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 چکيده
نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل داده ولی نقش آنان در آینده جوامع، بیش از یک نیمه 

است. از آغاز زندگى بشر کار زنان وابسته و نزدیک به طبیعت بوده است. زنان به گونه اى 

ند که جامعه اى که به طبیعت پشت کند، نابود مى شود. همیشه زنان زودتر غریزى مى دان

نابودى را حس کرده اند و در مبارزه علیه نابودى پشتکار بیشترى داشته اند و حتى هنگامى 

 که دیگران ناامید و بدبین کارى را رها کرده اند، زنان ادامه دهنده آن بودند.

شخصیت اصلی کودکانند. در سالهای اولیه دوران آموزش زنان نخستین آموزگار و شکل دهندۀ 

ابتدایی هم، معموالً آموزگاران کودکان، زنان هستند. بنابراین هر چه آگاهی زنان افزایش یابد، 

جامعه به سوی ترقی و پیشرفت گام خواهد برداشت. خوشبختانه زنان کشور ما در زمینه های 

را میدانند. اما متأسفانه از آن جایی که تا کنون به  اجتماعی و فرهنگی، بسیاری از دانستنیها

مسائل محیط زیست آن چنان که باید اهمیت داده نشده است الزم است تا با بازگویی نکته 

هایی مرتبط با حفظ محیط زیست، دانستنیهای الزم را در این باره در اختیار آموزگاران اصلی 

  جامعه قرار دهیم.

 .تغییر الگوی مصرفبازیافت، شهری، پسماند مدیریت اژگان کليدي:و
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 2 شيرین اصالني،  1 مينا اصالني
    .ول دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییئکارشناس مس 1
 کده فنی ولیعصردانش آموزش ولئکارشناس مس 2

  نام نویسنده مسئول:

 مينا اصالني

 و تغيير الگوى مصرف محيط زیستآموزش زنان درمدیریت تاثير
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 مقدمه
پسماند اصطالحاً به مواد زائد جامد، نیمه جامد یا مایعی گفته می شود که ظاهرا به درد نخور بوده و دور ریخته می شود. پسماند 

پسمانده های گیاهی و حیوانی مثل پسمانده خانگی شاید مهمترین بخش پسماند محسوب می شوند قسمت عمده ای از پسماند های خانگی را 

سبزی ها، پوست و ضایعات میوه و استخوان و ضایعات گوشت و مرغ و ماهی تشکیل می دهند که پسماند تر به حساب می آید. کاغذ و مقوا 

ف، الستیک، ظروف یک بار مصراعم از روزنامه، کتاب، دفتر و کاغذ بسته بندی نیز بخش بزرگ دیگری از پسماند را تشکیل می دهد. انواع پ

که در صورت تفکیک و مدیرت صحیح بتوانند بخشی از  اسباب بازی و قوطی های فلزی و شیشه ای نیز بخشی از پسماند های منازل است

ف اج فرهنگ مصرسرمایه های ملی را باز گرداند. امروزه به دلیل افزایش جمعیت، پسماند های شهرها نیز افزایش یافته است . عالوه بر این رو

همچنین با رشد روز افزون جمعیت و در راستای  گرم پسماند تولید کند . ۰۹۹سبب شده است در شهرهای بزرگی چون تهران هر فرد روزانه 

نه یآن افزایش تولید پسماند و در کنار آن عدم مدیریت صحیح و اصولی ساماندهی مواد زائد جامد، انواع مشکالت مانند افزایش بی رویه هز

. با استفاده صحیح و بهینه از مواد و کاالها می توان عالوه بر   .های بهداشتی، اقتصادی و ایجاد مخاطرات زیست محیطی افزایش می یابد

سماند پصرفه جویی در هزینه خانواده، مصرف مواد اولیه و انرژی، مقدار کمتری هم پسماند تولید کنیم و البته جداسازی مواد تشکیل دهنده 

 رای بازیافت کردن آن ها یکی از نکات مهم در مدیریت پسماند خانگی است. ب

آموزش زنان درتغییر الگوی مصرف وروی آوردن به درست مصرف کردن کاالها ، انرژی ومنابع بنیادی ترین رویکرد برای مقابله با موج  

