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چكيده 

خانواده سازماني است كه توليد و توزيع كاالهاي مورد نياز را فراهم مي سازد و زن بدون مناقشه به عنوان يكي از دو ركن 
عمده  بانوان در جامعه، مديريت هزينه ها و ويژه جايگاه. اساسي را ايفا مي كندنقش  ،ن سازماندهياساسي خانواده در اي

و انتظار مي رود كه او بتواند با سازماندهي و مديريت صحيح بين درآمد و  مي كند واگذار اين قشرمنابع مصرف را به 
 . ايفا نمايد مديريت پسماندهاي خانهرا در  يمؤثرنقش  ،مصرف، توازن برقرار كند و با برنامه ريزي و اجراي صحيح
مادران و بانوان با تشخيص درست و نادرست، سنتهاي غلط را  لذا از آنجا كه نقش كليدي در استفاده بهينه از منابع را دارند

بهينه را جايگزين  ناديده گرفته و با برخورداري از اطالعات و دانش در رابطه با موضوعات زندگي مي توانند روشهاي نوين و
. خواهد شد و منابع زمان ،باورهاي غلط و غيراقتصادي خانواده نمايند كه تحقق اين مهم منجر به صرفه جويي هزينه، انرژي

خانواده مصرف كننده كاالها و خدمات توليد شده در جامعه است؛ روش استفاده صحيح از كاالها و خدمات، ميزان بهره وري 
اين مسأله نتايج بسيار با خير و بركتي به همراه و  ز هدر دادن امكانات و دستاوردها جلوگيري مي كندرا باال مي برد و ا

يعني  به عبارت ديگر رشد و توسعه كشور در قالب فرهنگ سازي خانواده ها آن هم از جانب ركن تربيتي آن؛. خواهد داشت
. امكان پذير است بانوان

 كلمات كليدي
خانگي، بازيافت بانوان، پسماندهاي  
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مقدمه 

 چيست) زباله(پسماند . 1

به مواد جامد، مايع و گاز غير از فاضالب گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از 
: نظر توليد كننده، زائد تلقي مي شود كه به پنج گروه زير تقسيم مي شود

پسماندهاي عادي 
) بيمارستاني(پسماندهاي پزشكي 

پسماندهاي ويژه 
 پسماندهاي كشاورزي

 پسماندهاي صنعتي
 
 مديريت زباله در منزل. 2

زباله . نخور بوده و دور ريخته مي شود اصطالحا به فضوالت جامد، نيمه جامد يا مايعي گفته مي شود كه ظاهرا به درد زباله
توانند بخشي از سرمايه هاي مييك و مديرت صحيح شوند كه در صورت تفك مي خانگي شايد مهمترين بخش زباله محسوب

از آن گذشته رواج فرهنگ  و افزايش يافته است امروزه به دليل افزايش جمعيت، زباله هاي شهرها نيز .دنباز گردان ملي را
 . توليد كندبيشتري هر فرد روزانه زباله كالنشهرها مصرف سبب شده است در 

بخش بزرگي از  .هو غير انده هاي مواد خوراكي، كاغذ، شيشه، فلزات، پالستيك، پارچهپس م: عبارتند از زباله هاي خانگي
حيواني مثل پس مانده سبزي ها، پوست و ضايعات ميوه و استخوان و ضايعات  زباله هاي خانگي را پسماندهاي گياهي و

دفتر نيز بخش  و از روزنامه، كتاب كاغذ و مقوا اعم. و مرغ و ماهي تشكيل مي دهند كه زباله تر به حساب مي آيد گوشت
انواع پالستيك، ظروف يكبار مصرف، اسباب بازي و قوطي هاي فلزي و شيشه اي  .تشكيل مي دهد بزرگ ديگري از زباله را

. ندتوجه داشت تمام موادي كه از نظر ما به درد بخور نيستند، دور ريختني نيست بايد .نيز بخشي از زباله هاي منازل است
ليتر  600تا  400هر تن زباله  متر مكعب گاز گلخانه اي دي اكسيد كربن متصاعد مي كند و از 400زباله حدود  هر تن

طرناكي روي آب و خاك داشته باشد و محل هاي دفن زباله هر روز گسترش خ شيرابه خارج مي شود كه مي تواند تاثير
طول نخواهد كشيد كه تمام اراضي  ه داشته باشد، مدت زيادياگر توليد زباله به همين ترتيب ادام. پيدا مي كنند بيشتري

. دفن زباله باقي نخواهد ماند اطراف شهرها پر از زباله شده و محلي براي
 موجود در زباله به طول مي انجامد و اين مواد سالها باعث آلودگي و آسيب به بازگشت به طبيعت در مورد بسياري از مواد

