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 جعبه ابزار سبز 

 مهدي كالهي،عاصفه صارمي،امين رحمتعلي خزاعي  :تاليف
هاله روحي و احسان محبوب 

 تحقيقات آموزش كشاورزي  :ناشر
   

 نسخه200  :تيراژ
 اول  :نوبت چاپ
 1395  :سال چاپ
 رضا غالمي  :چاپ ناظرفني
 978-600- 8248-24- 8  :شابك

تحقيقات آموزش كشاورزي        :چاپخانه
تومان 14000  :قيمت

  1وحيد نظري، ساختمان نادر، طبقه اول واحد  خياباننبش  كارگر جنوبي، خيابانانقالب ،تهران ،ميدان : آدرس 
  تحقيقات آموزش كشاورزي انتشارات فروشگاه و نمايشگاه دائمي

 09126995832 :همراه 66481330-66963127:تلفن 
atk_ir@yahoo.com  Email:                        .com-www.tak 

  

   .ي محفوظ استتحقيقات آموزش كشاورزانتشارات حق چاپ براي 

 ].و ديگران....[كالهيترجمه مهدي /جعبه ايزار سبز  : عنوان و نام پديدآور 

  .1395،   تحقيقات آموزش كشاورزي: تهران  : مشخصات نشر 

   .ص 195   : مشخصات ظاهري 

 978-600-8248-24-8  : شابك 

وضعيت فهرست
 نويسي

 فيپا :

 .Green toolbox    : عنوان اصلي   : يادداشت 

خزاعي ترجمه مهدي كالهي ، عاصفه صارمي ، امين رحمتعلي : يادداشت 
 .هاله روحي ، احسان محبوب

 بازيافت -استفاده بهينه --انرژي  --حفاظت محيط زيست : موضوع 

 ، مترجم  -كالهي، مهدي : شناسه افزوده 

  1394 7ج/ TD170   : رده بندي كنگره

 363/7    : رده بندي ديويي 

  4127840  :كتابشناسيشماره



 

 یکیبا مطالعه الکترون ستیزطیحفظ مح

 

 یگرام خواننده

 

 هیامترجماان هه یشخص نهیکتاب با عالقه و هز نیا

  قمنادانعالعماو   اریدر اخت گانیرا صورت شده و به

 است. گرفته قرار

 ،ریشماره کارت ز قیاز طر دیهوانیم لیصورت هما در

 نیا، از ا(بانک ملات) یکاله یمترجم مهد به متعلق

 تیاراه، حما نیا افتنیادامه  نیو همچن ارزشمند اثر

 .دیینما

             ۶۱۰۴۳۳۷۸۷۶۹۸۸۹۷۱ 

 :کنیدآگاه را مترجم  ر،یز لیمیا قیاز طر ،یهر مبلغ زیبعد از وار لطفا
WayOfLiveGreen@gmail.com  

 

 گردد.هان سپاسگزاری و قدردانی میپیشاپیش از هوجه و لطف

 

 :نماییدهوانید از هارنمای زیر دریافت اصل کتاب به زبان اصلی را می
http://www.iynf.org/download/green_toolbox/GreenToolbox.pdf 

************************ 

 ها، به ما بپیوندید در:ها و همکاریها، کتابسایر نکته برای
www.WeLiveGreen.ir   

https://telegram.me/WeLiveGreen 

 

 

mailto:WayOfLiveGreen@gmail.com
http://www.iynf.org/download/green_toolbox/GreenToolbox.pdf
http://www.welivegreen.ir/
https://telegram.me/WeLiveGreen




 
 یزیستمحیطسالمت  ،یعدالت اجتماع هاثیر متقابلِو  بیهرک کی ،)سبز بودن( یداریپا

پاسخ  داریمصرف پا نهیکتاب به عالقه رو به رشد در زم نیاست. ا یاقتصاد شادابیو 

بحث  یکند و درباره ضرورت کنشگریاشاره م یجهان یدهد، به مسائل ضروریم

 .دینمایم

مرد   یهامتمرکز است که سازمان ییهاتیو خالق هاآگاهیابزارها،  هیکتاب بر هه نیا

 دارند.  ازیبه آن ن ،داریپا یهاتیفعال از یاگسترده فیط یمعرف یبراها( )سمننهاد 

را جهت  یدرت کمترها، قنمسدانیم که ولی می همه باشد. تیاولو دیبا ،یداریپا

و  ندیها را مجهز نماها در دسترس دارند ها بتوانند آنگروه افراد و قیو هشو یریبکارگ

 .ندیبه عمل در آ یداریکمک کنند ها اصول پا

کارها  دها،یاست که آثار همه جانبه خر یضرور شود،یم یکه به سرعت جهان ییایدر دن

و  وندهایپ یدگیچیکه از پ میدار ازی. نرندیقرار گ یما مورد بررس یهاو عادت

نمونه،  ی. برامیآگاه باش زیستحیطمجامعه، اقتصاد و سالمت  نیب یداخل یهایوابستگ

 یو هالش برا ست،یزطیمح یزگیپاک یبرا هالششامل  یعدالت اجتماع یهالش برا

 نیا صیکه با هشخ میاست. باور دار یبرابر یشامل هالش برا یستیزطیعدالت مح

به جعبه ابزار سبز 

 خوش آمدید!
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کاهش اثرات  یهمچنان که برا م،یدهیهر آنچه انجا  م یامدهایو پ یداخل یهایتگوابس

عادالنه  یاهوانست جامعه میدر کل خواه م،یکنیمان هالش میهامخرب کارها و عادت

 .میبساز

به شما ارائه  یعمل یهاهیو هوص یموارد مطالعاه ق،یاز حقا یکتاب مجموعه متعادل نیا

 .کندیم

هر جلد کتاب چاپ شده،  یِستیزطیاثرات مح و کاهشِ هایترش آگاهبه منظور گس

 .دیها قرار دهسازمان ریکتاب را در دسترس همکاران، دوستان و سا نیا میدرخواست دار

 

 .میکه از شما بشنو می! دوست داردیبگذار انیبا ما در م دیکه دار یشنهادیهر پو اینکه، 

 



 فهرست مطالب
 ۱....................................................................................................  جعبه ابزار سبزی اصول راهنما

 ۵........................................................ ....................................................................................( اداره ۱

 ۶.............................................................  م؟یمصرف کن نهیدر محل کارمان، کاغذ را به چطور

 ۱۱.............................................................  م؟ینمصرف ک نهیدر محل کارمان، آب را به چطور

 ۱۵.......................................................................................................  یانرژ نهیمصرف به یهاراه

 ۲۱...........................................................................  هانیگزیسبز)هر( و جا یادار یهاساختمان

 ۲۵.................... درون ساختمان ............................................................................................. یهوا

 ۳۵.............................. کردن ..................................................................................................... دیخر

 ۴۷.................................................................................................... ......... ( انتشارات و کاالها۲)

 ۴۸........................ ................................................................................................................ انتشارات

 ۵۸... ............................................................................................................................. ایو هدا کاالها

 ۶۹.......................................................................................................................... .................... عیهوز

 ۷۳............................. ........................................................................................ یمال تیری( مد۳)

 ۸۱. ............................................................................................................................. یی( جابجا۴)

 ۹۳..................................................................................................................... ................... ( غذا۵)

 ۱۱۵....................... ........................................................................................... زباله تیری( مد۶)

 ۱۲۵...................................................................................................................  ( محل نشست۷)

 ۱۳۳............................................................................................... ........................... هاتی( فعال۸)

 ۱۴۳.......... ....................................................................................................................... رونی( ب۹)

 ۱۵۷...................................................................................... .......................... سبز یها( گروه۱۰)

 ۱۷۳...................................................................................... ............................................ هاوستیپ

 





 

 یاصول راهنما

 جعبه ابزار سبز

 سبز بودن
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 :با مصرف کمتر، زندگی کنید -۱

کمتر مصرف کنیاد، بازمصارف کنیاد و نگیرید، چطور که یاد بگیرید 

مصارف . وقتی (Refuse, Reduce, Reuse, Recycleنمایید )بازیافت 

 معاوضاه کاردن، متناسب کردن، ،نیست، با هعمیر کردنمقدور  کمتر

بازمصرف را ها آنهوانید می ،دست دو وسایل خریدن  یاقرض گرفتن 

 . کنید

 

 را کاهش دهید: شدت -۲

و پسااماند  دیاارا کاااهش ده ییایمیآب و مااواد شاا ،یمصاارف اناارژ

 .دینما جادیا یکمتر

 

 :دیسبز استفاده کن یهانیگزیاز جا -۳

 دیاهول ر،یدپذیاستفاده دوباره، هجد تیقابل ،یعیطب صوالتِبدنبال مح

 دِیامف یباازده یدارا ،ارگانیاک )طبیعای( هان،یشده در محل زندگ

 .دیبگرد کنندهرآلودهیو آب، و غ یانرژ

 

 :دیکن بیرا ترغ گرانید -۴

 یرویاصول پ نیها از ا دیکن قیرا هم هشو گرانیو د دیاموزیب خودهان

 .کنند

 

 به چه معناست؟بز بودن( )س یداریپا
 :یاقتصاد ییجوصرفه -

 شاتر،یکمتار، بازمصارف ب دیاهار باشاند اماا خرگران کیاست محصوالت ارگان ممکن

 خواهد داشت. یشما صرفه اقتصاد یکمتر، برا یها و مصرف انرژاستفاده از دست دو 
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 :شتریب یتندرست -

 یهاافرآورده شتریف بمصر ،یکمتر، مصرف کمتر محصوالت دام ییایمیمواد ش مصرف

هساتند کاه خطار  یماوارد یهمگا ز،یاهم یهاوا افتیو در یسواردوچرخه ک،یارگان

 ی. ساپردهنادیرا کااهش ما یسرطان، آسم و آلرژ ابت،ید ،یویو ر یقلب یهایماریب

در جامعاه  یمااریب یاصل عاملکه  دهدیاسترس را کاهش م عت،یدر طب یکردن اوقاه

 مدرن است.