هش مصرف موجب می شود سطح بهره وری خانواده مصرف تخریب محیط زیست وآلودگی بشمارمی آید. ارتقای سطح آگاهی زنان درکا

افزایش والودگی محیط زیست کاهش یابد.زنان باید به نقش خود درمورد درست مصرف کردن ودرنتیجه کاهش ضایعات واقف باشند.برای 

مصرف موفق شدندتا دراتریش خانواده های داوطلب با تغییر الگوی مصرف وکاهش مصرف کاالهای یکبار  1۰۰۹مثال درطی پژوهشی درسال 

درصدازپسماندهای تولیدی خودرا نسبت به خانواده های معمولی که وارد پروژه نشده بودندکاهش دهند. این کاهش پس ازیک سال 1۰حد 

 رسید. 43به  

 

  :تغيير الگوى مصرف و پسماند شهريمدیریت نقش زن در
امروزه بسیارى از زنان مى دانند که محیط زیست در همه جا مورد بهره بردارى بیش از حد قرار مى گیرد و تضعیف و آلوده مى شود. 

اطالع دارند . آنان مى دانند بدون امنیت زیست محیطى جهانى،  …زنان از آلودگى آب و هوا و خاک و شایع شدن بیماریهاى سرطانى و 

 رامنیت ملى وجود نخواهد داشت و براى بقا در طبیعت باید از قوانین آن پیروى کرد و باید در شیوه هاى زندگى تغییراتى به وجود آورد . د

ع، بنیادى ترین رویکرد براى مقابله با موج مصرف، تخریب واقع تغییر الگوى مصرف و روى آورى به درست مصرف کردن کاالها، انرژى و مناب

 محیط زیست و آلودگى به شمار می آید. 

اگر به مردمی که درشهرها بى دریغ مصرف مى کنند و بى رویه مواد زاید و آلوده کننده تولید مى کنند اطالع رسانی شود که هرکیلو 

ى کنند چه اثرى بر محیط زیست و بهداشت جامعه دارد و چه هزینه اى براى رفع آلودگى مواد زاید که تولید و یا هر مقدار انرژى که مصرف م

ناشى از آن مصرف مى شود و نیز اگر الگوى مصرف صحیحى براى خانواده ها آموزش داده شود و این الگو عمومیت یابد، شاید بسیارى از 

   زایش مصرف به معناى افزایش ضایعات و آلودگى محیط زیست است . ه ها به محیط زیست حل شود. زیرا افاز ورود آالیند مسائل ناشى

در اینجا زن به عنوان همسر، مادر، مدیر برنامه ریز خانواده و کسى که نقش اصلى را در تنظیم خرید و چگونگى مصرف به عهده دارد، 

ان به خانه و جامعه میتواند نقش بسیار مهمى در تغییر و نیز به عنوان مربى، فرهنگساز نسل آینده و سرانجام به عنوان پیوند دهنده کودک

 الگوى مصرف و در نتیجه کاهش آلودگى داشته باشد. 

 

  راهکارهاى کاهش مصرف
  ارتقاى سطح آگاهى زنان با مصرف صحیح -1

 داردآلودگى محیط زیست و کاهش سطح بهره ورى خانواده در جهت افزایش  تاثیر زیادی ،زنان آگاهى و خودباورى 

 میزان سمى بودن پسماند هاى خانگىکاهش -2

زنان باید به نقش آموزش دهنده خود در مورد درست مصرف کردن و در نتیجه کاهش ضایعات واقف باشند. این در صورتى عملى است 

کاالی مصرف بخصوص مواد خوراکی در خانواده ها که زن در زند گى روزمره الگوى صحیحى از مصرف داشته باشد. در کشور ما الگوی خرید 

   بسیار ناصحیح بوده و نیاز به آموزش همگانی دارد لذا پیشنهاد می گردد آموزش داده شود که خانم ها با برنامه ریزى خاص خرید کنند . 

http://www.rassjournal.ir/


 31 -31  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
زنان با تفکیک مواد زاید سمى خانگى از محل تولید و جمع آورى آنها به طور جداگانه تا حدى میزان سم شیرابه محل دفن پسماند را 

کاهش مى دهند. زیرا مخلوط کردن مواد زاید خطرناک خانگى مثل باتری های خانگی، ظروف پاک کننده، واکس،حشره کش، رنگ و مواد 

د شیرابه سمى در محل دفن شده و آب و خاک را آلوده مى سازد. بنابراین با برنامه ریزى هاى مخصوص براى شیمیایى دیگر موجب تولی

 تفکیک و جمع آورى جداگانه مواد سمى خانگى مى توان تا حدى از آلودگى محیط زیست جلوگیرى کرد. 

