زنان ،حفظ محيطزيست و منابع طبيعى

چکيده
امروزه حفظ محيطزيست بهعنوان يكى از مهمترين اركان توسعه پايدار مسئله جهانى است كه دستيابى به آن
بدون مشاركت راستين و آگاهانه مردم ممكن نيست .عموم زنان به دليل نقش مهمى كه در اداره خانه و تربيتت
كودكان و انتقال فرهنگ و دانش زيستمحيطى بهنسلهاى آينده دارند و زنان روستايى به جهت سهم عمتدهاى
كه در كشاورزى داشته و سابقه ديرينهاى كه در تشكلهاى سنتى محلى دارند ،مىتوانند قدرت قابلتتوجهى در
فعاليتهاى گروهى زيستمحيطى و حفظ منابع طبيعى داشته ،ستهم بيشتترى در آشيتش محتيطزيستت ايفتا
نمايند .از اينرو ،بررسى نقش زنان در حفظ محيط زيست و منابع طبيعى و شناسايى راهكارهتاى افتيايش ايتن
نقش براى دستيابى به توسعه پايدار اهميت بهسيايى دارد كه اين مقاله عهدهدار آن است.
مقدمه
محيطزيست و تخريب آن و اثرات ناشى از آن مسئلهاى جهانى است .در حين اجراى برنامههاى توسعه بايتد بته
اين مهم توجه داشتهباشيم كه همزمان با ادغام پديدههتاى توستعه و حفتظ محتيطزيستت ،امكتان بهترهمنتدى
نسلهاى آينده از زندگى شايسته شئون انسانى آنها فراهم باشد .اين مسئله و اجراى آن كه در دستتور كتار 12
( )2مطرح شده ،در درجه اوّل بر عهده دولتها گذاشتهشده اما در بخشهاى مختلتِ ايتن دستتور كتار ،حفتظ
محيطزيست بهعنوان يكى از مهمترين اركان توسعه پايدار ،با تأكيد بر مشاركت راستين و آگاهانه متردم ممكتن
دانسته شدهاست؛ مردم يعنى زنان ،مردان ،كودكان و جوانان .ايجاد بستر عينى براى مشاركت مردم از مهمتترين
رسالتهاى دولت محسوب مىشود.
متأسفانه در بسيارى از جوامع اهميت كار زنان و نقشهاى مختلِ آنها بهويژه در حفظ محيطزيست هنوز متورد
توجه و تأييد قرار نگرفتهاست .اگر به انسان بهعنوان محور توسعه پايدار نگاه كنيم و همه افراد جامعه را به يت
نسبت داراى ظرفيت توسعهپذيرى بدانيم ،زنان بهعنوان نيمى از نيروى انسانىِ جامعه مىتوانند نقشتى مترثر در
حفاظت از محيطزيست و منابع طبيعى و حصول توسعه پايدار ايفا نمايند.
مهمترين مباحث زيستمحيطى
با در نظر داشتن اهميت مسائل زيستمحيطى و توجه بهاينكه بسيارى از بيمارىها منشأ زيستمحيطتى دارنتد،
مىتوان مهمترين مشكالت زيستمحيطى را به ترتيب :آلودگى هوا ،آلودگى آب ،آلودگى خاك ،نابودى جنگلها
و مراتع ،مصرف بىرويه و توليد مواد زايد و زباله دانست.

-1آلودگى هوا
آلودگى هوا از مشكالت عمده شهرهاى بيرگ و صنعتى دنياست كه بهطور جدى سالمتى مردم را تهديد مىكند.
از مهمترين وقايع ثبت شده در تاريخ آلودگى هوا ،افيايش ناگهانى مرگ و ميرهاى ناشى از آلودگى هوا در 2191
( )2921در بلژي  )2911( 2191 ،در پنسيلوانيا و  )2992( 2191لندن را مىتوان نام برد)1( .
آلودگى هوا ،ناشى از وسايل نقليه و منابع صنعتى و خانگى است و مشكالتى را براى زندگى در شتهرهاى بتيرگ
ايجادكردهاست .طبق آمار در سالهاى اخير 19 ،درصد از آشينتدههتاى ناشتى از ستوختهتاى فستيلى مربتو
بهبخش حمل و نقل و استفاده از بنيين و گازوئيل بودهاست .استاندارد نبودن خروجىهاى دود (اگيوز خودروها)،
سوخت و دودكش كارخانهها و نيروگاهها از جمله عواملى هستند كه آلودگى هوا را موجب مىشوند.