كيسه ها و . زمين باقي مي مانند و قوطي هاي فلزي و بويژه آلومينيومي صدها سال رويشيشه . محيط زيست مي شوند
دوام آنها ساخته شدند، امروزه عامل بزرگترين مشكالت زيست محيطي  ظروف پالستيكي كه يك روز به دليل سبكي و

كيسه . حيط باقي مي مانندم سال در 500پالستيك غير قابل تجزيه است و كيسه هاي نايلوني به طور متوسط . هستند
به وسيله جانداران  نلعيده شدبا بو بيشتر آنها سر از دريا در آورده  هاي پالستيكي همراه باد همه جا پخش مي شوند و

كلريدريك ايجاد مي كند كه باعث  چنانچه پالستيك و نايلون موجود در زباله سوزانده شود، اسيد. آنها مي شوند سبب مرگ
. موجودات مي شود سيب رساندن به انسان و ديگرآلودگي هوا و آ

خوبي براي رشد ميكروبها و توليد و تكثير حشرات و جانوران  از سوي ديگر، انباشته شدن زباله در محل و شهرها مكان
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 . ردو پناهگاه را با خود دا عامل رشد و تكثير اين جانداران يعني مواد غذايي، رطوبت 3است؛ زيرا زباله  موذي نظير موش
كادميوم  بعضي از زباله هاي خانگي مثل انواع المپهاي مهتابي و جيوه اي و لوازم الكترونيكي به علت داشتن سرب، جيوه و

ماشين و جاري كردن آن در فاضالب شهري به دليل  همچنين تعويض خانگي روغن موتور .در تركيب خود خطرناك هستند
در  .آلوده كند يك ليتر روغن موتور مي تواند تا يك ميليون ليتر آب سالم را. آبها مي شود وجود مواد سمي باعث آلودگي

است و مي توان آن را به تعويض روغني ها تحويل داد تا آن را براي  حالي كه اين روغن موتور قابل بازيافت و استفاده مجدد
 .مجدد تحويل پااليشگاه دهند تصفيه

 
 هده بگيريمباله هاي خانه را به عچگونه مديريت ز. 3

مصرف درست مي تواند تا حد زيادي هزينه هاي خانواده و مصرف آب و انرژي را پايين بياورد و از توليد بيش از اندازه زباله 
آشپزخانه و مواد غذايي را  مديريت زباله هاي منزل در درجه اول مواد قابل تجزيه مثل پس مانده هاي براي .جلوگيري كند

. دنشده به طبيعت باز مي گرد اين مواد بسرعت تجزيه چراكه از ساير مواد جدا كنيد
كه براي اصالح خواص خاك و جبران مواد غذايي از دست  كردتبديل  به كود كمپوستميتوان نيز  را پس مانده هاي گياهي

. احيا كرد هكتار خاك كشور را 530مفيد است و با اجراي دقيق اين طرح مي توان روزانه  رفته آن
همچنين شيشه . قابل بازيافت است كه بايد جداسازي شود ها و كاغذهاي باطله و دفترچه هاي تمام شده مشق نيز روزنامه

. دننيز اشغال نمي كن عالوه بر قابليت مجدد تبديل به شيشه در صورت بازيافت، فضاي دفن زباله را هاي به درد نخور منزل
و  ظروف .تحويل دهيدوقتي انباشته شد آن را به ماموران بازيافت  كنيد وبنابراين شيشه ها را نيز در محل ديگري نگهداري 

درصد انرژي الزم براي ساخت آن را صرفه  90 بازيافت آلومينيوم مي تواند. قوطي هاي فلزي آلومينيوم را دور نيندازيد
به ظرف جديد، فويل و ت در صورت بازيافاين قوطي ها . درصد كمتر است 95آن نيز  آلودگي مرحله توليد و جويي كند

ضايعات پالستيكي و لوازم پالستيكي شكسته را  كيسه هاي پالستيكي،.شودمي آلومينيومي تبديل  ظروف يكبار مصرف
از پارچه هاي . كنيد تا جايي كه ممكن است از لباسها و پارچه ها استفاده. تحويل دهيدآن  جمع آوري كنيد و به خريداران

. بهره گرفت استفاده در آشپزخانه مي توان پنبه اي براي گردگيري و
باتري ها حاوي مواد سمي . بازيها و لوازم باتري دار استفاده نكنيد لوازم برقي از انواع باتري بهتر است تا حد ممكن از اسباب

كستن از قرار دادن المپهاي سوخته در محلي كه قابل ش .قرار گرفتن آن در دسترس بچه ها كار درستي نيست هستند و
. مواد موجود در آنها بشدت آالينده است. است، خودداري كنيد