 کاهش مصرف کاالهاى یکبار مصرف-4

ه تولید مواد زاید را افزایش مى دهد، به محیط زیست نیز آسیب مى رساند. بنابراین با کاهش استفاده از کاالهاى یکبارمصرف ضمن آنک

 مصرف عالوه بر اینکه موجب حفاظت محیط زیست مى شویم، حجم ضایعات تولیدى را تا حد زیادى کاهش مى دهیم . 

 

 درحفاظت محيط زیست انزن نقش

 زن دلیل به زنان که معتقدند برخی جمله از. است شده مطرح گوناگونی های نظریه زیست محیط از حفاظت در زن نقش زمینه در

 که اییه تجربه علت به بلکه ، بودن زن بعنوان نه زنان که معتقدند دیگری گروه. کنند می محافظت خود زیست محیط از مردان از بهتر بودن

 این بر پردازان نظریه برخی و. اند داشته نقش زیست محیط حفظ در مردان از بیش دارند آن مدیریت و طبیعی منابع از استفاده زمینه در

 ای القوهب نیروهای چنین شکوفایی برای توسعه ریزان برنامه است الزم رو این از و نشده کشف هنوز که هستند نیروهایی دارای زنان که باورند

 محله و خانه در زیست محیط اصالح ریزان برنامه توانند می دارند خانه مدیریت در مهمی نقش که زنان. نمایند فراهم مناسب بستری

 هر ازای به آب لیتر هزار 57 جویی صرفه باعث ساالنه تواند می زنان توسط آب مصرف زمینه در مناسب فرهنگ اشاعه مثال بطور. خودباشند

 اب دیگر مورد دهها و آلی کود تهیه در تر زباله از مجدد استفاده و مبداء در زباله تفکیک آب، بهینه مصرف .(1435یوسفیان ، )شود خانواده

 حیطیم زیست مدیریت در آنان مشارکت کشاورزی، در زنان ویژه نقش دلیل به همچنین. شد خواهد میسر مناسب محیطی زیست ریزی برنامه

 مختلف های فرهنگ در (1382 ، وفرمهینی )فتحیداشت خواهد آب وری بهره افزایش نیز و وسموم کود مصرف کاهش در سزایی به تاثیر

 می ایرینس از بیشتر ها آلودگی رفع به نسبت وی حساسیت لذا .است بوده آنان برای پاک محیطی تامین و خانواده سالمت اصلی مسئول زن

 می زنان که بودند معتقد افراد % 37 کیست، عهده بر خانواده در آب مصرف الگوی تغییر که سؤال این خصوص در نظرخواهی یک در. باشد

 ای گونه به زمان هر در اند داده خرج به آن از حفاظت و سالم آب تامین جهت دار خانه زنان که اقداماتی. باشند مصرف تغییر مجری توانند

 بآ تصفیه دستگاه خرید بر اصرار در زمانی و تنظیف یک با آن درب پوشاندن و خانه محل سردترین در آب کوزه از زمانی است، کرده جلوه

 .منزل در

 زن و معاش تامین مسئول مرد که است بوده این بر رسم ایرانی جامعه جمله از جوامع بیشتر در 

 آن با یدوست و طبیعت حفظ به بیشتری تمایل فطرتا زنان که است آن گویای شواهد. باشد خانواده بهداشت و سالمت تامین مسئول

 جهت حیوانات شکار و زن دست به حیوانات پرورش مرد، دست به معاش امرار برای درختان وقطع زن دست به گیاه پرورش مثال، بطور. دارند

 مدیریت در زن نقش امروزه وی تمایالت و روحیات نیز و زن خانوادگی و تاریخی نقش دلیل به لذا. است بوده مرد دست به خوراک تهیه

 .باشد می برخوردار ای ویژه جایگاه از زیست محیط

 وستاییر زنان. دارند قرار آبی منشاء با بیماریهای به ابتال خطر معرض در مردان از بیشتر زنان که دهد می نشان ها بررسی دیگر سوی از