تحقيقات نشانمىدهد سردردهاى مكرر ،حساسيتهاى پوستى و تنفسى و بيمارىهاى چشمى در اثر آلودگىهوا
تشديد مىشوند .هواى آلوده مىتواند به جنين آسيب برساند و موجب نقص مادرزادى و ناهنجارىهاى جسمى و
ذهنتتى نتتوزادان شتتود .عمتتدهتتترين آلتتودهكننتتدههتتاى هتتوا عبارتنتتد از :منوكستتيدكربن ،اكستتيدهاى نيتتترو ن،
هيدروكربنها ،اكسيدهاى سولفور ،ذرات معلق ،ازن و گازهاى گلخانهاى.
 - 2آلودگى آب
 18درصد كل بيمارىها در كشورهاى در حال توسعه و  29درصتد بستترىشتدگان بيمارستتانهتا را بيمتارانى
تشكيل مىدهند كه بيمارى آنها بهنحوى با آلودگى آب مرتبط است .گيارشها نشتانمتىدهتد روزانته ده هتيار
كودك بهعلت ابتال بهاسهالِ ناشى از مصرف آب آلوده مىميرند .سه ميليارد نفر در خطر ابتتال بته بيمتارىهتايى
هستند كه از راه آب منتقل مىشوند .فاضالبهاى شهرى ،صنعتى و كشاورزى سردستته آلتودهكننتدههتاى آب
هستند كه از تخليه آنها ،مواد شيميايى و عوامل بيولو يكى وارد آب مىشوند .مواد شتيميايى ملتل ستولفاتهتا،
سديم ،پتاسيم ،كلسيم و منيييم ،فليات سنگين ملل كُرُم ،كادميوم ،كبالتت ،تركيبتات نيتترات ،آمونيتاك ،متواد
پاككننده و شوينده و حشرهكشها .اغلب فليات سنگين كه همراه فاضالب داخل زمين متىشتوند ،ستريعتتر از
فاضالب در زمين نفوذ كرده و خود را بهآبهاى زيرزمينى مىرسانند.
عوامل بيولو يكى سبب انتشار بيمارىهاى انگلى و واگير نظير وبا ،حصبه ،استهال ،يارديتا و ...متىشتوند .وبتا از
طريتتق مصتترف آب آلتتوده يتتا آبيتتارى ستتبيىهتتاى مصتترفى بتتا آب آلتتوده بتته فاضتتالب ،منتقتتل متتىشتتود.
كشور ما از كشورهاى كم آب جهان محسوب مىشود ،بنابراين همتين آب انتدك و بتاارزش و حيتاتى ،از طريتق
تخليه فاضالبهاى مختلِ ،دفن غيراصولى زباله و مواد زايد ،مصرف غيتراصتولى كودهتاى شتيميايى و ستموم،
آلودهمىشود .اين آلودگى روزبهروز بيشتر مىشود .فقدان شبكه فاضالب مناسب ،يكى از عوامل مرثر در ايجتاد و
تشديد آلودگى است.
 - 3فرسايش و آلودگى خاك
در شرايط اقليمى كشور ما  288الى  188سال شزم است تا تنها ي سانتىمتر خاك تشكيل شود )9(.در چنين
وضعى ،طى سالهاى اخير با تخريب جنگلهتا و مراتتع از طريتق شتخم نابتهجتا ،چتراى بتىرويته و تخريتب و
پاكتراشى جنگلها ،طبيعت سرسبي بهبيابانهاى خش تبديلشده ،در نتيجه بارانهاى فصلى و بته راه افتتادن
سيالبهاى مخرّب ،فرسايش خاك و ويرانى ميارع و مراتع را شاهديم .ستيالبهتا ،سمااشتىهتاى غيتراصتولى،

استفاده بىرويه كودهاى شيميايى و استفاده از آبهاى آلوده ،آثار مخربى بر اراضى زراعى و منابع ختاك بتهجتا
گذاشته است.