 :دیجد یهاعادت جادیا -

 یهامتوجاه قاد  ی. پس از آن، شاما حتابردیروز زمان م ۲۱ د،یهر عادت جد جادیا

 شد. دینخواه دیداریکردن برم یسبز زندگ یکه برا یشتریب

 انجام دادن هر چه از شما ساخته است: -

 یکاار چیاز ها د،یاکن یاصاول زنادگ نیا یاوقات بر مبنا یبعض دیاگر هالش کن یحت

 ر است.بهت ارینکردن بس

 :دیشو عتیکه عاشق طب دیاموزیب -

ارزش  گاذارد،یکه بر ماا ما یبخاطر خودش و نه بخاطر اثر عت،یطب یکه برا یزمان ها

 همچنان ادامه خواهند داشت. یستیزطیمشکالت مح م،یقائل نشو

 شاد بودن با کمترها: -

را  یزنادگ از آزاد بودن است، یباشد شکل یاز آن که فداکار شتریکمتر مصرف کردن ب

 .کندیهر مهر و کم استرسهر، ارزانساده

 :دیانجام ده دیآنچه قادر یتمرکز رو -

 ی. غلبه بر مشکالت جهاندیهوانیآنچرا که نم دیو رهاساز دیانجا  ده دیهوانیرا م آنچه

در قباال  تیمساوول رفتنیشروع، پذ یجا برا نیممکن است مشکل بنظر رسد اما بهتر

 ت.عملکرد خودمان اس

 تازه: یهافرصت -

 یبساو یدر یداریااصاول پا یبرمبناا یزنادگ ،یروانا یو حت یاجتماع ،یبُعد ذهن از

 .دیگشایشما م ینو برا ییایدن





 

 اداره
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 حقایقی در مورد کاغذ:

 .رودیکاغذ بکار م دیدر هولبرداشت شده،  یدرصد چوب صنعت ۴۲در مقیاس جهانی،  -

 گار،ی. باه عباارت دکننادیما رهیارا در خود ذخ هانیدرصد کربن سرزم ۵۰ها، جنگل -

. دارنادیرا در خود نگه ما یهستند که آلودگ یمهم اریبس «یکربن یهاچاهک»ها جنگل

 در اهمسفر رها شود. ستیبایصورت، م نیا ریکه، در غ یایآلودگ

درصاد از آنچاه  ۸۰اند و ساوخته ایرفته  نیجهان از ب یهادرصد جنگل ۵۰هم اکنون  -

 کیاها و درصد حجام کال زبالاه ۲۵. کاغذ، انددهید بیآس یمانده، بشکل جد یاقکه ب

 .ردیگیرا دربرم یشهر یهاسو  زباله

 شیمقادار در حااال افازا نیو ا شودیهن کاغذ مصرف م ونیلیم ۱در کل جهان، روزانه  -

 .(WWF (منبعمایه )بن) است

باه حاداقل  سات،یزطیرابار محو استفاده از کاغاذ بشاکل مساووالنه در ب دیهدف از خر

 یو آلاودگ ییآب و هوا راتییهغ ،یستیزها، کاهش هنوعجنگل بیهخر زها،یرساندن دورر

کارها، اساتفاده  نیاز بهتر یکیراستا،  نی. در ا(WWF: دستورالعمل کاغذ مایهبن)آب و هواست 

از  شیتشاار بااز ان شودیم افتیباز ایکه بازمصرف  یهن کاغذ راست. ه یافتیاز کاغذ باز

 ردپای کاغذ:کاهش 
 

 

 نهیرا به کاغذ چطور در محل کارمان، 

 م؟یمصرف کن
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 اباد،ییمتر مرباع از حجام زبالاه کااهش م ۳ کند،یم یریجلوگ دکربنیاکسیهن د کی

از قطاع  و ساازد،یما ایشش ماه مه یرا برا یخانه معمول کی ییروشنا یبرا یکاف یانرژ

باشند  دکربنیاکسیجذب د لمشغو هوانندیکه هنوز هم م شودیم یریدرخت جلوگ ۱۷

 .(میکربن خود را کاهش ده ی: چگونه ردپامایهبن)

 

 :یافتیشده با مواد صد درصد باز دیکاغذ تول

 کندیمصرف م یکمتر یانرژ درصد۴۴ -

 کندیمنتشر م یکمتر ایگلخانه گاز درصد۳۸ -

 کندیمنتشر م یکمتر زری ذرات درصد۴۱ -

 دارد کمتری آب اهالف درصد۵۰ -

 کندیم دیهول کمتری جامد زائد مواد درصد۴۹ -

 .(www.thedailygreen.com: مایهبن) کندیمصرف م کمتری چوب درصد۱۰۰ -

 

شااهدانه،  اهیااز کنف، گ هوانیاما کاغذ را م شوند،یم هیکاغذها از سلولز چوب هه شتریب

چاه کتاان و پار یهااپاره یچوب پنباه، حتا شکر،ین ک،یکاه گند ، ساقه موز، پنبه ارگان

 کرد. دیشده هم هول افتیاسکناس باز

 نهیدر زم دیهوانیکردند زنبورها بودند. شوربختانه شما نم دیکه کاغذ هول یموجوداه نیاول

 شهیو هم دیبخر یافتیاگر فقط کاغذ باز یحت د،یکاغذ با زنبورها رقابت کن یکاهش ردپا

را کام  زیدورر دیهوانیحال، م نی. با ادیمصرف نکن یکاغذ چیه نکهیمگر ا د،یکن افتیباز

جمع کردن، حمال کاردن و اجارا  یبرا ازیمورد ن یهاتیآن، مقدار فعال بالو به دن دیکن

 ساتیزطی. مطاابق گازارش دفتار معاونات محدیارا کااهش ده افاتیباز نادیکردن فرآ

 نیا. اکندیمصرف م یبرگ کپ ۱۰۰۰۰بطور متوسط ساالنه  یهر کارمند ادار سوها،نهیم

است کاه  نیا قتیدارد، اما حق یهر سازمان بستگ یهخصص یهایژگیوع مسلما به وموض

 ییجودر مصرف کاغذ و پاول صارفه دار،یپا یهاها و انتخابعادت رییبا هغ دیهوانیشما م

 .دیکاغذ خود را به حداقل برسان یو ردپا دیکن

http://www.thedailygreen.com/
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 از: اندعبارتها از آن یبرخ

کاغاذ باا اساتاندارد  ست،یکاغذها در دسترس ن نیا اگر ای د،یمصرف کن یافتیکاغذ باز -

FSC خواهاد  دیاجد باریف یبه ورود مقدار مشخصا ازین ستمیس شهی. همندیانتخاب نما

باه . شاوندی( فرسوده مافتیبار باز ۵ ای ۴) پس از چند بار یافتیباز یبرهایف رایداشت، ز

بازمصارف ممکان را  نیشاتریکه مواد آن ب دیرا انتخاب کن یکاغذ دیهالش کنهر حال، 

 داشته باشد.

. دیاکنیما یدور ییآب و هاوا راتییاهغ یرو ریاز هااث ،یکاغذ مصارف زانیم کاهشبا  -

 یاگلخاناه یگازهاا ریو ساا دکربنیاکسید یگان اصلاز منتشر کننده یکیصنعت کاغذ 

هر و باا مصارف کاغاذ نااز  د،یاهعداد برگ کاغاذ را کااهش ده نکهیبدون ا یاست. حت

از  یکاغاذ مصارف ریی. هغدیخود را کم کن یکاغذ مصرف زانیم یبسادگ دیهوانی، مهرسبک

 دهد،می کاهش درصد۱۴مصرف کاغذ شما را  زانیگر  در هر متر مربع م ۷۰گر  به  ۸۰

را  زانیام نیاگار  در هار متار مرباع ا ۸۰گر  باه  ۱۰۰از  یکاغذ مصرف رییهغ یدر حال

 .(WWF: مایهبن) دهدمی کاهش درصد۲۰

 دیاهول یالز  بارا نیچهار  زم کینوع کاغذ  نی. ادیکاغذ ساخته شده از کنف بخر -

 هم باالهر است. یدیکاغذ هول تیفیکاغذ هوسط چوب را الز  دارد و ک

ماواد مانادگار  نیا ها،نیوکسیشکل از انتشار د نیو به ا دیکن استفاده دیرسفیغکاغذ  -

انتخااب  دیرسافیکاغذ غ ی،لی. اگر به هر دلدیکارخانه بکاه فاضالبزا، در و سرطان یسم

 .دیی( استفاده نماPCF ای TCF) نیاز کاغذ هماما بدون کلر ست،یشما ن

. دیاستفاده کن یاپارچه یهارول ای یاحوله پارچهاز  یحوله کاغذ یبجا ،ییدر روشو -

ماواد  نیشاتریب یکاه دارا دییااساتفاده نما ییهاایاست، از دستمال کاغاذ یاگر ضرور

 دستمال هوالت(. یبرا یهستند )حت یافتیباز

 ایاو  ردیبگ یهر دو طرف، کپ یروکه  میکن میهنظ یخود را طور نتریپر فرضشیپ -

در  هواننادیکاغذها ما نی. ادیطرف آن استفاه شده است را استفاده کن کیکه از  یکاغذ

زمصارف با کننادیکاغاذ را اساتفاده ما دیسمت سف کیفکس ساده که هنها  یهانیماش

 ایکنار هلفن و  ادداشت،یرا بعنوان کاغذ  شدهمصرف  یکاغذها دیهوانیم نیشوند. همچن
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 .دیاستفاده کن سیچرکنو

