ سٌیي هذرسِ ٍ  ی دٍرُثحزاًی سًذگی یؼٌی  ی دٍرُهحیطی ٍ ّوچٌیي سِ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Online ISSN: 6742-7744 

Print ISSN: 6352-6742 

www.irijournals.com 

 

تزثیتی ػلَم ٍ یرٍاًشٌبس هطبلؼبت  

7975 سهستبى، 4، شوبرُ 4دٍرُ   

793 -744صفحبت   

هت خَدشبى ٍ حتی فزسًذاًشبى در الچبق ّستٌذ ثزای س اوٌَى ّنی وِ ، ثزخَرد هٌبست ثب وَدوبًػالٍُ ثًَِجَاًی را دارد. 

 ّبی سیبستوِ در آى  ثبشذ هی ّب دٍلت ی جبًجِ ّوِپیشگیزی اس چبلی ٍ درهبى آى ًیبسهٌذ رٍیىزد  .آیٌذُ ثسیبر هْن است

ثِ آى همبثلِ  سًٌذُ آسیتاصل هْن در ًظز گزفتِ ٍ ثب ػَاهل یه  ػٌَاى ثِرا  سالهت ثِ ًحَی تٌظین شًَذ وِ ّب ثخش ی ّوِ

 ای هجوَػِایي وویتِ،  .ٍ ثْذاشت جبهؼِ ٍ ًیش تحمك اصل ثزاثزی آى در جبهؼِ ووه وٌذ سالهت ثِ ارتمبی درًتیجًِوبیٌذ ٍ 

 ّب دٍلتصحیح ایي هجوَػِ، جبهغ ٍ یىپبرچِ اس پیشٌْبدّب را ثزای وٌتزل چبلی دٍراى وَدوی تذٍیي وزدُ است. ثزای اجزای 

لی خَد را در وبستي الهتی جبهؼِ هسئَلیت اخالدخیل در س ّبی گزٍُثبیستی ًظبرت ٍ رّجزی وبهل را داشتِ ثبشٌذ ٍ توبهی 

ثِ چبلی در وَدوبى ثشٌبسٌذ. پیشٌْبدّب جْت وٌتزل ٍ درهبى چبلی در وَدوبى ٍ ًَجَاًبى در لبلت هحَرّبی  ثتالاخطز 

 .اًذ شذُپیشزٍ ارائِ 
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