 - 4نابودى جنگلها
در طى سه دهه اخير در كشور ما ،سطح جنگلهاى شمال كشور به نصِ كاهش يافت و از  9/1ميليونهكتار به
 2/1ميليون هكتار رسيد .مراتع نيي از  211ميليون هكتار به  18ميليون هكتار كاهش يافته است .بتدينترتيتب
بروز پديدههاى بيابانزايى و متروكه شدن روستاها و مهاجرت از روستاها به شهر قطعى است.
 - 5آاليندههاى سمى و خطرات ناشى از آنها
گروهى از آشيندههاى سمى ،آلودهكنندههاى ارگانيكى پايتدار هستتند ،از جملته د.د.ت ،دىاكستينهتا و PCB
(پلىكلروفنيل) .اين دسته آشيندهها در چربىها حل مىشوند و در بدن باقى متىماننتد .متواد ستمى ارگتانيكى
پايدار تأثيرات منفى بر زنان و توانايى آنها در بهدنيا آوردن كودكان سالم مىگذارد .شير مادرانى كته در معتر
تماس با اين آشيندهها هستند ،آلوده به اين مواد سمى است .مطالعات نشان مىدهد ارزش غذايى شتير متادرانى
كه حاوى مييان باشيى از  DDTو  PCBاست ،به مييان  98درصد كاهشمىيابد.
 - 6مصرف بىرويه و توليد مواد زايد و زباله
مصرف بيش از حد نياز ،آثارى نامطلوب و زيانبار بهدنبال دارد .سوختهاى مصترفى در كشتورهاى صتنعتى ،بته
وجود آورنده اكسيدهاى گوگرد و ازت هستند كه بارانهاى اسيدى را موجب مىشوند .توليد زبالههاى خطرنتاك
شيميايى ،استفاده از كولر گازى ،اسارىها و توليد كلروفلورو كتربن ( )CFCمنهتدمكننتده شيته اُزُن در نتيجته
فعاليت كارخانجات كشورهاى صنعتى و تأسيسات نظامى آنهاست .افيايش مصرف مواد ،بحرانهاى بيرگتى را در
شهرها ايجادكردهاست .آلودگى ناشى از مواد زايد و زبالههتا در شتهرها و مراكتي صتنعتى بتهگونتهاى استت كته
متخصصان را به يافتن راههاى صحيح دفع و بازيافت اصولى اين مواد رهنمون شدهاست .بازيافت ،تعتديلكننتده
مصرف منابع طبيعى است و عمر منابع طبيعى تجديدناپذير را طوشنى مىكند و از نظر زيستمحيطتى اهميتتى
فوقالعاده دارد.
عدم كنترل زبالههاى شهرى در حد بسيار وسيع موجب آلودگى آب ،خاك و هوا مىشود و بيش از  221نتوع از
بيمارىهاى عفونى و انگلى را ايجاد مىكند)9( .
تهيه بىرويه كود از زباله و آبيارى ميارع كشاورزى بتا فاضتالبهتاى ختام و بيمارستتانى از عوامتل ايجادكننتده
بيمارىهاى باكتريايى ،انواع اسهال و بيمارىهاى انگلى (كرمى) است .بنا بر تحقيقات صورت گرفته در ي شهر
ي ميليونى ساشنه يازده هيار تُن كاغذ بهعنوان زباله دور ريخته مىشود .اين رقم در ايران حدود هفتصتد هتيار
تُن برآورد مىشود كه در صورت بازيافت از تخريب ده هيار هكتار جنگتل و قطتع دوازده ميليتون اصتله درختت
بهعنوان ماده اوليه پيشگيرى مىشود و انر ى مورد نياز براى توليد هر تُن كاغذ به  99و آب مصرفى نيي به نصِ
كاهشمىيابد .بازيافت كاغذ در مقايسه با توليد آن از چوب 19 ،درصد از آلودگى هوا و  99درصد از آلودگى آب
مىكاهد .اين كاهش در بازيافت آهن و آلومينيم نيي درصدهاى متفاوت دارد.

در تهران روزانه بيش از هفت تُن زباله توليد مىشود كه بخش عمده آن قابل بازيافت و استفاده مجتدد استت .از
آنجا كه توان شزم براى بازيافت صحيح اين زبالهها يا دفن مناسب آنها وجودندارد ،شاهد آلتودگى رو بتهافتيايش
محيطزيست هستيم.
