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اغلة هزدم تا ضٌیذى ٍاصُ تاستاىضٌاسی تِ ياد گذضتِ هیافتٌذ .حتی در فزٌّگ لغات ّن

ايي کلوِ تِ ػٌَاى

تزرسی گذضتِ ٍ آثار تِ جای هاًذُ اس آى تؼزيف ضذُ است .اها آرا ٍ ًظزيات تٌیادی در تاستاىضٌاسی را هیتَاى
در هَرد اًَاع هختلف هغالؼات هزتَط تِ سهاى حال ًیش اػوال کزد .تا ًگاُ کزدى تِ فزٌّگ هادی يک
اهزٍسی ٍ تا تزرسی اضیای هَجَد ٍ قاتلحفاظتی کِ هَرد تْزُتزداری

جوؼیت

قزار هیدٌّذ ،تاستاىضٌاساى هیتَاًٌذ

در هَرد آى جوؼیت تِ ًتايجی تزسٌذّ ،واى عَر کِ تا ًگاُ کزدى ٍ تزرسی تقايای فزٌّگ ٍ توذًی هزتَط تِ
ّشاراى سال پیص هیتَاًٌذ فزضیاتی در هَرد آى ارائِ کٌٌذ.ايي در ٍاقغ پیصفزض
)(garbologyاست .آضغالضٌاسی کِ تَسظ پزٍفسَر ٍيلیام

هفَْم آضغالضٌاسی

راتیِ اس داًطگاُ آريشًٍا تِ جاهؼِ تاستاىضٌاساى

هؼزفی ضذُ است اساساً آى عَر کِ اس ظاّزش تزهیآيذ ػثارت است اس هغالؼِ ٍ تزرسی آضغال .تِ تیاى
دقیقتز ،ايي ػلن ػثارت است اس هطاّذُ ٍ تزرسی دقیق ستالِّا ٍ ضايؼاتی کِ جوؼیتی هطخص تَلیذ هیکٌٌذ تِ
هٌظَر آهَختي درتارُ فؼالیتّای ايي جوؼیت در سهیٌِّايی چَى کٌتزل ضايؼات ٍ هصزف غذا.
در آضغالضٌاسی ،ستالِّای رٍساًِ ها ًاگْاى تِ آثاری ارسضوٌذ ٍ جالةتَجِ تثذيل هیضًَذ کِ تز اساس

آًْا

هیتَاى در هَرد هٌثغضاى تِ اعالػات ٍ ًتايج هْوی دست يافت .هي در رٍسّای  ۲۴تا  ۲۶فَريِ سال جاری خَد
دست تِ هغالؼِای آضغالضٌاساًِ سدمّ ٍ ،ذفن اس ايي کار تزرسی ػادات غذايی گزٍُ کَچکی اس هزدم تِ هٌظَر
هقايسِ رفتارّای ٍاقؼی ٍ ايذُآل آًْا تَد .رفتار ٍاقؼی کاری است کِ فزد ٍاقؼاً اًجام هیدّذ ،اها رفتار ايذُآل
کاری است کِ هیگَيٌذ هیکٌٌذ يا دٍست دارًذ تکٌٌذ .هي خاًَادُای چْارًفزُ هزکة اس سى ٍ ضَّز ٍ دٍ تچِ
در کالسّای ّفتن ٍ دّن را در جشيزُ هارکَ در فلَريذا اًتخاب کزدم کِ اجاسُ

دادًذ هي تِ هذت سِ رٍس

ستالِّای آضپشخاًِضاى را تزرسی کٌن .ايي ستالِّا را ٍسى کزدم (ضص ٍ ًین پًَذ) ،اس ّوِ آًْا فْزست تزداضتن،
آًْايی را کِ تِ غذا هزتَط ًثَدًذ دٍر ريختن ٍ ،سپس رٍی تاقیهاًذُ آًْا هتوزکش

ضذم .تاقیهاًذُ ستالِّا را

تِ چْار گزٍُ غذايی هؼزٍف تقسین کزدم تِ ػالٍُ يک گزٍُ اضافِ تزای دسزّا ٍ اقالم ديگز ٍ ،درصذ ّز يک اس
ايي گزٍُّا را در رصين غذايی رٍساًِ ايي خاًَادُ هحاسثِ کزدم .در حیي ايي کار تَاًستن درهَرد ػادات غذايی
ايي خاًَادُ تِ ًتايجی ّن تزسنٌّ .گام ٍارسی ستالِّا تِ اضیايی تزخَردم چَى حلقِّای پالستیکی پاکتّای ضیز
ٍ آتویَُ يا جؼثِّای سَدا کِ خَد تغزیّا ٍ پاکتّا ّوزاُضاى ًثَد .تز اساس ايي يافتِ تِ ايي ًتیجِ رسیذم کِ
ايي خاًَادُ تالش هیکٌذ تزخی اس اقالم ستالِّای خَد را تاسيافت کٌذ .تا ايي حال اقالهی ّن در ايي ستالِّا تَد
هثل کیسِّای پالستیکی کِ ًطاى هیداد ايي خاًَادُ توام ستالِّای