 آب زیر به که برنجی مزارع در کار مناطق برخی در و سطحی منابع از آب برداشت یا و آب در ها بچه استحمام یا لباس شستشوی حین در

 .دارند بیشتر را ها بیماری نوع این به ابتال احتمال است رفته فرو

 و پیموده را طوالنی مسافتهای آب تامین برای زنان ندارد وجود محل در شرب آب به دسترسی امکان که روستایی مناطق برخی در

 در همه از بیش داری خانه فعالیتهای دلیل به و نمایند می آب های گودال یا و رودها یا ها چشمه از آب تهیه صرف را خود وقت ها ساعت

  گیرند می قرار آب آلودگی زا ناشی بیماریهای معرض

 آگاهی محیطی افزایش زیست مباحث با آشنایی میزان ، محیطی زیست فرهنگ ترویج و اشاعه دار در خانه زنان مهم نقش به توجه با

 جامعه جمله از جوامع، از در بسیاری اینکه به باتوجه ( همچنین1382 ، برخوردار می باشد)کریمی خاصی اهمیت از آنها محیطی زیست

 گروه این توانمندیهای بردن باال صرف کشور گذاری سرمایه از بخشی بایست می دهند می تشکیل را کشور جمعیت از نیمی ، زنان ، ایرانی

 زمانی تا ( براین1383 ، نژاد دهقان ) جست سود توسعه اهداف به رسیدن در فرهنگی و اقتصادی مختلف های زمینه در آن ،از تابتوان ، شود

 می نظر به محال آرزویی پایدار توسعه تحقق نگردد معمول کافی توجه توسعه روند در انسانی نیروی از نیمی عنوان به کشورمان زنان به که

 و دارند هوا آلودگی با مقابله همچنین و آن از مجدد استفاده و ضایعات کاهش و انرژی مصرف جویی صرفه در ای ارزنده سهم زنان . رسد

 در شود توجه توسعه فعالیتهای در اصلی مکمل عنوان به آنها پایگاه ارتقاء و زنان نقش به پایدار توسعه های برنامه در که دارد ضرورت لذا
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 بی مصرف از کاستن راههای بررسی و مواد مصرف کاهش برای تبلیغ زیست محیط طرفدار های گروه اهداف ترین مهم از یکی حاضر حال

 .است طبیعی منابع رویه

 طبیعی منابع نابودی علیه مبارزه در معموالً زنان . است اساسی و کلیدی نقشی مصرف الگوی تغییر در زنان نقش ، میان این در

 عنوان به زن .اند بوده آن دهنده ادامه زنان اند کرده رها را کاری بدبینانه و امید نا دیگران که هنگامی حتی و اند داشته بیشتری پشتکار

 ، مربی عنوان به نیز و ، دارد عهده به مصرف چگونگی و خرید تنظیم در را اصلی نقش که کسی و ریزخانواده برنامه ، مدیر ، مادر ، همسر

 در و مصرف الگوی تغییر در مهمی بسیار نقش تواند می جامعه و خانه به کودکان دهنده پیوند عنوان به سرانجام و آینده نسل ساز فرهنگ

 (1382 ، وفرمهینی )فتحی باشد داشته آلودگی کاهش نتیجه
 

 مشارکت و آموزش

 ریفط بطور زن آنکه اول. باشد می بررسی قابل مختلف های جنبه از زیست محیط مدیریت در زن نقش الذکر فوق موارد به توجه با

 دهش شناخته زیست محیط حافظ منزله به زن خانوادگی و اجتماعی، ، تاریخی دیدگاه از دوم. دارد زیست محیط حفظ به بیشتری تمایل

 .اوست متوجه بیشتر محیط آلودگی از ناشی خطرات زیست محیط با وی بیشتر ارتباط و زن فعالیت نوع بدلیل سوم. است

 توجه مورد پیش از بیش آن، مدیریت و زیست محیط از حفاظت در زنان مشارکت و آموزش امروزه که شده باعث عوامل این همه

 امکان زنان مشارکت بدون پایدار توسعه است، شده تاکید 21 دستورکار سوم فصل در که همانطور. گیرد قرار جهانی سطح در امر مسئولین

