
کؼْر ایزاى اطت. هشارع تزًج در ػوال  خصْؽ تَّ تزًج یکی اس غذاُای هحثْب ػزق ّ خاّرهیاًَ 

ُظتٌذ ُوچٌیي تَ ػلت درخْاطت تاالی تاسار تزای تزًج افزاد  ُا هحلیتظیاری اس  درآهذایزاى هٌثغ 

ُوزاٍ تا خزیذ سیاد هزدم  پزرقاتتّ خزیذ ّ فزّع تزًج هؼغْل ُظتٌذ. ایي تاسار سیارت تَ تجارت 

ضذ آب، ضذ ػذ. تظتَ تٌذی تزًج تایذ ِن تار فزٌُگ ها تظیار هد اس تزًج هحافظتتاػث ػذٍ تظتَ تٌذی ّ 

تاػذ ّ تغییزی در طؼن ّ تْی تزًج ایجاد ًکٌذ. در ایزاى  هذت طْالًیهٌاطة ًگِذاری آفت، ضذ حؼزٍ، 

 هاسًذراىگیالى، گلظتاى ّ  ُای ىاطتاّجْد دارد کَ اس  هثل تزًج ُاػوی، صذری، طارم ّ... ًْاع تزًجا

تز اطاص جٌض پارچَ  گًْیّع تظتَ تٌذی ایي هحصْل اطت. ر تزیي هؼوْلگًْی تزًج  .ػًْذ هیکؼت 

ّ هشایا خاؽ خْدع را در ًگِذاری اس تزًج دارد. کیظَ هتقال، کیظَ اطپاى تاًذ،  ّ هؼایةای کَ دارد 

تظتَ تٌذی تزًج ُظتٌذ. اًْاعکیظَ پالطتیکی )ًایلًْی(، کیظَ کٌفی اس   

 

 آیا خزیذ کیظَ تزًج دطتَ دار ضزّری اطت؟

کَ طزاحی  ػْد هیخْدتاى را اًتخاب کزدیذ قظوت هِن هاجزا ػزّع  هْردًظز تزًج کیظَ تؼذاسایٌکَ

سیزا  ػْد هیتاسار  ُای رقیة. طزاحی تظتَ تٌذی تٌِا چیشی اطت کَ تاػث توایش ػوا اس تظتَ تٌذی اطت

ًخْاُذ ػذ.  تاخثز ُن آىاس کیفیت  ّقت ُیچػوا جذب ًؼْد ّ آى را خزیذاری ًکٌذ  تا هؼتزی تَ هحصْل

کَ هوکي اطت تؼضی  دٌُذ هیخزیذاراى قزار تْلیذی کیظَ تزًج آپؼي ُای سیادی در اختیار  ُای ػزکت

السم ًیظت اها در ایي هقالَ  ّاقؼا   ُا قاتلیتلثتَ داػتي تؼضی اس َ ًظز تیایٌذ. اغیز ّاجة ت ُا آىاس 

ّری کَ آیا اضافَ کزدى آى تَ تظتَ تٌذی تزًج ضز در هْرد کیظَ تزًج دطتَ دار صحثت کٌین خْاُین هی

 ُظت یا ًَ؟

را خالصَ کٌین تایذ تگْیین تزای تؼضی کظة ّ کار ُا  طؤالن در یک جولَ جْاب ایي اگز تخْاُی

کظة ّ کار خْدتاى را  ًیاسُایتایذ  ُز چیشیضزّری اطت ّ تزای تؼضی دیگز ًیظت ّ ػوا قثل اس 

 ُا آىسیزا  کؼاّرساى تزًج یا کارخاًَ ػالی کْتی ًیاس تَ کیظَ دطتَ دار تزًج ًذارد هثال ػٌْاى تَتذاًیذ. 

ًذارد. طزّکار کٌٌذگاى هصزفهظتقین تا  طْر تَ  

تایذ تا ایي فکز  ذفزّػٌ هی کٌٌذٍ هصزفهظتقین تزًج را تَ  طْر تَکَ  ُایی کارخاًَّ  ُا تْلیذی، ُا ػزکت

داػتَ تاػٌذ کَ اطتفادٍ اس کیظَ تزًج دطتَ دار یا اضافَ کزدى سیپ  تْاًٌذ هیای رقاتتی کٌٌذ چَ هشیت ُ

ّ تجزتَ تذی  کٌٌذ هیّقتی هؼتزی اس فزّػگاٍ یک کیظَ تزًج خزیذاری  هثال ػٌْاى تَاطت.  ُا آىیکی اس 

را تزایغ ایجاد کَ ایي هؼکل  رّد هیآى داػتَ تاػذ دفؼَ تؼذ طزاؽ تزًذی  جایی جاتَدر حول کزدى ّ 

 ًکٌذ.

 

دارد؟ ُایی هشیتکیظَ دطتَ دار تزًج چَ   



تزای افزادی کَ یک یا دّ گًْی  هخصْصا  اطت.  تز راحتآى  ًّقل حولکیظَ دطتَ دار کارتزدی اطت ّ 

 تز راحتًَ ُن ّ تایذ آى را تا خاًَ حول کٌٌذ. ًگِذاری آى در خا کٌٌذ هیتزًج اس طْپزهارکت خزیذاری 

کزد تا ُویؼَ در دطتزص تاػذ. کیظَ دطتَ دار را در آػپشخاًَ آّیشاى تْاى هیاطت ّ   

طاک خزیذ یا کیظَ ًاًْایی چٌذیي ّ چٌذ تار اطتفادٍ کزد ّ ایي  ػٌْاى تَ تْاى هیاس کیظَ تزًج دطتَ دار 

.کٌذ هیُن کوک  تزًذ طاسیاطتفادٍ هتؼذد تَ   

کَ در تاال هثال سدٍ ػذ ُوگی اس هشیت ُای رقاتتی یک کیظَ دطتَ دار ًظثت تَ کیظَ  ُایی قاتلیتتوام 

ایي ًْع  ُای قاتلیتًذارًذ  طزّکارهؼوْلی  تزًجی کَ تا خزیذار ُای هؼوْلی ُظتٌذ. الثتَ تْلیذکٌٌذگاى

.خْرد ًویکیظَ گًْی تَ دردػاى   

 

 تلٌذهذتّ تزای اًثار کزدى  ت کیظَ دطتَ دار در ًگِذاری ّ کیفیت تزًج ًقؼی ًذاردگف تْاى هی درًتیجَ

ُز جشئیاتی هثل اضافَ  تتى هؼتزی در ایي تاسار پزرقاّلی تزای هتوایش ػذى ّ جذب کزد ًذارد ای فایذٍ

  هِن اطت. کزدى یک دطتَ طادٍ ُن