استفاده  (لیمیارایانامه ). از هلفن و دیاستفاده کن یکپ یبجا یکیالکترون یهانهیاز گز -

(. از یکاغذ ی)بجا دیریبگ یکی. اشترا  الکتروندی. ارائه خود را با نر  افزار انجا  دهدیکن

 تاالیجیها را بصاورت دقراردادها و صورهحسااب ها،ادداشتی. دیاستفاده کن نیمنابع آنال

و  ن،یاآنال دیا(، خرهاایدی)سا یکیمنابع الکترون ،ید. فکس مجازیکن یارسال و نگهدار

 یکایالکترون یهاهستند. اگر نمونه یمناسب یهاهم انتخاب یپول به طور مجاز ییجایجا

ها را به گزارش یهاسینوشیو پ هاادداشتیمجزا،  یهایکپ یبه جا ستند،یدر دسترس ن

 .دیده گریهمد

پروژکتاور  ایا بردتیااز وا ،گارفتن نتیپر یو بجا دیببر هاییگردهماهان را به هاپلپ -

 نیرا ب یکینسخه الکترون ایشوند و  هیبنابر هقاضا هه هایکپ دیده شنهادی. پدیاستفاده کن

 .دیحضار دست به دست کن

و باا کااهش  دیاقارار ده تراندازه فونت کوچک  یفرض خود را رو شیپ ماتیهنظ -

 .دیبگنجان یشتربی متن درصد۲۵در هر صفحه  ها،هیحاش

 یادوار هینشار ایاکتااب  کیا، اغلب دو صافحه از کاهش اندازه یژگیوبا استفاده از  -

 صفحه چاپ شوند. کیدر  هوانندیم

 دیاندار ازیکه ن ییهاکردن صفحه یها از کپ دیاستفاده کن «نتیانتخاب پر» هنیاز گز -

 شود. یریجلوگ

 نیکااراهر ،«Arial» و «Times New Roman» دو فونات کروساافت،یبنا بر گزارش ما -

 .کنندیفضا را اشغال م نیهستند که کمتر ییهانتفو

بازمصکرف  دیاتفاده کن( اسایو چسب آبکا یافتیباز یاگر از برچسب آدرس )کاغذها -

 یبارا یاکنناده یادآوریاکه نوشته  دی، راحت است. فراموش نکننامه یهاکردن پاکت

ارساال باه  یبرا ایقابل بازمصرف در درون شرکت  یها. از پاکتدیبگذار کنندگانافتیدر

 .دیاستفاده کن رونیب

 یچااپ یاساخهکه ن دی. اگر مجبوردیدنبال کن نیها و مجالت را بشکل آنالروزنامه -
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 .دیبه اشترا  بگذار گرانیو با د دیکن هیکل شرکت هه یبرا یکپ کی د،یداشته باش

هاا بشاکل آن افاتیدر یو بارا دیاپرداخات کن نیها را آنالها و قبضصورتحساب -

و  افاتیدر نیاقبوض خود را بشاکل آنال هاییکای. اگر همه آمردیثبت نا  کن ،یرکاغذیغ

 خواهند کرد. دایدرخت از قطع شدن نجات پ ونیلیم میو ن ۱۸پرداخت کنند، ساالنه 

 .دیلغو کنرا  یرضروریامور غ ریمجالت زرد و سا ،یپست غاتیاشترا  هبل -

را  «دیارا چااپ نکن هاوساتیو پ هاالیمیا»عباارتِ  ،یادار یهاالیمیهماا  ا انیدر پا -

 .دیبگنجان

مانناد  د،یااساتفاده کن دهنادیکاهش ما ایکه مواد خطرنا  را حذف  ییهایاز فناور -

 چاپ. میصفحه مستق

 یستیزطیبر مالحظات مح یهعهد خود مبن آن دکنندهیشرکت هولبخرید که را  یکاغذ -

 را اعال  کرده باشد.

 :دهیا  ی

روش  نیسابزهر دیشاا کیاهبر یکاغذ یهاکارت

« متشااکر » ایاا« هولاادت مبااار »گفااتن  یباارا

و  کیات هبرپاکت، کار یاز نوع نکهینباشند، مگر ا

اساتفاده  ریپاذهیو هجز یافتیابا کاغذ باز یاصفحه

در خاود دارناد و قابال کشات  ییهاکه دانه دیکن

 اهاانیگ نیابعدها شاهد رشاد ا دیهوانیهستند. م

 .دیاشب بایز

 دهیاا نیاگر بخواهد ا یسازمان شما باشد. حت یبرا یخوب یغاهیهبل دهیا هواندیم دهیا نیا

کاه قابال کاشاتن در  دیبخر ریپذهیهجز یهاکفش دیهوانیم دیر کنهرا برجسته یغاهیهبل

 شوند. یوحش یبه گلها لیباغچه باشند و هبد
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 کند؛یآب مصرف م تریل ۳۰۰از  شیروزانه ب ییایاسترال ای ییکایآمر کی ،به طور متوسط

 .تریل ۵کمتر از  ییگامبا کیو  تر؛یل ۱۵۰حدود  ییاروپا کی

 

حاصال  هااخیآب جهاان از  درصد۲هازه است و  یدنیآب آشام ا،یآب دن رصدد۱کمتر از 

در حال آلوده و هلاف شادن  یدنیاست. آب آشام شیجهان در حال افزا تی. جمعشودیم

که ها  دهدی( هشدار م۲۰۱۵-۲۰۰۵سازمان ملل ) «یزندگ یآب برا»است. گزارش دهه 

دچاار » یِنفار در کشاورها ونیلیم ۴۰۰و  اردیلیم ۳جهان،  تی، از کل جمع ۲۰۲۵سال 

 زانیاها م هواندیآب م یبرا یجهان ی، هقاضا۲۰۳۰. در سال کنندیم یزندگ« کمبود آب

 .(Alex Prud’iomme, The Ripple Effect: مایهبن) ابدی شافزای عرضه به نسبت درصد۴۰

 

باه آب  ناهیمصارف به یبارا یاساسا یهااز راه یکیکه  دهدینشان مصفحه بعد نمودار 

شاما  یبارا یرییاهغ نیاست. اگر چن یلبن یهاحداقل رساندن مصرف گوشت و فرآورده

 هیاهغذ یهااشده با غاالت، محصاوالت دا  هیهغذ یهامحصوالت دا  یمشکل است، بجا

فارد کاامال  کیروزانه  ،«کیئوگرافژ لنشنا». بنا بر گزارش دیشده با علوفه را انتخاب کن

گالن( آب کمتر نسبت باه  ۶۰۰) تریل ۲۲۷۰حدود  میقرمستی)وگان(، بشکل غ اهخواریگ

 .کندی( مصرف مییکای)آمر یمعمول میشخص با رژ کی

 ردپای آب:کاهش 

 چطور در محل کارمان،

 م؟یمصرف کن نهیرا به آب



 12                                                                                                                               جعبه ابزار سبز 

 

 حیقهاوه در دفترکارماان هارج دنیرا باه هار  نوشا یاهخواریاز ما ممکن است گ یبرخ

 شودیآب مصرف م تریل ۲۰۸فنجان قهوه،  کی هیهه یاست که برا نیا تیاما واقع م،یده

(، که قابال هامال شودیقهوه م یهاآب صرف پرورش دانه شتریب یعنیه؛ قهو ی)آب مجاز

گنااه » نیاا دیهوانیم د،یآی. اگر قهوه، سوخت شما بحساب م(کینشنال ژئوگراف مایهبن)است 

 کیا هیاهه یآب بارا تاریل ۱۳. حدود دیرا با کاهش مصرف کاغذ جبران کن« آب یردپا

 .(imagineallthewater.eu: مایهبن) شودیبرگ کاغذ دست اول مصرف م

 :در آب شتریب ییجوها و صرفهکاهش صورت حساب قبض یبرا گریچند روش د

 ییحمام و دستشو
. دیکن یرا جهت نشت وارس کنندیکه از آب استفاده م یلیو وسا زاتیها، هجهلوله همه -

در نشات  صیهشاخ ی. بارادهدیآب در روز هدر م تریل ۷۵۰که نشت دارد حدود  یهوالت

در کاسه ظاهر شد، هوالات  ی. اگر آب رنگدیاضافه کن یهوالت، به درون هانک رنگ خوراک
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 تیهوالاات در سااا ریااهعم یباارا ییهاهیهوصاا دیااهوانیدر حااال نشاات آب اساات. ماا

www.toiletology.com دینیبب. 