 را نانآ طبیعی و فطری های قابلیت که است شرایطی ایجاد و ها گیری تصمیم در آنان دخالت مفهوم به امور در زنان مشارکت. نیست پذیر

 .شود کار راندمان رفتن باال باعث و نموده شکوفا
 

 محيطي زیست هاي تشکل

 زنان محلی تشکلهای شناسایی حاضر حال در. است متفاوت کشور هر در مردمی خودجوش های تشکل و محلی جوامع با ارتباط نحوه

 هب توانند می باشند شده ایجاد که هدفی هر با ها تشکل این. باشد می مشارکت امر در آنان نمودن دخیل و آنان با ارتباط برای گام اولین

 ولتید غیر تشکلهای جمله از زنان روستایی های تعاونی شبکه مثال بطور. شوند تبدیل محیطی زیست مختلف های آموزش جهت کانونی

 نانز تواناییهای ارتقای و سازی آگاه برای زنان تعاونیهای مستقل تالش سال ده از بیش حاصل و نهاده وجود عرصه به پا تازگی به که است

 دولتی غیر تشکل 77۹ تعداد از شده انجام های بررسی طبق. است روستایی مناطق پایدار توسعه در آنان کارکرد اهمیت درک و روستایی

 .(1432سازمان حفاظت محیط زیست، )کنند می فعالیت زنان مدیریت با تشکل 12۹ حدود اند رسیده ثبت.  به که محیطی زیست

 لوگیریج و طبیعی منابع حفظ در بسزایی تاثیر تواند نمی محیطی زیست آموزش بدون زنان مشارکت که است این اهمیت حائز نکته

 از. تاس شده بررسی متعدد تحقیقات و طرحها انجام طی جامعه محیطی زیست رفتار تغییر در زنان آموزش تاثیر میزان. نماید آن آلودگی از

 فعال محیطی زیست های تشکل همکاری با که است جامعه موجود مصرف الگوی تغییر هدف با زنان محیطی زیست آموزش طرح جمله آن

 .درآمد اجرا به هفته 23 مدت طی همدان شهر در
 

 :بازیافت 
 کاغذ تساخ مثل است، دیگر استفاده قابل کاالی یا کاال همان مجدد ساخت و تولید برای شده مصرف مواد از استفاده معنی به بازیافت

 مصرف در پسماند بازیافت کمک به ما. دارد زیست محیط برای مهم فایده سه ها پسماند بازیافت. استفاده قابل غیر و باطله کاغذهای از تازه

 .میکنیم استفاده بازیافتی مواد از نو، محصوالت تولید برای خام مواد از استفاده جای به زیرا ایم کرده جویی صرفه طبیعی منابع

 زمال انرژی اما است انرژی مقداری به نیاز هم زاید مواد بازیافت برای البته. است انرژی مصرف در جویی صرفه بازیافت، فوائد دیگر از

 لومینیومآ از آلومینیوم ساختن مثال برای.  است خام مواد از جدید محصوالت تولید برای نیاز مورد انرژی از کمتر خیلی پسماند بازیافت برای

 .هاست پسماند دفن برای کمتر فضای به نیاز بازیافت فایده سومین.  دارد نیاز معدن سنگ از آن ساختن از انرژی،کمتر درصد ۰۹ شده بازیافت

 و دارند صنایع هاى فعالیت در اولیه مواد که اهمیتى علت به و است معمول بسیار پسماند بازیافت جهان مختلف کشورهاى در امروزه

 قوا،م کاغذ، نظیر پسماند ترکیبى اجزاء محیطى، زیست مالحظات دالیل به سرانجام و خام مواد اولیه قیمت افزایش و منابع محدودیت نیز

 مواد نعنوا به و گیرند مى قرار استفاده مورد دوباره بازیافت راه از دارند، وجود جامعه نیاز مورد کاالهاى انواع در که فلزات و پالستیک شیشه،

 تا 1۰۰۹ درسالهاى نوشابه مصرف درصد 2۹ افزایش رغم على سوئیس کشور در مثال عنوان به.  شوند مى ها کارخانه راهى دیگر بار اولیه