نقش تاريخى زنان در حفاظت از محيطزيست و منابعطبيعى
طبيعت و محيطزيست بخشى از امانت الهى است كه در طول تاريخ ،زنان نقشى مسئوشنهتر در حفظ و حراستت
آن داشتهاند .بسيارى از مظاهر و پديدههاى طبيعت در عهد باستان بهاساطير زن نسبتداده شده است .مفاهيمى
چون حياتبخشى ،پرورشدادن بهشيره جان ،تحمل ،سكوت ،فنا شدن براى ديگران ،زايش و بارورى را در قالتب
الهه آب ،الهه آتش ،مادر زمين ،الهه زيبايى و بارورى ،خورشيد ،شفابخشى ،الهه حاصلخييى و كشاورزى ،مظهر
آسايش و امنيت ،فراهمآورنده خوراك و مظهر پرستارى ،بهعنوان مصاديق تاريخى از نقش زنان در محيطزيستت
مىتوانيافت .امروزه مهمترين دغدغه زنان بهعنوان رهبران سازمانهاى محيطزيستى و حركتهاى ضتدآلتودگى
محيطزيست ،آشيش محيطزيست است.
مهمترين نقشهاى زنان در حفظ محيطزيست و منابع طبيعى
حفظ محيطزيست بدونمشاركت مردم بهويژه مشاركت زنان امكانپذير نيست .بسيارى از انديشمندان معتقدنتد
ترويج فرهنگ زيستمحيطى در هر جامعهاى عمدتاً از طريق زنانِ آگاه و معتمد بهنفس و توانمند ميستر استت،
بنابراين:
 -2انتقال فرهنگ و دانش زيستمحيطى بهنسلهاى آينده توسط زنان صورت مىگيرد .پرورش و تربيت فرزندان
بر عهده زنان است و كودكان از زمان تولد ،شيوه زندگى و ارتبا با محيط را از مادر مىآموزند .زنان ابتتدا بايتد
اهميت موضوع و شدت بحران محيطزيست را درككننتد تتا بتواننتد آگتاهى شزم را بته افتراد ختانواده ختود و
گروههايى كه در آنها عضويت دارند انتقالدهند .چنانچه فرهنگ زيستمحيطى در مادران رسوخ كند ،مىتواننتد
اين ميراث ارزشمند را به فرزندان منتقلكنند .انتقال فرهنگ مناسبِ زيستمحيطى عتالوه بتر فطترت و غريتيه
شخصى زنان ،بستر و ابيار مناسب مىطلبد كه مىبايستى در اختيارشان قرار گيرد .ي زن محتروم از امكانتات،
قادر بهانتقال ي فرهنگ مناسب نخواهد بود.
 -1زنان به دليل نقش مهمى كه در اداره خانه و تربيت كودكان دارند ،طبعاً فرهنگ مصرف را (كه نقش ويتژهاى
در اصالح رفتار زيستمحيطى دارد) در خانه و بين افراد خانواده ايجادكرده و شكلمىدهند .كاهش مصرف آب و
برق ،كاهش خريد و مصرف انواع اسارىها ،صرفهجويى در مصترف كاغتذ و دستتمال كاغتذى ،كتاهش مصترف
پالستي و ظروف ي بارمصرف ،استفاده منطقى از شويندهها ،آموزش كاهش رفت و آمتدهاى غيترضترورى بتا
وسيله نقليه شخصى و املال اينها كم بيرگى به حفظ محيطزيست خواهدكرد.
 -9زنان بهدليل نقش مديريتى كه در خانه بر عهده دارند ،برنامهرييان خوبى براى اصالح و حفظ محتيطزيستت
خانه و محله مىباشند .بخش عظيمى از مشكالت موجود زيستمحيطى ،با برنامه مناسب براى نظافت خانه ،جدا
كردن زبالهها ،تهيه كود آلى از زباله تر ،شستشوى خودرو با آب اندك ،آبيارى باغچه منازل به شيوه مطلوب و در
زمان مناسب و بسيارى موارد ديگر از اين دست ،حل خواهد شد.

 -9زنان روستايى بهدليل نقش مهمى كه در كشاورزى دارند ،قادرند از مصرف سم كاسته و با استفاده مناسب از
كود ،در حفظ محيطزيست مرثر باشند.