باال کاه در  ییهوالت با کارا کیصب نصب شده است، با ن ۱۳۷۱از  شیاگر هوالت شما پ -

 .دیکن ییجوصرفه شتریب دیهوانیم کند،یکمتر آب مصرف م ای تریل ۶هر فالش، 

 .دیوقت از هوالت بعنوان سطل زباله استفاده نکن چیه -

که آب را به کمک هوا  یهوشمند لیوسا د،یکم فشارِ هوا ده نصب کن یو سردوش ریش -

 .دهدیها کاهش مدست ایها شستن ظرف نیداده و مصرف آب را ح انیجر

 .دیآب را باز نگذار ریها، شدر هنگاه کف زدن دست د،ییشویرا م تانیهادست یوقت -

 آشپزخانه
 .دیاستفاده کن یانرژ نهیمصرف به یدارا ییظرفشو نیاز ماش -

ها و ظااروف، قابلمااه یآبکشاا یبجااا ،ییظرفشااو نیقباال از قااراردادن ظااروف در ماشاا -

که پر است روشان  یرا وقت نیفقط ماش نیو همچن د،یسانیبخ ای دیرا پا  کن هاابهتیماه

 .دیکن

را باا آب  گارید نکیرا آب شستشو و سا نکیس کی دییشویها را با دست ماگر ظرف -

 .دیکن یریجلوگ یها از اهالف آب موقع آبکش دیپر کن یآبکش

 .دییکاسه بشو ایظرف  کیرا درون  جاتیو سبز وهیم -

 .دینگه دار خچالیظرف آب در  کیآب جهت خنک شدن،  ریباز گذاشتن ش یبجا -

 .دیاستفاده کن اهانیگ یاریرا جهت آب نکیس رآلودهیآب غ دیهوانیم -

. دیاهاان را پار کنآب یبطر ایو  دیآب اختصاص ده دنینوش یمخصوص برا وانیل کی -

 .ابندییکاهش م دییبشو دیکه با ییهاوانیهعداد ل بیهره نیبد

 حمل و نقل
شساتن  رهاریباه د ریا. باا دکندیآب مصرف م تریل ۵۷۰خودرو حدود  کی یشستشو -

 .دیرا کاهش ده یمقدار آب مصرف دیهوانیخودرو، م

کوهاااه و  یاساات. ساافرها ازیااآب ن تااریل ۱۳حاادود  ن،یبنااز تااریل کیاا دیااهول یباارا -

www.toiletology.com
www.toiletology.com
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حمل  لیاز وسا ایو  دیکن ییمایپرفتن به محل کار هم یبرا د،یکن یکیرا  هانیرضروریغ

 .دیرا کاهش ده یها مصرف آب و هم انرژ دیاستفاده کن یو نقل عموم

 ۱۷۰۰از  شی( معاادل بالاومتریک ۹۰۰۰در کشاور )حادود  یسراسار ییسفر هوا کی -

 .کندیفالش هوالت استاندارد، آب مصرف م

 و نکات بیشتر
 شده است. افتیباز یاالهاک دیدر مصرف آب، خر ییجوصرفه یهاراه نیاز بهتر یکی -

 ییلباسشاو نیماشا کیابار شستشو با  ۷۰ یهاپ شما برالپ دیهول یبرا ازیآب مورد ن -

 .(کینشنال ژئوگراف :مایهبن) دیهان باشهاپاست، پس مواظب لپ یاستاندارد کاف

حذف  نیبنابرا شود،یآب مصرف م تریل ۳ ،یتریل ۱ یِآب معدن یهر بطر هیهه یبرا -

گا  موثر است. کیشده  یبطر مصرف آب
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. دیادهیشان یانرژ نهیمصرف به یهااز راه یاریاحتماال هاکنون از منابع مختلف درباره بس

و  شیگرماا ،یی. روشانادیادر محل کارهاان عمال کن هاهیهوص نیبه ا دیهوانیم یبه آسان

ماوارد  نیاساتند. ادر محل کار ه یانرژ یوربهره شیافزا یبرا هانهیگز نیبهتر شیسرما

 یکل انرژی مصرف درصد۷۱ ها درصد۵۴ نیب د،یکه در آن هست ییوابسته به نوع آب و ه

 یبعاد نهیگز یبرق لی. وسا(یسوزوک ادی: بنمایهبن) رندیگیدر ساختمان محل کارهان را در برم

 .رنادیبهتر مورد استفاده قرار بگ هوانندیهم م یانرژ نهیا مصرف بهب لیوسا یهستند. حت

 دنبال خواهد داشت. ههم ب یشما صرفه اقتصاد یبرا یکاهش مصرف انرژ

 انرژی مصرف در درصد۳۰از  شیب ها،نهیعالوه بر کاهش هز ل،یوسا نیاز ا نهیاستفاده به

 ن،یااانجااا  ا یروش مقاارون بااه صاارفه باارا نیو آسااانتر نی. بهتاارکناادیماا ییجوصاارفه

 است. یانرژ یهاستمیس یسازنهیبه

 هدف هستند: نیبه ا دنیرس یچند روش برا انگریب ریموارد ز

 دیاموزیمناسب است، ب یوربهره یشما دارا شیگرما ای شیسرما یهااگر دستگاه یحت -

کاه دساتگاه  تیاواقع نیا. ادیروش ممکن استفاده کن نیاز آن به کاراهر دیهوانیچطور م

از  شاتریاز آن ب دیاکاه با ساتیآن ن یبه معنا کندیمصرف م نهیرا بشکل به یشما انرژ

 .دیحالت معمول استفاده کن

درجه و در صورت  ۲۱ یسرد، ساختمان را در صورت حضور افراد، حداکثر رو یدر هوا -

سااختمان را فقاط  شی. گرماادیاگار  کن گرادیدرجه سانت ۱۶ یبودن، حداکثر رو یخال

 .دییش نماخامو نیساعت قبل از خروج ساکن کیو  دیکن یراه انداز دندیافراد رس یوقت

 ۲۴و دماا را کمتار از  دیادر هابستان، ساختمان را فقط در زمان حضور افراد خنک کن -

مصرف  یهاراه

 یانرژ نهیبه
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 .دینکن گرادیدرجه سانت

 .دیجهت خنک کردن استفاده کن رونیب یدر هنگا  شب از هوا -

به خناک کاردن  یازیها ن دیریرا در نظر بگ یررسمیراحت و غ یهاهابستان لباس یبرا -

 نباشد. شتریب

منجار باه  ینگهدار یهاتی. فعالدیکن ریرا مرهب هعم شیو سرما شیگرما یهادستگاه -

فضاا  هیاههو انارژی درصاد۱۰از  شیها و باپرواناه انارژی درصاد۳۰از  شیب ییجوصرفه

 .(BC Hydro: مایهبن) شودیم

حالات  نیبکنناد )بهتار هواننادیم یشما چه کار یهاهرموستات و دستگاه دیریبگ ادی -

 (.رهیو غ رون،یب یاستفاده از هوا گان،یخنک کردن را ،خاموش روشن و

. دهادیبه خنک کردن را کاهش م ازیها در هابستان، نها و پردهبسته نگه داشتن پنجره -

هاا در هنگاا  که بسته نگاه داشاتن پنجره کندیم هیدانشگاه هاروارد هوص یداریدفتر پا

 .ددهیهوا در شب، اهالف گرما را کاهش م یسرد

 .دیکن یبندقیآبگرمکن را عا -

که بااال  یگرم یها هواپنکه نی. ادیاستفاده کن یبا سقف بلند از پنکه سقف یهادر اهاق -

 .راندیم نییرا به پا دیآیم

 وسایل برقی
 (:وتری)کامپ انهیرا

نمایشاگر باه  محااف  صافحه. دیکاستفاده نکن (وریس نیاسکرمحافظ صفحه ) از -

 یهانمایشاگر. دهادیاداماه ما یو به اهالف انارژ دهدیخاموش شدن نماجازه  (توریمان)

 ندارند. محاف  صفحهبه  یازین جدید

 کناد،یمصارف ما یحالات آن انارژ نیهرکیاهار دو برابر نمایشاگرحالت  نیهرروشن -

 .یدرا کاهش ده ییروشنا یبهتر است مقدار نیبنابرا

 ادیاو بن ICF. بناا بار مطالعاه دیده کاهش یانرژ رهیرا به منظور ذخ هرز یهالیمیا -

در سراسار جهاان بابات ارساال  ۲۰۰۸کاه در ساال  یایانارژ ،یافازار مکا فهوسعه نر 
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 ۲ یبارق مصارف زانیابر ساعت( برابر باا م لوواتیک اردیلیم ۳۳هرز هلف شد ) یهالیمیا

 بود. ییکایهزار خانوار آمر ۴۰۰و  ونیلیم

 لهیکاار بوسا نیا. ادیاکااهش ده یل قابل هوجهخود را بشک انهیرا نهیهز دیهوان یم -

مورد  هواندیکه م شودیچندکاربر انجا  م یوییپیدستگاه س یدارا یانهیرا کیاشترا  

شاناخته  یمجااز زکاریبه عنوان م یها گاهدستگاه نی. اردینفر قرار گ ۱۱استفاده حدود 

 کی یوییپیس کیموثر از  استفاده ،یسازیمجاز یافزارهانر  یریکارگبا ب رایز شوندیم

زماان  کیاکااربر در  نیچناد شوندیو باعث م سازندیم نهیکار به نیچند یرا برا انهیرا

 .(BCHydro: هیما)بن استفاده کنند

 یبرق لیوسا ریسا

 یانارژ ل،یوساا ریو ساا هااناهیهاا، راکه روشن نگه داشتن المپ نستیباور عامه ا کی -

 هاریرا طاوالن لیعمار وساا نیو همچنا کناد،یمصرف مها از خاموش کردن آن یکمتر

 ل،یموقاع روشان کاردن وساا یاند  مصرف انارژ شیاست که افزا نیا تی. واقعکندیم

که مورد  یلیروشن نگه داشتن وسا یکه برا ستا یییکمتر از انرژ یابطور قابل مالحظه

 .(Energy Star: هیما)بن شودیاستفاده م ستندین ازین

 کیخود را به  یبرق لی. همه وسادیمبارزه کن یانرژ یهاهمان خورنده ای ینرژبا شبح ا -

. چناد دیاخاموش نگه دار ازیو آن را ها زمان ن دیبرق( وصل کن یراهچندشاخه )مثل سه

را بار اسااس زماان داده  لیهم وجود دارند که وسا یزیرهوشمندِ قابل برنامه یهاشاخه

 .کنندیشده، روشن و خاموش م

خاموش  ینیرا در ساعت مع یچاپگر و دستگاه کپ ها دینصب کن یافزارنر  ایسنج مانز -

 کند.