 پالستیکى مواد بازیافت میزان نظر از کشور دومین توان مى را کشور این.  است رسیده درصد ۰/3۰ به درصد 77 از شیشه بازیافت 1۰۰1

 آورى جمع هاى شیشه از درصد 1۹ و آلومینیوم درصد 23 امریکا در. شوند مى بازیافت خانگى زایدات از درصد 43 ساالنه ژاپن در.  دانست
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 3۹ هلندنیز در. باشد مى دورریز و باطله کاغذهاى از کشور این کاغذ تولید درصد 4۹ عالوه به گیرد، مى قرار بازیافت مورد پسماند از شده

 .رسد مى درصد 24 به رقم این انگلستان در ومی شود  بازیافت دورریز هاى شیشه درصد 74 و آلومینیوم درصد

 در قدم اولین. باشد مشخص و علمى قاعده و نظم تابع واقع در و گیرد صورت بهداشتى ضوابط و اصول اساس بر باید مواد بازیافت

 اىه سرمایه اینکه بر عالوه تولید، مبدأ از مواد تفکیک و سازى جدا با. است زاید اد مو نوع و جنس حسب بر آن جداسازى پسماند بازیابى

 رد موثر قدم.  باشد موثر چشمگیرى طور به تواند مى زنان همکارى مورد این در.  گردد مى رعایت نیز جامعه بهداشت شود، نمى تلف ملى

 و بهداشت دیگر شکلى به نهایت در عمومى، معابر کردن آلوده. باشد مى منازل در مواد اولیه تفکیک براى زنان ترغیب و آموزش راه این

 اگانهجد طور به دار خانه هاى خانم خصوص به مردم توسط پالستیک و نایلون مقوا، کاغذها، چنانچه اگر. اندازند مى خطر به را مردم تندرستى

 خمیر هاى کارخانه به بهداشتى موازین رعایت با و شود آورى جمع فساد قابل غذایى مواد پسمانده مثل دیگر مواد با شدن مخلوط بدون و

 .شد خواهد نپذیر امکا مواد بازیافت باالیى بسیار میزان به یابند، انتقال نایلون یا و پالستیک کاغذ،

 

 کرد؟ بازیافت توان مي چگونه و را موادي چه
 بسیار اه پسماند سایر از غذایی مواد و آشپزخانه های پسماند مثل تجزیه قابل مواد مبدا از تفکیک و جداسازی پسماندها بازیافت برای

 و خاک اصالح برای که نمود تبدیل()کمپوست آلی کود به مدرن سیتمهای از استفاده با توان می را پسماندها اینگونه زیرا است اهمیت حائز

 .باشد می شیمیایی کودهای برای مناسبی بسیار جایگزین و کنند می استفاده آن رفته دست از غذایی مواد جبران

 داده یلتحو و آوری جمع جداگانه بطور بایست می که هستند بازیافت برای مواد بهترین از نیز فلزات انواع و پالستیک کاغذ، شیشه،

 .شوند

 :کاغذ بازیافت -1
 اصله 7/1معادل  ایران در شخص هر توسط کاغذ از استفاده میزان. است بالغ درخت اصله 15 قطع به نیاز کاغذ تن یک تولید برای

 : شود داده زیر آموزشهای کاغذ بازیافت برای زنان به باید نیز و است درخت

 تحویل بازیافت مأموران به و جدا ها پسماند سایر از را آنها نریخته، دور هرگز شده تمام های دفترچه و باطله کاغذهای و ها روزنامه  -

 .دهند

 .شود استفاده آنها از لزوم مواقع در تا نیندازند دور را ها پوشه و ها پاکت مثل اشیایی  -

 

 :پالستيکي مواد بازیافت  -2

 کننده آلوده و پایدار های پسماند از بودن تجزیه قابل غیر علت به ولی شوند می تهیه است شدنی تمام منبعی که نفت از ها پالستیک -

 .میشوند محسوب زیست محیط

 ادهاستف یمان ها پسماند آوری جمع برای آنها از هم پایان در و کرده استفاده بار چندین آلوده غیر و خشک پالستیک های کیسه از  -

 .شود

 .شود استفاده ای پارچه ساکهای از خرید برای  -

 .شود استفاده مصرف یکبار ظروف جای به شستشو قابل ظروف از ها مهمانی و مراسم در  -

 