 -9زنان روستايى بهعلت سابقه ديرينه در تشكلهاى سنتى محلى مىتوانند قدرت قابلتوجهى در فعاليتتهتاى
گروهى زيستمحيطى و حفظ منابع طبيعى داشتهباشند .اگر بخواهيم زنان را در حفتظ منتابع طبيعتى مستئول
كنيم ،به ي برنامهرييى با امكانات و سرمايههاى مناسب نيازمنديم .براى ايجاد ارتبا مناسب بتين شتيوههتاى
سنتىِ حفاظت از منابع طبيعى و برنامهرييى نو علمى مىبايستى بهطور معقول انديشيد و جايگيينهاى مناستب
پيدا كرد .تشكلهاى تعاونى و جلب مشاركت زنان روستايى ،از بهترين شتيوههتاى عمتل در ايتن زمينته استت.
روستاييان بدين طريق مىتوانند نقش مهمى ايفا كرده و نيازها و مشكالت زيستتمحيطتى را شتناخته و جهتت
اصالح آنها اظهارنظر كنند.
شيوههاى تنظيم و كاهش مصرف و نقش زنان در اين زمينه
 - 1افزايش آگاهى زنان در مورد مصرف صحيح
زنان بايد نسبت به چگونگى كاركرد و عمل خود براى افيايش بهرهورى خانواده و كاهش آلتودگى محتيطزيستت
آگاهباشند .اينكار در صورتى عملى است كه زنان در زندگى روزمره ،الگوى صحيحى از مصرف داشتهباشند ،ملالً
با تهيه فهرست نيازهاى منيل ،در روز معيّنى از هفته ،همه آنها را خريدارى كنند ،از اين طريق از تردد چندباره
خودرو كاسته و بهكاهش آلودگى هوا كم نمايند.
 -2آگاهى از شيوههاى صرفهجويى در انرژى
آموزش صرفهجويى در انر ى ،در خانواده و توسط مادر صورتمىگيرد و بر اصالح رفتار افراد خانواده مرثر است.
بهعنوان ملال عدم استفاده از وسايل برقىِ پرمصرف در ساعات اوج مصرف يا خريد وسايل برقتىِ داراى برچستب
انر ى.
 - 3استفاده از اجناس بادوام
برنامهرييى براى خريد و استفاده از محصوشت بادوامتر موجبمىشود اين محصوشت ديرتر وارد مجموعه زبالهها
شوند و يا با تعمير ،مجدداً مورد استفاده قرارگيرند.
 - 4كاهش مصرف كاالهاى يكبارمصرف
كاستتتن مصتترف كاشهتتايى از ايتتن دستتت ،از توليتتد و افتتيايش زبالتته و وارد شتتدن آستتيب بتتهمحتتيط زيستتت
جلوگيرىمىكند.
 -9كاهش حجم زبالهها از طريق بازيافت و كاهش مييان سم زبالههاى خانگى
زنان با جدا كردن زبالهها و مواد زايد خانگى در منيل ،تا حد بسيارى از توليد «شيرابه» زباله جلوگيرى مىكنند.
شيرابه زباله سمى است و در محل دفن ،آب و خاك را آلوده مىكند .با رعايت موازين بهداشتتى متىتتوان متواد
قابل بازيافت را بهكارخانههاى پالستي و كاغذسازى منتقلكرد و مورد استفاده مجدد قرار داد.

نقش زنان در ارتباط با مواد زايد و توليد زباله
ى
نقش زنان روستايى ،عشاير و زنان شهرى در كاهش متواد زايتد ،متفتاوت استت .ميتيان توليتد ضتايعات غتذاي ِ
خانوارهاى روستايى در مقايسه با خانوارهاى شهرى بسيار كمتر است ،در عين حال با منطقه ،آب و هتوا و نحتوه
زندگى آنها بستگى دارد .ضايعات خانوادههاى روستايى اكلراً به مصرف مىرسد.
زندگى زنان عشايرى بهگونهاى است كه در روند خود ضايعات و مواد آلودهكننده بر جاى نمىگذارند يا مييان آن
بسيار ناچيي است .عمده سوخت عشاير از مواد گياهى است كه زايداتى بهجي خاكستر ندارد .در زندگى عشتايرى
كمتر از پالستي و كاغذ و مقوا استفاده مىشود .ظروف ماست و پنير و روغن و آب از پوست ساخته مىشود.