قاتلتاسيافت را تاسيافت ًویکٌذ .قلت تقايای

غذاّای هختصزتز (هثالً ضام ) هزا تِ ايي ًتیجِ رساًذ کِ تؼضی اس غذاّا هخصَصاً ًاّارّا را ايي خاًَادُ تیزٍى اس
خاًِ صزف هیکٌٌذ .تِ دلیل ٍجَد تقايای غذاّای آهادُ هاًٌذ ّوثزگز ًتیجِ گزفتن کِ ايي خاًَادُ ّویطِ ٍقت
تاالخزُ

آهادُ کزدى ضام هفصل را ًذارد ،احتواالً ٍالذيي ّز دٍ کار هیکٌٌذ ٍ ،فزسًذاى تِ هذرسِ هیرًٍذٍ .

پس اس تزرسی توام ستالِّا احساس کزدم ايي هقذار ستالِ تزای يک خاًَادُ چْارًفزُ کافی ًیست ٍ ،تِ ايي ًتیجِ
رسیذم کِ ايي خاًَادُ در قسوتّای ديگزی اس خاًِ ّن ستالِداى دارد .قذم تؼذی در تحقیق هي هصاحثِ

تا

خاًَادُ هَرد تحقیق تَد ٍ ،هقايسِ پاسخّای آًْا تا اعالػاتی کِ خَدم اس هغالؼِ آضغالّا کسة کزدُ تَدم ٍ .اس
آًجا کِ هادر ايي خاًَادُ در سهیٌِ خزيذ ٍ آهادُ کزدى غذا تیطتزيي کار را هیکزد ،اٍل اس ّوِ تا اٍ

هصاحثِ

کزدم .تِ ايي تزتیة تا تجشيِ ٍ تحلیل آضغالّای ايي خاًَادُ تَاًستن تِ ضوايی اس رفتارّای ٍاقؼی آًْا دست پیذا
کٌن ،تی آى کِ آًْا تتَاًٌذ تِ رفتارّای خَد ضکلی آرهاًی تذٌّذ .تِ ايي کار اقذام غیزٍاکٌطی هیگَيٌذ -اقذام يا
.گزچِ خاًَادُ هَرد تحقیق هي هیداًستٌذ هي

هطاّذُای کِ تذٍى اعالع يا هذاخلِ سَصُ اًجام هیضَد

ستالِّای آًْا را تزرسی هیکٌنً ،ویداًستٌذ تِ دًثال چِ چیشّايی ّستن ٍ تٌاتزايي ًویتَاًستٌذ ػادات خَد تزای
تَلیذ ستالِ را تغییز دٌّذ .اس سَی ديگز اعالػاتی کِ تِ

ٍاسغِ هصاحثِ تا هادر خاًَادُ جوغآٍری کزدم ،تیاًگز

رفتارّای ايذُآل ايي خاًَادُ است.
اغلة افزاد ٍقتی اس آًْا در هَرد ػادات غذايیضاى هیپزسین ،سؼی هیکٌٌذ جَاتی تذٌّذ کِ تیص اس ّوِ هَرد
قثَل است ،يا تِ ايي دلیل کِ خَدضاى تِ ايي اهز تاٍر دارًذ يا تِ ايي دلیل کِ فکز هیکٌٌذ تايذ چیشی را تگَيٌذ کِ
ديگزاى دٍست دارًذ تطًٌَذ .ايي کِ هادر خاًَادُ ٍاقؼاً فکز

هیکٌذ کِ آًْا ّواى رصيوی را دارًذ کِ اٍ در

هصاحثِ تِ آًْا اضارُ کزدُ تَد يا ايي کِ فقظ اس رٍی ادب پاسخّايی را داد کِ فکز هیکزد هي هیخَاّن تطٌَم
کاهالً هطخص ًیست ٍ ايي توايش اّویت چٌذاًی ّن ًذارد؛ آى چِ در ايٌجا تیص اس ّوِ اّویت دارد درک رفتار
ايذُآلی است کِ هیتَاى آى را تا رفتار ٍاقؼی هٌتج اس تزرسی ستالِّا هقايسِ کزد .اگز دٍتارُ ايي تحقیق را اًجام
تذّن ،احتواالً توام ستالِداىّای خاًِ را تِ ػالٍُ توام اقالم قاتل تاسيافت تزرسی خَاّن کزد تا تِ تصَيز دقیقتز ٍ
کاهلتزی اس رفتارّای ٍاقؼی افزاد دست پیذا کٌن .تا ايي حال حتی در تحقیقی تا هحذٍديت تحقیق هي هیتَاى تِ
ًتايجی در هَرد رفتارّا دست يافت ٍ تفاٍتّای رفتار

ٍاقؼی ٍ ايذُآل را هطخص کزد .تٌاتزايي هفَْم

آضغالضٌاسی هیتَاًذ اعالػات تسیار هتٌَػی در هَرد جوؼیتی هؼیي در اختیار ها تگذارد.