 :شيشه بازیافت -3
 .دارد قرار زمین روی در پسماند صورت به سال 1۹۹۹ ای شیشه بطری  -

 .دارد آب و انرژی زیادی مقدار مصرف به نیاز کار این که شود استخراج زمین از ماسه و شن زیادی مقدار باید شیشه تولید برای  -

 طرف از شودو می آب و انرژی مصرف در جویی صرفه ماسه، و شن معادن در جدید های حفاری از جلوگیری سبب شیشه بازیافت - 

 .است ای شیشه های پسماند دفن برای کمتری فضای به نیاز دیگر

 شهشی بازیافت جهت در بزرگی گام منزل، در غیره و سس مربا، های شیشه تا شکسته ای شیشه ظروف انواع جداکردن با توان می  -

 .برداشت ها

 .شود جدا نیز آنها دور سربی گلوبندهای و ها درب و کرده جدا رنگ حسب بر را ای شیشه بطریهای امکان صورت در  -
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 :آلومينيوم بازیافت  -4

 .ماند خواهد باقی صورت همان به هم هنوز سال 7۹۹ بمدت آلومینیومی قوطی  -

 کی از نیمی هدررفتن معادل آن، ساخت برای شده مصرف انرژی مقدار نظر از شود می انداخته دور آلومینیومی قوطی یک که وقتی  -

 .است بنزین قوطی

 .شود می جویی صرفه دالر 1۹۹۹ حدود در آلومینیوم تن هر بازیافت کمک به   -

 .گردد تبدیل جدیدی ظرف یا قوطی به و شود ذوب بارها تواند می آلومینیوم -  

 .هستند بازیافت قابل هم شیرینی و پیتزا بشقاب آلومینیومی های ورقه ،آلومینیومی ظروف، قوطی  -

 

 :خطرناک هاي پسماند -5
 مهتابی های المپ مختلف، های باطری مانند.  آیند می شمار به خطرناک بسیار مواد از ها درخانه شده تولید های پسماند از بعضی  

 .کنند می تهدید را زیست محیط و خانواده سالمت که هستند خطرناکی مواد دارای وسایل این... .  و الکترونیکی لوازم ای، جیوه و

 .کنیم خودداری دارد وجود آنها شکستن احتمال که محلی در سوخته های المپ یا و مهتابی و ای جیوه المپهای قراردادن از - 

 می ارک باطری با که است هایی ساعت از بهتر اتوماتیک های ساعت. شود استفاده کمتر دار باطری بازیهای اسباب یا خانگی لوازم از -  

   .کنند
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 گيري نتيجه

 دارند اجتماعی دیگر گروههای با که مستقیمی ارتباط لحاظ به عظیم گروه این . دهند می تشکیل زنان را جهان جمعیت از نیمی

 پایدار توسعه به دستیابی و زیست محیط حفظ جمله از اجتماعی حرکت در را نقش بیشترین توانند می خانوادگی و شخصی وظایف بر عالوه

 توسعه تحقق ، نشود کافی توجه پایدار توسعه روند در انسانی نیروی از نیمی عنوان به مختلف کشورهای زنان به که زمانی تا لذا . نمایند ایفا

 بردن باال و آموزش با رو این از . رسد می نظر به محال آرزویی شهری پایدار

 پایدار توسعه و رشد توان می محیطی زیست و فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی مسائل در آنان مشارکتهای افزایش و زنان سواد سطح

 وضعیت ادامه در که است مختلف جوامع در زنان فرهنگ و آموزش روند در اساسی تغییرات نیازمند اول درجه در امر این . برد باال را شهری

 . گیرد قرار بررسی مورد شهری پایدار توسعه تحقق راستای در زنان آموزشی و فرهنگی

 

    پيشنهادها

مصرف درست می تواند تا حد زیادی هزینه های خانواده و مصرف آب و انرژی را پایین بیاورد و از تولید بیش از اندازه پسماند جلوگیری 

ن ایکند. برای مدیریت پسماند های منزل در درجه اول مواد قابل تجزیه مثل پسمانده های آشپزخانه و مواد غذایی را از سایر مواد جدا کنید. 