 یانرژ دنیبه مک لیوسا نیچون ا دیجدا کن زیهلفن همراه و آداپتورها را از پر یشارژها -

 .دهندیادامه م شوندیکه استفاده نم یزمان یحت

هان اداره لیوسا یمصرف انرژ ،یانرژ یریگدستگاه اندازه کی لهیبوس دیهوانیخودهان م -

 .دیکن لیو هحل هیرا هجز
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هاا  ۳۰را  یکااربر، مصارف انارژ نیچناد نیدستگاه چاپگر با کیبه اشترا  گذاشتن  -

افزار، سخت یکمتر برا نهی)هز دهدمی کاهش درصد۶۰از  شیرا ها ب هانههزی و درصد۴۰

 ی. براحتا(Energy Star: هیامان)ب (ی)کاغاذ، جاوهر و رناگ(، بارق، و نگهادار یمواد مصرف

 یااناهیشبکه را به( کندی)که دوطرفه چاپ م یچاپگر مرکز کیبا متصل کردن  هوانیم

 کرد. یریجلوگ کاریب یهوسط چاپگرها یاداره، از مصرف انرژ

 یدنیها هر بار که نوشا دیو آن را در فالسک نگه دار دیاوریپر آب به جوش ب یکتر کی -

 گر  کردن دوباره اجتناب شود. از د،یدار لیگر  م

 .دیآسانسور استفاده کن یاز پله به جا -

 

 

 
 

  ماتیدهنده آب و هوا، تنظنجات انهیدفتر ابتکارات را

 :کندیم شنهادیپ یانرژ تیریمد یرا برا ریز

 

 کمتر ای قهیدق 15: خاموش شدن بعد از شگریخواب نما -

 کمتر ای قهیدق 15: تدیسک سخخواب  ایخاموش شدن  -

 کمتر ای قهیدق 30(: بعد از ستمیخواب سامانه )س ای آماده باش -

 

کمتر،  یزمان یهاممکن است دوره تان،انهیمصرف را یتوجه به الگو با

 کنند. رهیذخ یشتریب یانرژ
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 ییروشنا
 م؟یالمپ را انتخاب کن کدا  :ی )سبز بودن(داریپا یدوراه

 

 

نسابت باه  یشاتریب یانارژ وریبهاره درصاد۷۵از  شیکم مصرف معماوال با یهاالمپ

کام  یهااطاول عمار المپ بهتر هستند. یحت LED یهادارند. المپ یمعمول یهاالمپ

. باا باشادیما LED یهاابرابر کمتر از عمر المپ ۵ها  ۲سال است که  ۶از  شیمصرف ب

خبار  نیا. ادیاکنیما دیاهول یسامکرده و کمتر ماواد  دی، کمتر خرLEDانتخاب المپ 

هاا در کاه المپ ی)بجاز زماان ساتیزطیمح یهان و هام باراساازمان یهم برا ستیخوب

 (.رندیگیه قرار مزبال عیهجم یهامحل

سرطان( در هار  ی)حت یسالمت یمطالعات نسبت به خطرات نهفته برا یحال بعض نیبا ا

 یانواع دیهول ی. دانشمندان در هالش برادهندیو کم مصرف هشدار م LEDدو نوع المپ 

کاه  دهادینشاان ما دیاهرد نیاانسان کام خطرهار هساتند. ا یسالمت یهستند که برا

 .ندیایبحساب ب دیبا یدشوار باشند و چه موارد هوانندیه اندازه مسبز ها چ یهاانتخاب

 :شتریب یهاهیتوص

 خاموش(. ،ی)شعار: المپ اضاف دیخاموش کن ستندیالز  ن یها را وقتچراغ -

 . دیشدت نور نصب کن میهنظ دیسنسور حساس به حضور افراد و کل -
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 .دیالمپ کار و چراغ مطالعه نصب کن -

 . کندیو سقف به رنگ روشن به انعکاس نور کمک م هاواریرنگ زدن د -

 .دیحساس به نور( استفاده کن اختهیسنج و فتوسل )از زمان -

 دیشاا د،یکن نهیبه یممکن از نظرمصرف انرژ یرا ها جا ییکه روشنا دیدار میاگر هصم -

 . دیریکمک بگ یمتخصص نورپرداز کیبهتر باشد از 

 

 
 

 

 :هاکیرومانت یبرا یازهیانگ -

 

 دیرا خاموش کن هاالمپ

 !دید میرا خواه یکمتر یهارهباشد ستا شتریب ی،نور یآلودگ هرچه
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اسات کاه در قباال  یینادهایسااختارها و اساتفاده از فرآ جاادیا نیساختمان سبز، همار

سااختمان  کیاباال در طول عمر  ییبا کارا یمواد یو دارا رندیپذ تیمسوول ستیزطیمح

و  ینوسااز ،ینگهادار ات،یاسااخت، عمل ،یها طراحا نیکردن زم دایهستند: از مرحله پ

 .بیهخر

 

 طیازه بار ساالمت انساان و محاسبز به منظور کاهش اثر همه جانباه سا یهاساختمان

 :قیاند از طرشده یطراح یعیطب

 منابع ریآب و سا ،یاز انرژ نهیاستفاده به -

 کارکنان ییکارا شیاز سالمت ساکنان و افزا تیحما -

 (US EPA: هیما)بن ستیزطیمح بیو هخر یکاهش پسماند، آلودگ -

 

 تر             

 :هانیگزیو جا سبز یادار یهاساختمان
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 دیساختمان سبز جد  یانتخاب 

ساختمان مناساب هنهاا  کیو انتخاب  دیار کار سبز گرفتهدفت کیبه داشتن  میاگر هصم

 یریگمیسبز به هصام یهاساختمان یهانامهیگواه ای یمشکل شماست، مشاوره هخصص

 DGnb/CePHeuSاز  انادعبارت ییاروپاا یهاناماهیاز گاواه ی. برخکنندیشما کمک م

 Green building Council italia(، انسااه)فر HQe)فنالنااد(،  PromiseE)آلمااان(، 

(، و ای)اساااپان VerDe(، سیی)ساااو Minergieو هلناااد(،  ایاااتانی)بر bream(، ایاااتالی)ا

SbtoolCZ یانارژ»سااختمان  ها،ناماهیگواه نیدرجه همه ا نیچک(. باالهر ی)جمهور 

 یژمصارف انار دیاآیو همان طور که از نامش برم شودیم دهینام« کربن صفر» ای« صفر

 .کندیم شنهادیسال پ کی یبن خالص صفر را طخالص صفر و انتشار کر

حاال،  نیاباالست. با ا ،یکارآمد در مصرف انرژ یهاساختمان نیچن یبها گر،یاز طرف د

ها در بلندمدت بخااطر اساتفاده کارآمادهر از ساختمان نیاند که اچند مطالعه نشان داده

 نی. باه عاالوه، چنانادکنیرا جبران م هیاول یهانهیآب و برق و گاز و کاهش قبوض، هز

 به فروش برسند. ایاجاره داده شوند  شتریب یبه بها هوانندیم ییهاساختمان

 تانیساختمان ادار یاساس ریتعم

ممکان برساد، دربااره  یانارژ یوربهاره نیکه دفتار کارهاان باه بااالهر دیدار لیهما اگر

 یهان شارکت)در صورت امکا دیکشورهان، اطالعات کسب کن یانرژ یزیمم یهاشرکت

که  کنندیم نیمع کنند،یم یساختمان شما را بررس یانرژ یهایها ورودشده(. آن دییها

و  زننادیم نیرا هخم یانرژ رهیذخ یهاتیاست، ظرف فدر حال اهال یانرژ یدر چه نقاط

 .دهندیم شنهادیچند راه حل سبز پ

دچاار  یولا دیان را سابزهر کنهااست ساختمان لیکه ما دیباش یها نفر اول دیااگر آماده -

 یراهنماا»ممکن است  د،یهست یاحرفه یزیگرفتن خدمات مم یبرا یکمبود منابع مال

، «خودت انجامش بده» یراهنماها ریو سا« را خودت انجا  بده یبندقیو عا یریدرزگ

مادون قرماز، پوشاش ساقف و اهاالف  نیدورب کیکمک  اب دیهوانیانتخاب شما باشند. م

 .دیکن دایرطوبت را پ یگرما و حت



 23                                   اداره                                                                                                                        

کاه ماواد مضار ندارناد.  دیرا انتخاب کن یافتیمواد باز یبا درصد باال سبز قیمواد عا -

پنبه، مواد  یعیطب بریف ؛یپارچه کتان ای) میاز: دن اندعبارتسبز  یهاقیعا یبرا ییهامثال

 .رهیچوب و غ بریلباس(، کنف، ف دیهول یهاماندهیشده از باق افتیباز

 د،یشاوی. اگر متوجه ورود رطوبت به منزل مدینصب کن چند جداره یهاو پنجره در -

منجر باه رشاد کپاک  هواندیم نصورت،یا ریاست، در غ دهیها فرا رسپنجره ضیزمان هعو

بخااطر داشاته  د،یجد یهاشود. هنگا  انتخاب پنجره زیآممخاطره ،یسالمت یشده و برا

( منتشار Volatile Organic Compounds) فارار لیآ باتیهرک ل،ینیو یهاپنجره دیباش

 دیاهول یالز  بارا یاز انارژ شاتریب اریهاا بساآن دیهول یالز  برا یو مقدار انرژ کنندیم