خرده نان و . كمتري وارد زباله ها شود اين كار باعث مي شود رطوبت. غذا را ابتدا كامال تخليه كنيد و سپس بشوييد ظروف
رفتگر  در كيسه ريخته و تحويل سعي كنيد فقط مواد قابل تجزيه را. پرنده ها بريزيد پس مانده سفره را نيز مي توانيد براي

  .بدهيد
مثال برنج را براي . خريد را به طور كلي انجام دهيد. جلوگيري كنيد هنگام خريد از بسته بنديهاي زياد از سوي فروشنده

براي خريد نيز مي توانيد . استفاده مي شود با اين روش كيسه هاي كمتري براي بسته بندي .دساالنه خريداري كني مصرف
 موجود در خانه ساخته ايد، استفاده كنيد در صورت امكان شيريني و آجيل را در ساكهاي پارچه اي كه پارچه هاي از

در حياط خانه تان باغچه داريد، مي توانيد  اگر .از ظروف يك بار مصرف نيز كمتر استفاده كنيد. پاكتهاي كاغذي بخريد
گوشتي و  هاي آشپزخانه مثل پوست تخم مرغ، استخوان، ضايعات سبزي و ميوه و ضايعات مقداري از زباله ها و پس مانده

 .ديگر مواد قابل تجزيه را در گوشه باغچه تان به كمپوست تبديل كنيد
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پسماندهاي خطرناك خانگي چيست . 4

باطريها، المپها، روغن موتور،  محتويات استفاده شده و يا بقاياي دور ريز محصوالتي مانند رنگها، پاك كننده ها و جوهرها،
. تحت عنوان پسماندهاي خطرناك شناخته مي شوند... آفت كشها، حشره كشها، لوازم آرايشي، داروهاي تاريخ گذشته و 

بعضي اوقات پسماندهاي خطرناك خانگي توسط افراد بطور نامناسب از طريق ريختن آنها در داخل جوي آب، روي زمين، 
ا قرار دادن آنها در كنار بقيه پسماندهاي معمولي و بي خطر، دفع مي شوند كه اينكار موجب آلودگي شبكه هاي فاضالب و ي

. محيط زيست شده و سالمت انسان و جامعه را تهديد مي كند
 

روشهاي مديريت پسماندهاي خطرناك در منزل . 5

سالمت فردي و جامعه، روشهاي ذيل ارائه براي مديريت پسماندهاي خطرناك و به حداقل رساندن خطرناك بودن آن از نظر 
: مي گردد
چنانچه نياز به موادي داريد كه داراي تركيبات خطرناك هستند به اندازه مورد نياز تهيه نمائيد و در صورت  -1

. امكان از موارد فوق بصورت اشتراكي استفاده نمائيد تا پسماند كمتري توليد شود
. در ظروف مخصوص خود نگهداري نمائيدمحصوالت حاوي تركيبات خطرناك را -2
. تا حد امكان از نگهداري محصوالتي كه حاوي تركيبات خطرناك هستند در منزل خودداري نمائيد-3
. مواد خطرناك را در درون ظروف غذا نگهداري ننمائيد-4
. ري نمائيدبراي جلوگيري از هرگونه حادثه در منزل، از مواد فوق با احتياط و دقت استفاده و نگهدا-5 
  ظروف نگهداري مواد خطرناك را كه پوسيده شده اند، مجدداً بسته بندي نموده و بطور خوانا برچسب گذاري -6 

. نمائيد
. مازاد بر مصرف و باقيمانده مواد خطرناك را با پسماندهاي معمولي مخلوط ننمائيد-7
 .ناك براي دفع مناسب، تبعيت نمائيداز دستورالعملهاي مندرج روي برچسب محصوالت حاوي تركيبات خطر-8

 
مديريت نان در منزل . 6

بيشترين ضايعات يك خانه در مصرف نان است كه اين امر فقط مختص قشر خاصي نبوده و تمام اقشار جامعه اعم از غني و 
سر سفره و  بخش مهمي از ضايعات نان در مراحل پخت، حمل و نقل، نگهداري و در موقع مصرف. فقير را در بر مي گيرد

گرم ناني  2850درصد نان به ضايعات تبديل مي شود و طبق آمار رسمي كشور از  30ميز بوجود مي آيد بطوريكه حدوداً 
ميليون دالر نان  300گرم آن به نان خشك تبديل مي شود و ساالنه مبلغ  985كه هر خانواده ايراني در روز تهيه مي كنند 

. ن در خانواده در جلوگيري از اسراف و هدررفت نان نقش مديريتي مهمي دارندضايع ميشود و در اين ميان بانوا
ضايعات نان عالوه بر ضرر و زيانهاي هنگفت اقتصادي باعث بخطر افتادن سالمت عمومي جامعه شده و تهديدي جدي بر 