ماهيت زندگى شهرى ،توليد زباله بيشتر را به دنبال دارد .زن در خانواده شهرى مىتواند با بهكار گرفتن تتدبيرها
و تمهيداتى (ايفاى نقشهاى اقتصادى و فرهنگسازى) در كنترل زباله خانه خود نقشى مرثر داشتهباشد.
مديريت زباله در خانه
 -2صرفهجويى در مصرف و تنظيم برنامه خانوار در اين زمينه.
 -1جمعآورى و تفكي زباله در ظروف مختلِ.
 -9آموزش بهفرزندان در زمينه بازيافت مواد جهت بهسازى محيط.
نقش زنان در مقابله با آلودگى آب و هوا
فراگيرى نقش زنان در محافظت از آب با آموزش كودكان محققمىشود .هر كودك از نخستين سالهاى زندگى
بايد از مادر بياموزد كه كلافات و زبالهها را در آب نرييد .در رودخانههايى كه تبديل به گنداب شدهاند ،متاهىهتا
زنده نمىمانند .وقتى جنگل و مرتع بهبيابان مبدّل شود ،آب باران هدر رفته و با ايجاد سيل همه چيي را در ستر
راه خود خراب و ريشهكن مىكند.
زنان آشنا با فرهنگ صحيح مصرف آب و انتقال آن به افراد خانواده مىتوانند ساشنه  19هيار ليتتر آب فقتط در
مصرف خانواده خود صرفهجويىكنند)9( .
زنان براى جلوگيرى از آلودگى هوا مىتوانند بهفرزندانشان بياموزند :از تردد غيرضترورى بتا ختودروى شخصتى
خوددارىكنند؛ نيي با خوددارى از مصرف انواع اسارى و استفاده از يخچال بدون  CFCو اتومبيل بدون كتولر از
تخريب شيه اُزُن جلوگيرى نمايند.
مسائل و مشکالت محيطهاى روستايى
مستتائل و مشتتكالت موجتتود در محتتيطهتتاى روستتتايى در زمينتته محتتيطزيستتت بتتهطتتور عتتام عبارتنتتد از:
 -2عدم كفايت قانونمندى در استفاده از منابع طبيعى نظير آب و خاك.
 -1عدم توجه به سنتهاى سازگار با محيط زيست.
 -9عدم استفاده از شيوههاى قديمى مرتعدارى و سازگار با وضع اقليمى كشور.
 -9استفاده بىرويه از سموم و كود شيميايى در كشاورزى.

 -9بهرهبردارى بىرويه از جنگلها.
 -1بهرهبردارى غلط از مراتع و جنگلها كه باعث كاهش منابع آبهاى زيرزمينى و فرسايش خاك مىشود.
 -1استفاده از فاضالب به عنوان آب كشاورزى.
 -1بهرهبردارى نادرست از منابع آب سطحى و زيرزمينى.
 -1عدم آگاهى از نقش گياهان در ذخيرهسازى آبهاى زيرزمينى و جلوگيرى از فرسايش خاك.
 -28عدم آشنايى افراد با مواد خطرناك از جمله مواد شيميايى و راديواكتيو.
مسائل و مشکالت زنان در ارتباط با حفظ محيطزيست
مستتائل و مشتتكالت زنتتان در ارتبتتا بتتا حفتتظ محتتيطزيستتت و منتتابع طبيعتتى بتتهطتتور عمتتده عبارتنتتد از:
 -2محدوديت سهم زنان در تصميمگيرىها و برنامهرييىهاى توسعه و محيطزيست.
 -1محدوديت دسترسى زنان بهآموزشهاى رسمى و غيررسمى به علت كار طوشنى و متعدد ،اعتم از فعاليتت در
خانه ،محلكار ،روستا و ميرعه.
 -9عدم كفايت و تناسب آموزشهاى همگانىِ زيستمحيطى بهويژه عدم توجه رسانههاى گروهى به اين امر.
 -9ناآگاهى زنان از آثار زيستمحيطى مواد شيميايىِ مصرف خانگى نظير پاككنندهها و سفيدكنندهها.
 -9نامناسب بودن تكنولو ىهاى موجود با وضع كشور ما و عدم آشنايى زنان روستايى با كاربرد اين تكنولو ىها.
 -1ناشناختهبودن نقش كليدى زنان در بخش كشاورزى.
 -1كمبود مروجين زن در كشاورزى.