 دهنده نور آفتاب هم در دسترس هستند.بازهاب یهااست. پنجره یچوب یهاپنجره

 شاتری)بازهاابش ب یژانر کنندهرهیکه ذخ دیسقف انتخاب کن یرا برا ییهایکوبتوفال -

اساتار  یشده هوسط شرکت انرژ یگواه یهاگرما( هستند. هوفال کنندهرونیو ب دیخورش

 بیبا شا یها)در سقف شتریب ای درصد۶۵هند( ها  بیبا ش یهاسقف روی) درصد۲۵ نیب

 یهکاتوفال دیاهوانیما نیکنناد. همچنایرا بازهاابش ما یدیکمتر( هشعشعات خورشا

 یهر بارا. روش ارزاندیکن نیساختمان را هام ازیمورد ن یو انرژ دیینصب نما یدیخورش

کاشکتن  ایاو  روشکن یهارنگ کردن سقف با رنگبه حداقل رساندن جذب گرماا، 

 .ابندییها هم کاهش مقبض یکردن سقف، پرداخت قیاست. با عا اهانیگ

 مقابله یه برارا نیباهریز دیو حفاظت در برابر باد، شا هیسا جادیا یبرا کاشت درختان -

 هوا باشد. هیو ههو شیدر گرما یاقتصاد ییجوو صرفه ییآب و هوا راتییبا هغ

که استفاده از مناابع و فضاا را باه حاداکثر  ی، در حالاشتراک گذاشتن دفاتر کاربه  -

. اساته ناهیو هز یطایباه حاداقل رسااندن اثارات مح یبارا یگریانتخاب د رساند،یم

اهااق  ایدفتر  دیهوانیم نکهیا ای دیکن دایجهان پ یرا همه جا دفاهر کار مشتر  دیهوانیم

سازمان شاما هار دو از  بیو هم ج ستیزطی. هم محدیده هکنفرانس اضافه خود را اجار

 دیاهوانیسااختمان سابز، ما کیدر  یا. با انتخاب دفتر کار اجارهشوندیکار منتفع م نیا

و باه ساالمت  دییانما تیارا حما اقادامات سابز د،یارا کااهش ده یستیزطیمح یردپا
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 .دیکارکنان کمک کن

و مناسب باودن آن  یبه حمل و نقل عموم یدسترسدفتر کار، از  کیموقع انتخاب  -

 .دییحاصل نما نانیاطم نیمعلول یبرا

 یحتا ایاباز  ییدر فضا ک،ینزد ینیدر زم یمحل یاباغچه کی دیباش لیممکن است ما -

و  هاهیاادو جات،یفقط سابز دیبودن، با یعمل ی. برادیکن جادیساختمان ا کیسقف  یرو

نداشاته باشاند  یازیاکه با دست قابل برداشات باشاند، باه پخاتن ن دیرا بکار ییبذورها

(، و بالفاصله بعد از برداشت قابال رهیهربچه و غ ک،کوچ یهایفلفل، طالب ،ی)گوجه فرنگ

هاا باغچاه آن دیاگویما نازیجیرکسان ه ت،یریمدرسه مستقل مد سییخوردن باشند. ر

 یروش ارزانا نیباغچاه همچنا نی. اشودیم دهیشان دبعنوان ادامه برنامه سالمت شرکت

 یالز  بارا تیماشناخته شده فضا و ح یهااز شرکت یاری. بسستیکار گروه جادیا یبرا

 اند.فراهم کرده یمند به باغبانکارکنان عالقه

 هاب
قااره جهاان از شاکل  ۵از  یمند به سرگرمهکوش و عالقنفر از افراد سخت ۴۰۰۰حداقل 

شما اهااق مالقاات،  یساختمان برا نی. ابرندیبه نا  هاب لذت م یاز دفتر اشتراک یخاص
 ریمعاشرت و کار با سا یبرا یو شانس یهجار تیحما ،یاحرفه یهارساختیکار، ز یفضا

. دیانمایفراهم ما نندکیکار م یمتفاوه یهاپروژه یکه رو ییهاها و شرکتافراد، سازمان
در حاال  گاریهااب د ۵۰از  شیهاب فعال در جهان وجود دارند و ب ۲۵از  شیها امروز، ب

 .دیمراجعه کن www.the-hub.net تیبه سا شتریاطالعات ب یبرا دیلیساختند. اگر ما

http://www.the-hub.net/
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 نیاا قتیآزاد است، اما حق یط به فضامربو دهیپد کیهوا  یاست که آلودگ نیهصور بر ا

هر باشاد. آلوده رونیب یبرابر از هوا ۵ها  ۲ هواندیبسته م ییموجود در فضا یاست که هوا

 نیاا م،یکنایم یبسته سپر فضاهای در را خود زمان درصد۹۰ما ها  شتریکه ب ییاز آنجا

مادت کوهاه ندیخطر ناخوشا نیکند. چند دیههد یمان را بشکل جدسالمت تواندیمورد م

مانند سوزش  باشندیبسته م یفضا یهوا یوجود دارند که برآمده از آلودگ یسالمت یبرا

ساندرو   نهاا،ی. ایآلارژ یهاو نشاانه ،یخساتگ جه،یو پوست، سردرد، سرگ ینیچشم، ب
سااو   کیاااز  شیمطالعااات، باا یو مطااابق برخاا شااوندیماا دهیاانام ساااختمان یماااریب

 ادیا: بنهیاما)بنساندرو  شاوند  نیامنجر باه ا هوانندیشده م ینو و بازساز یهاساختمان

 .(یسوزوک

اهااق  ایازود بعد از خاروج افاراد از سااختمان  یلیخ هایندیناخوشا نیموارد ا شتریدر ب

اثرات بلندمادت داشاته  هوانندیها مکنندهآلوده یحال، برخ نی. با اابندییبهبود م یخاص

 یهنفسا یهایماریمانند ب شوند،یظاهر م رهریدند که دگر ییهایماریمنجر به ب ایباشند 

 هیاار دیشااد یهاتیمثاال آساام، حساساا ییهااایماااریفهرساات، ب نیاااساارطان. در  ایاا

(hypersensitivity pneumonitis( و هب بخور )humidifier feverهم قرار م )رنادیگی .

 هوای درون ساختمان

 

 

ها پیرامون همه صحبت

آلودگی هوای داخل 

 ساختمان کدامند؟
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 یدن زماان طاوالنشما با گذاران یکه سالمت و زندگ ستیبدان معنا ن نیا د،ینگران نباش

افاراد هرگاز  یاست. برخا یدبسته، دستخوش خطر ج یهاطیدر مح یزندگ ایکار  یبرا

قارار  ریهحات هااث یکه افراد حساس بطاور جاد یدر حال کنندیعوارض را هجربه نم نیا

 .رندیگیم

درخشاان  دهیاو چناد ا دیباشا هانادهیاست که اگر شما قادر به کشف آال نیخبر خوب ا

بسته خاود  یفضا یهوا تیفیک دیهوانیم د،یریها را بکار گاز آن ییرها این کم کرد یبرا

 .دیرا بهبود ببخش

 هاندهیآال
 زیاچ کیادر  کشاندیما گاریکه در داخال اهااق سا یناقص، رطوبت باال، و افراد هیههو

 یبساته را بشاکل جاد یخطرناا  فضاا یهانادهیغلظات آال هوانندیها ممشترکند. آن

 :دهند شیافزا

 ادونر

 نیدوما گاریبعاد از سا باو،یبا ویواکتیگاز راد نیبهداشت، ا یبنا بر گزارش سازمان جهان

(. هیار یهادرصاد کال سارطان ۱۴ها  ۳ نیکشورهاست )ب یاریدر بس هیعامل سرطان ر

در  شاتریسااختمان نفاوذ کناد. رادون ب یپ ای واریکف، د یهااز راه روزنه هواندیرادون م

در آب، بخصوص آب چاه هام باشاد.  هواندیاما م شود،یم افتی یسنگ و خا  آهشفشان

 بردن بوجود رادون در ساختمان است. یهنها روش پ شیآزما

 دکربنیمنوکس

 یکند و در غلظت خاصا جادیا یبه سرماخوردگ هیشب یعوارض هواندیکه م بویگاز ب کی

بادون  یگااز یهاایمنجر به مرگ شود. منبع انتشاار: گااز بخاار قهیدق ۳ها  ۱در  یحت

از  نیرزمیاز گاراژ در ز هواندیگاز م نیا نیاجاق گاز، و همچن دار،یهواکش، دودکش نشت

 به درون اهاق نشت کند. رها و آسانسوراه پله قیطر
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 تروژنین دیاکسید

بدون هواکش،  یگاز یاجاق و بخار ،ینفت یاز بخار اندعبارتبسته  یدر فضا یاصل منشا

 .شودیو گلو م ینیجر به سوزش چشم، بو دود هنباکو، که من

 میرمستقیغ یدود تنباکو

مااده  کیا یعنیافراد،  ریسا یدر خطر هنفس دود هنباکو د،یستین دنیاگر اهل کش یحت

 .دیسرطان زا، هست

 (رهی)گردوخاک، غبار و غ عیما ایذرات کوچ  جامد 

 دنیانند سمباده کشام ییهاتیهوسط فعال ایشوند و  دهیبه داخل کش رونیاز ب هوانندیم

در درون  دن،یکش گاریها، و سگرفتن، کار کردن دستگاه یچاپ کردن، کپ غه،یه ایچوب 

 شوند. جادیساختمان ا

 (Volatile Organic Compounds (VOC)) آلی فرار باتیترک

دفاهر،  زاتیها هستند )مانند هجهکه در ساختمان ییبه صورت گاز از کاالها باتیهرک نیا

و  هازکننادهیهم ،یگااز یهاایها؛ محااف  چاوب، اساپرحالل ریزداها و سارنگها، رنگ

 یهااشاده، قااب پنجره ییخشکشو یهاهوا، لباس یهاخوشبوکننده ها؛کنندهیضدعفون

و ممکان اسات اثارات  شاوندیمنتشار ما یمتفااوه هیو ما امد(، از مواد جرهیو غ یلینیو

