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آسصّ تشاثی همذم ،ػضْ ُیئت ػلوی داًطگبٍ آصاد اسالهی ّاحذ ایشاًطِش
حسیي کشثبسی یضدی،ػضْ ُیئت ػلوی داًطگبٍ آصاد اسالهی ّاحذ تِشاى جٌْة
چکیده
فضبی سلبثتی صٌبیغ دسػصش کًٌْی ثب چبلص ُبی ػوذٍ ای دست ثَ گشیجبى هی ثبضذ  .جِبًی ضذى تجبست
 ،فٌبّسی ُبی ًْیي  ،سشهبیَ اًسبًی هْاسدی اص ایي ًْع هی ثبضذ .تذّیي ساُجشد ّاتخبر ثشًبهَ ُبی اصْلی
ّػولیبتی ثشاسبط آى ثَ پیْست استمشاس ًظبم هٌبست پبیص ّاسصیبثی ػولکشد یکی اص اثضاسُبی کلیذی
هْفمیت دس فضبی سلبثتی تْلیذ ّتجبست اهشّص هی ثبضذً .ظبم اسصیبثی ػولکشد هتْاصى ثَ ػٌْاى سّش
جبهغ کٌتشل ّهذیشیت ثب ُوشاُی ساُجشدُبی سبصهبًی ،اهشّصٍ ػولکشد جبسی آى دس ثیطتش سبصهبى ُبی
دگشگْى خْاٍ  ،دًجبل ّاجشا هی گشدد  .ایي پژُّص تالش ًوْدٍ کَ ثب تْجَ ثَ هٌبفغ ثبلمٍْ ایي سبهبًَ ،
اهکبى سٌجی اجشای آى سا دس ضشکت ُبی صٌبیغ غزائی پزیشفتَ ضذٍ دسثْسط اّساق ثِبداس تِشاى هْسد
ثشسسی لشاس دُذ 42 .ضشکت دسایي پژُّص هْسد ثشسسی لشاسگشفتَ اًذ .گشد آّسی اطالػبت اص طشیك
تْصیغ پشسص ًبهَ  ،ثیي ً 394فشاصهذیشاى اسضذ  ،هیبًی ّهبلی ضشکتِبی صٌبیغ غزائی پزیشفتَ ضذٍ دس
ثْسط اّساق ثِبداس تِشاى صْست گشفت .کَ ثب پیگیشی هستوش ّحضْسی فمط  341پشسص ًبهَ گشدآّسی
گشدیذ .هتغیشُبی ػولیبتی دسایي پژُّص ضبهل  :چطن اًذاص ،اسصش ضشکت ،ضفبفیت ػولکشد هبلی  ،سضذ
ّیبدگیشی  ،تغییش فش آیٌذُب ،هطتشی هذاسی دس اجشای اسصیبثی ػولکشد ضشکت ثب کبست اهتیبصی هتْاصى هی
ثبضذ  .آصهْى آًِب ثب تکٌیک آهبسی اًجبم پزیشفت  .یبفتَ ُبی پژُّص ًطبى داد کَ اهکبى اجشای کبست
اهتیبصی هتْاصى ثشای اسصیبثی ػولکشد هبلی ضشکت ُبی صٌبیغ غزائی پزیشفتَ ضذٍ دس ثْسط اّسق ثِبداس
تِشاى ّجْد داسد .ثب تْجَ ثَ یبفتَ ُبی پژُّص ثَ هذیشاى ایي هجوْػَ اص ضشکت ُب  ،استفبدٍ اص کبست
اهتیبصی هتْاصى ثب ایجبد سٌجَ ُبیی ثشای ُشیک اصهٌظشُب پیطٌِبد هی ضْد .
ًاژگان کلیدی  :ساُجشد-کبست اهتیبصی هتْاصى-سٌجص ػولکشد-چطن اًذاص
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