 -1ناديده گرفتن تجربههاى زنان روستايى و عشايرى در توسعه.
 -1عدم كفايت تشكيالت مربو بهزنان روستايى و عشايرى.
 -28عدم دسترسى زنان ،بهويژه زنان روستايى به شغل مناسب در مقايسه با متردان ،در نتيجته بتىتتوجهى بته
امكان مشاركت آنها.
 -22فيونى شمار زنان فقير نسبت به مردان فقير كه موجب كاهش اعتماد به نفس اين زنان و آگاهى شزم بتراى
انتقال فرهنگ زيستمحيطى به فرزندان است.
 -21عدم دسترسى زنان روستايى فقير به ابيار شزم نظير مالكيتت زمتين و بهترهگيترى از اعتبتارات و وامهتاى
كشاورزى.
مشاركت مردمى زنان
مشاركت مردمى يعنى دخالت همه جابنه مردم اعم از همفكرى ،همكارى ،تصميمگيرى و اجرا در امور اجتماعى،
فرهنگى ،اقتصادى و زيستمحيطى كه به آنها امكانمىدهد در فرآيند مديريت جامعه ،شتركت مترثر و كارآمتد
داشتهباشند .از آنجا كه زنان بخش مهم و تعيينكننده جمعيت در حفظ محيطزيست بهشمار مىرونتد ،تستهيل
مشاركت آنان در فعاليتهاى مربو به حفظ محيطزيست و توسعه ،بهصورت كارآمد و ستودمند بتهترتيتب زيتر
ضرورى است:

 -2ايجاد امكان شركت زنان در مديريت زيستمحيطى جامعه در قالب گروههاى انديشتمند و ستازمانيافتته بته
عنوان همكاران دولت .اين مهم مىتواند از طريق همكارى با شوراهاى شهر و روستا به انجام برسد.
 -1تضمين افيايش سهم زنان در تصميمگيرى ،برنامهرييى ،مشاوره و خدمات مربو به محيط زيست و توسعه و
حضور نمايندگان و تشكلهاى زنان در مراكي و نهادهايى كه بهشكل منظم و برنامهرييىشتده بتا محتيطزيستت
مرتبط هستند.
 -9ارائه آموزشهاى رسمى و غيررسمى از راههاى گوناگون بهويژه گروههاى مردمى جهت ارتقاى آگاهى و نقش
زنان در توسعه پايدار و حفظ محيطزيست و منابع طبيعى.
 -9طراحى برنامههاى مرثر و عملى براى تغيير الگوهاى نامناسبِ مصترف و تنظتيم الگوهتاى مصترف بهينته بتا
مشاركت فعال زنان و تشكلهاى آنها.
 -9تالش دولت براى باش بردن سطح آموزش ،تغذيه و بهداشت زنان و تقويت گروههاى آنها براى مشاركت هرچه
بيشتر در امر توسعهپايدار.
 -1تدوين برنامههايى بتراى آگتاهىدادن و مشتاركت فعتال زنتان بتا تأكيتد بتر نقتش حيتاتى آنتان در تحقتق
دگرگونىهاى ضرورى براى كاهش يا حذف الگوهاى ناپايدارِ مصرف و توليد.
 -1ارتقاى دانش زنان در مورد مواد خطرناك ،شيميايى و راديواكتيو.
 -1توسعه تشكيالت زنان روستايى در قالب تعاونىها و گروههاى ديگر.
چندراهکار ساده براى كاهش زباله:
 -2حتىاشمكان از مصرف نايلون خوددارىكنيم.
 -1حتىاشمكان از ظروف ي بارمصرف استفاده نكنيم.
 -9غذا را به مييان شزم تهيهكنيم تا مواد غذايى به زباله تبديل نشود.
 -9با خريد هفتگى يا روزانه به اندازه نياز از كهنهشدن و فساد آنها جلوگيرىكنيم.
 -9براى حمل خريدهاى روزانه از ساك پارچهاى بهجاى نايلكس استفادهكنيم.
 -1نوشيدنىهاى مورد نياز خود را با ظرفهاى شيشهاى يا فليى خريدارىكنيم.
 -1به جاى دستمالكاغذى از دستمال پارچهاى نرم استفادهكنيم.
 -1خرده نان ،پسمانده سبيى و ...را براى تغذيه پرندگان و حيوانات خانگى مصرفكنيم.