 د.مدت و بلندمدت بر سالمت داشته باشنکوهاه

 یکیولوژیب یهایهاندهیآال

 ایاگردوغباار )بخصاوص در رطوبات بااال و  هاا،روسیهاا، وکپک، قارچ ها،یباکتر شامل

 با آب(. یدگیدخسارت

 مواد خطرناک

ساقف و  یهاای)در کاشا آزبستممکن است در ساخت ساختمان بکار رفته باشند مانند 

هختاه چنادال، موکات و  بار،یف )نووپاان، ورقاه دیا(، فرمالدهییو گرما یصوه قیکف، عا
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و  یسفال با لعاب سارب ،یدنیآب آشام ،یکهنه، گردوغبار خانگ یهاچسب( و سرب )رنگ

 .(رهیغ

 از شما ساخته است؟ یچه کار
 یفضاا یهوا تیفیبهبود ک یبرا یسه راهکار اصل کا،یآمر ستیزطیحفاظت از مح آژانس

 :کندیم شنهادیبسته پ

 افتهیبهبود  هیتهو

مهام اسات.  اریبس ند،یناخوشا یو بوها هاندهیکنترل رطوبت، آال یاسب هوا، برامن هیههو

محتاطاناه  یسااختمان، باه نگهادار یمناساب هاوا تیافیو ک یبه هرحال، انتقاال کااف

 یبارا لترهاایف ضیمانظم و هعاو یدارد. سرکش یبستگ شیو گرما شیسرما یهادستگاه

 ریهاا و سااقارچ زانیام دیشاد شیفزااز ا یریها و جلوگعملکرد مناسب دستگاه نیهضم

کاه  دیمناساب، مطماون شاو یهوا انیجر نیهضم یاست. برا یضرور هاسمیکروارگانیم

 هوا باز هستند. یو خروج یورود یهاپره

 رونیاب یهاوا یکه با دماا یارا با نصب پروانه هیعملکرد دستگاه ههو دیهوانیم نیهمچن

 .دیارهقا ببخش شود،یکنترل م

 هوا یهاکنندهپاک

بساته حاذف  یفضا یرا از هوا زیهستند که ذرات ر یقابل حمل یبرق یدستگاها ها،نیا

هاوا وجاود دارناد. دو  شیپاال یبرا ها،ندهیمختلفِ متناسب با نوع آال یلترهای. فکنندیم

باا  لترهاایف نیاهوا هستند. ا یبرق یهاکنندههوا و پا  یکیمکان لتریف لترها،یف جینوع را

مختلافِ معلاق در هاوا  یهاحذف ذرات با اندازه یها براکه در آن یردنوع کارک هوجه به

 د،یاهاوا بخر هیدساتگاه هصاف کیا دیاخواهی. اگر مشوندیم یبندبکار رفته است، طبقه

کنناده هاوا فروختاه و ازون هار دو باه عناوان پا  ونیاساازنده  یهاکه دستگاه دیبدان

آور اسات. بناابر گازارش ساوزش هیر یراکه بشدت ب کنندیم دیها ازون هول. آنشوندیم

Energy Star ،باه  هوانادیاهاق، بشکل نهفته م یاستاندارد هوا کنندههیدستگاه هصف کی
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هاوا کاه هوساط  یهاکنندهکه پا  یمصرف کند، در حال یانرژ دیجد خچالی کیاندازه 

Energy Star باشندیم هرنهیبه ،انرژی مصرف لحاظ از درصد۴۰اند، ها شده یگواه. 

 کنترل منشا
بردن منشاا  نیهوا، همانا از ب تیفیبهبود ک یروش برا نی، موثرهرUS EPAبنابر گزارش 

 هیاههو شیافازا رایاهم بصارفه اسات ز یروش معموال از لحاظ اقتصاد نیاست. ا یآلودگ

 .شودیهم م یانرژ یبها شیباعث افزا

 چیاما ها د،یببر نیها را از بآن دیهوانیم یهستند که خودهان به آسان ییمنشاها یبرخ -

که بشدت مضر هساتند،  سرب ای آزبست یکه دارا یدر معرض مواد دینکن یوقت سع

 ایاحذف، دربسته  دیبا یمواد نیکه چن رندیبگ میهصم دیبا افراد متخصص. دیریقرار بگ

 مسدود شوند.

. ماورد اول دیانصب کن دکربنیاکسیو د دکربنیمنواکس صیدستگاه تشخ دیهوانیم -

 صیهشااخ یبسااته اساات. مااورد دو  را وقتاا یفضااا یهاناادهیآال نیهراز خطرنااا  یکاای

 .دیاهازه در اهاق شده یکه دچار کمبود هوا دیدهیم

بسته اسات، اماا  یفضا یهاندهیآال نیهراز خطرنا  یکی زین افراد ریسا گاریدود س -

 ایاو  گاریس یمناسب برا هیهوبا ه ژهیو ی! اختصاص فضاستین یحذف منشا راه حل خوب

احترا  گذاشتن باه افاراد  یبرا یبسته، روش خوب یدر فضا گاریس دنیممنوع کردن کش

 است. یگاریرسیغ

 یگواه ایدارند و « no-VOCs» ای« Low-VOCs»که عالمت  دیباش ییبدنبال کاالها -

 افاتیدر یساتیزطیمعتبار مح یهااز ساازمان بسکته یهکوا تیفیمخصوص حفظ ک

از خاود منتشار  VOCها پس از استفاده، ماواد مضار ماه یحت یمیقد یهااند. رنگدهکر

و  یفنا لیوساا ر،یاگغلط عیماا پگر،و چاا یمثل دستگاه کپا یدفتر زاتی. هجهکنندیم

مقدار قابال  هوانندیم یعکاس یهاو محلول ،یدائم یهاکیها ، ماژشامل چسب یمیهرس

 یاز شاعارها یکای دیابا« مناساب هیههو» نیابرامنتشر کنند، بن VOC باتیهرک یهوجه

 محل کار شما باشد.
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نسابت باه ناو منتشار  یکمتار VOC بااتیهرک دسته دوم هیاثاث گار،ید هیهوص کی -

 .کندیم

ماواد مضار مانناد  ،یآپارتمکان اهکانیگاز  یاری. بسادیااوریب اهیابه دفتر کار خود گ -

محباوس  یهانادهیکاه از آال کننادیمرا از هوا حذف  دیبنزن و فرمالده ن،یلیکلوروهیهر

منجر باه ساندرو   هوانندیو م باشندیم ،یشده از نظر انرژ نهیبه یِهاشده در ساختمان

هوا وجود دارند که بر حاذف ماواد  لترکنندهیف اهانیاز گ یستیساختمان شوند. ل یماریب

دسات کام  را در دفتار خاود اهانیگ ریحال وجود سا نیمتمرکزند. با ا ینیمع ییایمیش

 فعال هستند. دکربنیاکسیو جذب د ژنیاکس دیها در هولهمه آن د،یرینگ

بدون » استیسممکن است به  د،یاشده یبسته جد یفضا یهوا تیفیاگر در مورد ک -

. محصاوالت دیمناد باشاکه در کانادا معمول است، عالقه یکار یهاطیمح یبرا «حهیرا

 یهایپودرها، اسپر ها،ونیلوس وها،یطرها، افترشوجود دارند مانند ع یفراوان حهیخوش را

 هواننادیبساته ما طیمح یها. معطرکنندهرهیو غ هادورانتهوا، دئو یهامو، خوشبوکننده

 ،یفوقاان یمشکالت دستگاه هنفسا ،یافسردگ ،یخوابیب جه،یمانند سردرد، سرگ یعوارض

دفتار کاار بادون  کیاکنناد.  جاادیا رهیاپوست و غ کینفس، اختالل همرکز، هحر یهنگ

 یندیناخوشاا یعایطب یکه بو دیکه شما مجبور هست ستیمعنا ن نیدئودورانت آرا ، به ا

 حاهیبادون را یهاانیگزیجا یادیا. هعاداد زدیریرا بپذ کردندیم یها خنثکه دئودورانت

 وجود دارند.

 یضااف یهاندهیآال یبرا یآزاد کنند و منبع ییایمیمواد ش هوانندیشکسته م یهاالمپ -

را از  طیمحا ،یچطاور بشاکل امنا دیاریبگ ادیاهاا  دیانیکتاب را بب وستیبسته شوند. پ

 .دیکن زیشکسته هم یهاالمپ

 

 هواننادیما یمیقاد زکننادهیحاصال از ماواد هم ییایمینامناسب به همراه مواد ش هیههو

 فنوللیا، آلکUS EPAدهناد. بناا بار گازارش  شیسااختمان را افازا یمااریساندرو  ب

در مطالعات  ها،زکنندهیها( معمول در هم)سورفکتانت یماده فعال سطح کی ت،الیاهوکس

اثارات  جاادیشناخته شده است که باعث ا« غدد ارکننده کمختل»به عنوان  یشگاهیآزما
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 آلوده بودند، شدند. یهاکه در معرض آب وحشاتیاز ح ییهاگونه دمثلیهول یرو یمنف

کاار بشاکل باالقوه در معارض ماواد فارار  طید محابلکه هماه افارا ها،ینه فقط نظافتچ

برچساب سابز  یدارا یهازکننادهیوجود، با استفاده از هم نیقرار دارند. با ا هازکنندهیهم

 .دیبمان منیا دیهوانیم ست،یزطیسازگار با مح

 یهاحولاه یقابل استفاد مجدد، بجا یهاها و کهنهها، پارچهاز اسفنج دیهوانیم نیهمچن

نر  که در حالت  زبافتیر یها. از پارچهدیاستفاده کن کبارمصرفی یهادستمال و یکاغذ

ندارناد،  یاضااف ندهیباه ماواد شاو یازیو ن کنندیرا جذب م یفیمرطوب گردوغبار و کث

 . دیاستفاده کن

 یهارنماا دیادهیما حی( را هرجDIY« )خودت انجامش بده» ییِجوصرفه یهاروش اگر

www.thedailygreen.com شما دارد. یبرا شنهادیپ نیچند 

 

 مواد تمیز کننده:

 :هایو سفال هاینیچ یبرا
 ایاو بعد با اسفنج  د،یزیمحل چر  بر یرو نیریجوش شمقداری  و آب: نیریجوش ش

و پرهاوان  دینماک بپاشا ی. اگر چر  محکم اسات، کمادیکن زشیمرطوب، هم یاپارچه

 .دیکن زیهم

سارکه  ایا ماویهاا آبلآن یدارد؟ رو یاثر چرب ای یگزدلکه، زنگ ییجا سرکه: ای مویآبل

 . دیبرس سفت بساب کیو سپس با  دیصبر کن قهی. چند دقدیکن یاسپر ای دیزیبر

. دو دیبسااز یاکنندهیخودهان ضدعفون دکننده،یاستفاده از سف یبجا :کنندهیضدعفون

 tea) یخت چاقطره روغن در یها س ستیو ب ع،یصابون ما یقاشق غذاخور ۳آب،  مانهیپ

tree oilدی( را مخلوط کن. 