بسرعت تجزیه شده و به طبیعت باز می گردد. پسماند های گیاهی نیز به کود کمپوست تبدیل می شود. کیسه های پالستیکی، ضایعات  مواد

 مپالستیکی و لوازم پالستیکی شکسته را جمع آوری کنید و به ماموران بازیافت تحویل دهید. روزنامه ها و کاغذهای باطله و دفترچه های تما

ابل بازیافت است که باید جداسازی شود . همچنین شیشه های به درد نخور منزل عالوه بر قابلیت مجدد تبدیل به شیشه شده مشق نیز ق

 درصورت بازیافت، فضای دفن پسماند را نیز اشغال نمی کند . بنابراین شیشه ها را نیز در محل دیگری نگهداری کنید و وقتی انباشته شد آن

 هید. را به ماموران بازیافت بد

بهتر است تا حد ممکن از اسباب بازیها و لوازم باتری دار استفاده نکنید . باتری ها حاوی مواد سمی هستند و قرار گرفتن آن در دسترس 

بچه ها کار درستی نیست. از قرار دادن المپهای سوخته در محلی که قابل شکستن است، خودداری کنید. مواد موجود درآنها بشدت آالینده 

ظروف غذا را پس از تخلیه آب در سطل آشغال بریزید؛ زیرا سبب کاهش رطوبت در سطل پسماند می شود. با این روش کیسه های  است.

ه دکمتری برای بسته بندی استفاده می شود . برای خرید نیز می توا نید از سا کهای پارچه ای که پارچه های موجود درخانه ساخته اید، استفا

 ن در موقع خرید از پاکتهای کاغذی استفاده شود. کنید در صورت امکا

بانوان سهمی حیاتی در نحوه بهره برداری و توسعه زیست محیطی دارند، لذا مشارکت همه جانبه “در اصل بیستم بیانه ریو آمده است: 

 ” آنها برای دستیابی به توسعه پایدار ضروری است.
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 مراجعمنابع و 
 141۰ تهران، دانشگاه جامد، زائد مواد مدیریت سمینار شهرى؛ زاید مواد مدیریت در مردم نقش منیره؛ مجلسى، [1]

 تى،بهش. شهید پزشکى علوم دانشگاه بهداشت دانشکده خبرى و علمى نشریه ؛ تولید مبدا از مواد کاهش منیره؛ مجلسى، [2]

1452 

 1437 اشالمی، اندیشه بنیاد منزل، در پسماند مدیریت با زیست محیط حفظ [4]

 1437 اصفهان، زیست محیط حفاظت کل اداره منزل، در پسماند مدیریت [3]

 1453 زیست، محیط و زن نشریه زیست، محیط از حفاظت در روستایی زنان ویژه به و زنان یوسفیان ،جواد، نقش [7]

 .زیست محیط حفاظت سازمان ؛ 1432 سال در محیطی زیست دولتی غیر های تشکل عملکرد تحلیل و بررسی [1]

   17 صفحه، آب منابع مدیریت در زنان نقشکارگاه  مقاالت مجموعه [5]

 ینهشتم ؛ زیست محیط حفظ برای رهیافتی مواد بازیافت در دار خانه زنان شارکتم ؛ ، شرارهپورابراهیمو  امینی،امیر مظفر [3]

 1453 مهر 23 و 25 الزهرا؛ دانشگاه ؛ جامعه در زن سیمای همایش

 هیدش دانشگاه انتشارات پایدار؛ توسعه برای زنان محیطی زیست دانش کورش ؛ ، واجارگاه فتحی و محسن، فراهانی فرمهینی [۰]

  1432  بهشتی

 سفید خاک منطقه داردر خانه زنان و معلمان ، آموزان دانش محیطی زیست آموزشی نیازهای بررسی . داریوش ، کریمی [1۹]

 1432، 3۹ ش زیست، محیط فصلنامه تهران،

 1453 ، اول چاپ ، زیست محیط ظت حفا سازمان انتشارات ، پایدار توسعه و زن ، تدوین گروه [11]

 1432 ، ارشد کارشناسی پایان نامه ، ایران در زیست محیط و پایدار توسعه . محمد ، گلکار [12]

شورا و مشارکت ش   ؛فاطمه جایگاه دانش زیست محیطی زنان در توسعه پایدار شهری ؛حاتمی نژاد،حسین و جاهدی ریا [14]
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