 -1زبالههاى خش نظير كاغذ ،شيشه ،پالستي  ،مقوا و فليات را جداگانه جمعآورىكنيم.
 -28قبل از دور انداختن هر چيي فكركنيم آيا مىتوان آن را در جاى ديگر استفاده نماييم ،متلالً از شيشتههتاى
بيرگ براى نگهدارى حبوبات ،شكر و ...استفادهكنيم؟
 -22با مصرف كمتر ،زباله كمترى ايجاد كنيم.
 -21براى تغذيه كودكان در مدرسه ،به جاى كيسه فريير از كيسه پارچهاى استفاده كنيم.
 -29از تمام قسمتهاى كاغذ و دو روى آن استفادهكنيم.
 -29به فرزندان خود حفاظت از محيطزيست را با مصرف كمتر و پاكسازى محيط ،بياموزيم.

فهرست منابع:
 -2ستتينا معمتتارى ،فرآينتتد نقتتش زنتتان در توستتعه پايتتدار و محتتيط زيستتت ،ستتازمان حفاظتتت محتتيطزيستتت ،پتتاييي .11
 -1جمعيتتت زنتتان مبتتارزه بتتا آلتتودگى محتتيطزيستتت ،نقتتش زنتتان در حفاظتتت از محتتيطزيستتت ،تهتتران ،آذرمتتاه .19
 -9حميد طراوتى و سيدامير ديانت ،دستوركار ،12ترجمه انتشارات سازمان حفاظتت محتيطزيستت و برنامته عمتران ملتل متحتد
(.2911 )UNDP
 -9سازمان حفاظت محيطزيست ،زن و توسعه پايدار ،تابستان .2911
 -9كورش فتحى واجارگاه و محسن فرميهنى فراهانى ،دانش زيستمحيطى زنان براى توسعهپايدار ،دانشگاه شهيد بهشتى.2911 ،
 -1جواد يوسفيان ،نقش زنان و بهويژه زنان روستايى در حفاظت از محيط زيست ،هشتمين همايش سيماى زن در جامعه ،دانشتگاه
اليهرا ،مهر .2911
 -1اميرمظفر امينى و شراره پورابراهيم ،مشاركت زنان خانهدار در بازيافت مواد ،رهيافتى براى حفظ محيطزيست ،هشتمين همايش
سيماى زن در جامعه ،دانشگاه اليهرا ،مهر .2911
 -1منيره مجلسى ،تغيير الگوى مصرف ،گامى بهسوى كاهش آلتودگى محتيط زيستت ،هشتتمين همتايش ستيماى زن در جامعته،
دانشگاه اليهرا ،مهر .2911
 -1اشتترفالستتادات موستتوىلتتر ،زن متتادر طبيعتتت ،هشتتتمين همتتايش ستتيماى زن در جامعتته ،دانشتتگاه اليهتترا ،مهتتر .2911
 -28حوريه برادرانخسروشاهى ،ارائه راهكارهاى عملى در راستاى توسعه فرهنگ زيستمحيطتى بتا تأكيتد بترنقتش ستازمانهتاى
دولتى ،تشكلهاى مردمى و رسانههاى همگانى ،هشتمين همايش سيماى زن در جامعه ،دانشگاه اليهرا ،مهر .2911
 -22زهرا آصفىراد ،بررسى نقش زنان روستايى در پيشگيرى از تخريب و آلودگى محيطزيست ،هشتتمين همتايش ستيماى زن در
جامعه ،دانشگاه اليهرا ،مهر .2911
 -21فرشته موثقنژاد و فرزانه موثقنژاد ،سالمتى زنان ،پايه رفاه و سعادت خانواده و تندرستى جامعه ،هشتمين همايش سيماى زن
در جامعه ،دانشگاه اليهرا ،مهر .2911
پىنوشتها:
 – 2دستوركار ،12سندى است براى توسعه پايدار در قرن  12كه در چهاردهم وئن  )2912( 2111در كنفترانس ريتو بتهتصتويب
رسيد.
 - 1فرشته موثقنژاد و فرزانه موثقنژاد ،سالمتى زنان  -پايه رفاه و سعادت خانواده و تندرستى جامعه.
 - 9جواد يوسفيان ،نقش زنان و بهويژه زنان روستايى در حفاظت از محيطزيست.
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