ه و احتمال وجود عدم مديريت صحيح در نگهداري نان خشك باعث كپك زدگي در آن شد.  سالمت مردم بشمار مي آيد
مايكوتوكسين ها سموم قارچي هستند كه در حيوانات و انسان خاصيت جهش زايي . مايكوتوكسينها در نان بيشتر مي شود

نوع آنها سرطانزا بوده كه آفالتوكسين ها قويترين و خطرناك ترين  14در بين مايكوتوكسينها، . و سرطان زايي دارند
. آنهاست
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ذاي دام عالوه بر اينكه براي خود دام بيماريزا بوده بلكه وارد شير دام شده و از طريق مصرف شيـر وجود آفالتوكسينها در غ
.  و ديگر فرآورده هاي لبني وارد بدن انسان مي شود

آفالتوكسين ها كه جزو سموم خطرناك قارچي بشمار مي آيند، وقتي كه بطور غيرمستقيم از طريق شير آلوده وارد بدن 
تهديدي جدي براي سالمت انسانها بشمار ميروند چراكه آفالتوكسينها با جوشاندن شير از بين نرفته و باعث انسان شدند، 

: بيماريهاي ذيل در انسان مي گردد
ايجاد سرطان كبد و ضايعات حاد كبدي  -1
مشكالت و ناراحتي هاي گوارشي  -2
درگيري در اندامهايي چون قلب و كليه  -3
 تضعيف سيستم ايمني -4
 

ضايعات نان كه بعنوان بزرگترين اسراف ملي از آن ياد مي شود و بداليل مختلفي در مراحل توليد و مصرف حاصل مي 
.  شوند مستلزم عزم ملي است

:  ضايعات نان ايجاد شده در مرحله توليد و پخت نان به عواملي مختلف بستگي دارد كه عبارتند از
اختي در كيفيت آرد، عدم مهارت كارگران نانوايي در پخت نان، عدم استفاده از پائين بودن كيفيت نان توليدي، عدم يكنو

تكنولوژي صحيح براي توليد خمير و پخت نان، عدم نظارت و كنترل جدي بر توليد نان، افزايش تقاضا در برخي از ساعات 
. روز

ي نان و مصرف آن سر سفره و ميز ضايعات نان در مرحله مصرف در مراخل مختلفي از جمله حمل نان به منزل، نگهدار
. حاصل مي شود كه مستلزم مديريت صحيح مصرف آن مي باشد

 

الگوي صحيح مصرف نان . 7

گرم نان مصرف  300با توجه به اينكه نان پرمصرف ترين ماده غذايي در كشورماست و هر فرد بطور متوسط روزانه حدود 
بر همگان روشن و امري اجتناب ناپذير است و مديريت صحيح مصرف  مي كند لذا لزوم توجه به اين ماده با ارزش غذايي

نان و نگهداري نان خشك مي تواند ما را در تضمين سالمت خود و جامعه و همچنين صرفه جويي اقتصادي ياري نمايد لذا 
: پيشنهادات ذيل در اين راستا ارائه مي شود 

  راكه اينكار كپك زدگي را تسريع و فساد پذيري نان را از چيدن نان هاي داغ بر روي هم خودداري نمائيد چ -1
. تسهيل و ضايعات نان را زيادتر مي كند

بهتر است  . از مهمترين عوامل در كپك زدگي نان، عدم مديريت صحيح در نگهداري ضايعات نان مي باشد -2
كارتنهاي مقوايي يا گوني جمع   ضايعات نان را قبل از انبار، روي روزنامه خشك نموده و سپس نان خشك شده را در

بايد توجه نمود كه نگهداري و جمع آوري ضايعات نان بصورت تر و در كيسه هاي پالستيكي باعث  . آوري كنيد
 .كپك زدگي و فساد آن مي شود

هنگام خريد نان، قبل از سرد شدن كامل نان آنرا دسته نكنيد و نان سرد شده را در پالستيك يا سفره دربسته   -3
.  مي گردد حرارت نان باعث كپك زدگي زودرس آن. نگهداري كنيد



 ۶ 

از خريد نان مازاد و اضافي خودداري كنيد چراكه خريد مازاد بر نياز روزانه يكي از علل افزايش ضايعات نان   -4
. است

د شدن با سفره  ناني كه پس از سر. هنگام خريد نان حتماً يك سفره پارچه اي يا پالستيكي بهمراه داشته باشيد -5
. حمل و نگهداري مي شود مطبوع تر و ماندگارتر خواهد بود

پس نهايت دقت الزم را در خشك نمودن  . دادن نان كپك زده به دامها باعث آلوده شدن شير گاو مي گردد -6
. ضايعات نان و نحوه نگهداري آن بطور صحيح مبذول نمائيد

. نوايان در اولويت قرار گيردآموزشهاي الزم جهت پخت صحيح نان به نا -7
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