 :هانهیها و آپنجره یبرا
و در  دیآب مخلوط کن تریل ۴سرکه را در  یآب و روزنامه: دو قاشق غذاخور د،یسف سرکه
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 د،یاآن را دوسات ندار یباو ایاو  دیا. اگر سارکه نداردیزیبر یمخصوص اسپر یبطر کی

حولاه  یو بجاا دیاکن یسطح اساپر ی. رودیسودا استفاده کن ایخالص  یمویآبل شیبجا

کاغاذ  یرضاروریو مقادار غ کنادیم جادیلک ا ،یذ)حوله کاغ دیبا روزنامه بساب ،یکاغذ

( اسات کاه باه باریکروفینار  )م زبافاتیپارچاه ر دیا(. راه حل بهتار خرکندیمصرف م

 .کندیم زیرا فقط با استفاده از آب هم یشتریندارد و سطوح ب ازین زکنندهیهم

 آشپزخانه: وانشخیپ یبرا
آن باا  دنیو سااب نیریجوش شا دنیآشپزخانه را با پاش شخوانیپ و آب: نیریش جوش

و  نیریاز جاوش شا یریخم دیلکه دار یی. اگر جادیاسفنج نمنا ، هر و هازه کن ایپارچه 

 لیاست یهانکیس یروش برا نی. ادیبماند سپس بردار یمده دیو بگذار دیآب درست کن

 . دهدیجواب م رهیفر، و غ یباال خچال،یها، برش، کاسه یهابدون زنگ، هخته

 . دیو با پارچه مرطوب بساب دینمک بپاش د،یالز  دار یهریکننده قواگر پا  و آب: نم 

قاشاق  ۳آب،  ماناهیدو پ هاا،کروبیاز شار م یخالصا یبرا :یعیکننده طب یضدعفون

 ی. رودیارا مخلاوط کن یقطره روغن درخت چاا یها س ستیو ب ع،یصابون ما یغذاخور

 .دیبمال ایو  دیکن یسطوح آشپزخانه اسپر ریو سا شخوانیپ

 :یکف چوب یبرا
 کیا. در دیآب گار  بسااز تاریل کیاو  دیسرکه ساف مانهیپ چهار کیاز  ی: محلولسرکه

هاا مرطاوب شاود.  دیاکن یاساپر یاپنباه یاحوله ایپارچه  یو رو دیزیبر یاسپر یبطر

 برود. نیاز ب یفیا هر گونه کثه دیسپس سطوح کف را بساب

 ها:و فرش هاچهیقال یبرا
 لهیو گردوغبار و مو را بوسا دیببر رونیقابل حمل را به ب یهاچهیقال :دیرا بتکان هافرش

 . دیها بتکانآن یبرس دسته بلند از رو

فارش  یهاپا  کاردن لکاه یکه سودا برا دیادهیشن هایمیحتما از قدسودا:  کربناتیب
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 د،یاکن زیاهم ی. محل لکه را کمادیپا  کردن لکه اقدا  کن یفورا برا دیست، اما باموثر ا

کهناه  کیاپخش شدن لکاه را باا  ی. جلودیزیآن بر یسودا رو کربناتیب یسپس مقدار

و نمک سودا از جذب شدن لکه  آوردی. کربنات شدن سودا، مواد لکه را به سطح مدیریبگ

 . کندیم یریجلوگ

و ساپس  دیاصبر کن قهیدق ۱۵ یال ۵ د،یبزرگتر، آرد ذرت بپاش یهالکه یرو ذرت: آرد

 . دیبکش یجاروبرق

 ایا عیصاابون ماا ماناهیپ چهاار کیمخلاوط کاردن  قیاز طر :زیر یهالکه کنندهپاک

 یاکننادهخودهاان پا  یمخلاوط کان، بارا کیآب در  مانهیپ سو کیبا  گر،ید ندهیشو

و باا  دیکن یسطح مورد نظر اسپر ی. رودیخلوط کنکه کف آلود شود، م ی. ها زماندیبساز

 . دیینما یسرکه آبکش

. دیبپاشا چاهیقال ایاسطح فرش  ینشاسته ذرت را رو ای نیریجوش ش :ییبو زدا جهت

 .دیبکش یجاروبرق قهیدق ۳۰. بعد از دیاستفاده کن مانهیپ ۱هر اهاق متوسط، حدود  یبرا

 ظروف: یشستشو
 ساتیشما مضر ن یسالمت یبرا عینوع ما نی. ادیاب کنانتخ یستیزطیمح ییظرفشو عیما

 یهاناهیو هز اندازنادیرا به خطر م انیآبز یکه زندگ یسم ییایمیبا مواد ش یو از آلودگ

 . کندیم یریجلوگ دهند،یم شیپرداخت آب را افزا

آن  یبه معناا دیکنیاستفاده م یاییظرفشو عیما نیاگر از چن یحت دیداشته باش بخاطر

را  ییظرفشاو عیظارف ماا ی. دساتورالعمل رودیادر مصرف آن دقت کن دیکه نبا ستین

 .دیشستن ظروف را استفاده کن یبرا ازیو هنها مقدار مورد ن دیدنبال کن

 ها:لوله یگرفتگ یبرا
و ساپس  ختهیدار ردر لوله مشکل نیریجوش ش مانهیو آب جوش: نصف پ نیریش جوش

 ن،یریاگر مشکل برطارف نشاد، هماراه جاوش شا .دیزیآب جوش بدنبال آن بر مانهیپ ۲

حاصل از  یها جوشش قو دی. اجازه بدهدیو آن را محکم بپوشان دیزیسرکه بر مانهینصف پ
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را  ریآب جاوش، مسا تاریل ۴ببرد. سپس باا حادود  نیرا از ب یگرفتگ ،ییایمیواکنش ش

 .دییبشو
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 :دینخر د،یندار اجیرا که احت یزیچ -۱

در مصارف  نیو همچنا دیاهول یدر مواد بکاار رفتاه بارا د،ینخر یررضرویغ یکاالها اگر

 دیااز هول یریجلاوگ یبارا یعاال یروشا نی. ادیاکرده ییجوآن، صرفه دیجهت هول یانرژ

 ی! به جادیاندازیب رونیب دیهوانینم د،یادهیرا که نخر یزی: شما چیپسماند است. به عباره

 دیاجاره بده د،یریاجناس را امانت بگ دیهوانیم ،هانحتاجیما نیهام یبه بازار برا یوابستگ

هالش  ایو  دیریآن را از کتابخانه به امانت بگ دیخواهیم ی. اگر کتابدیبه اشترا  بگذار ای

 کیا دیاهوانینموناه، ما ی. برادیکن دایسازش پ دیدار اریکه در اخت یزیبا همان چ دیکن

 دیا. البته فراموش نکندیبه اشترا  بگذارچند دفتر کار  نیساز را بدستگاه قهوه ایچاپگر 

 آن ایا) دیاگردیکه به دنبالش م یزیچ آن دیشا د،یاندازیخانه هم ب یبه انبار یکه نگاه

 د،یآن هسات دیا. اما اگر مجبور به خردیجا داشته باشکه قابل استفاده است( را آن یزیچ

  پس...

 خرید 
 

 

قبل از خرید کردن، اندکی 

درنگ کنید و نیازها و 

 تان را بسنجید:امکانات
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 :دیمحصوالت کم دوام نخر -۲

 .دیکن یگذارهیت با دوا  سرمامحصوال یآن بر رو یجا به

  :دیفکر کن یمحل -۳

و از محصاوالت  دیاکن دیاخر یمحلا یهااز فروشگاه ،یدرون شهر یکاهش سفرها یبرا

 . دیرا کاهش ده یطوالن یهاها حمل و نقل دیاستفاده کن یمحل

 :دیرا به حداقل برسانخود ( ستیزطیمح ی)اثر بر رو یستیزطیمح یردپا -۴

 کرد. دیسبز کمک خواه یهاالت سبز، به ارهقاء کار و کسب خرده فروشمحصو دیخر با

 :دیبخر یافتیمحصوالت باز -۵

 .افتیچرخه باز لیهکم یبرا

 :دیاجناس دسته دوم بخر -۶

 یهاحراج ،یبازار فروش لواز  دست دو  شخص ،یمحل یهایآگه ه،یریخ یهافروشگاه از

 .سیپل یهادهیمزا ن،یآنال

 :دیکن یها دورتاز سوپرمارک -۷

کنندگان باه  دیو مجبور کردن هول هامتیآوردن ق نییخود را جهت پا دیقدرت خر هاآن

. هماان طاور کاه برنادیبکاار ما سات،یزطیمح یارزان اما مضر برا یهااستفاده از روش

. کنندیرا با مشکل مواجه م یمحل دیخر اندازند،یرا از کسب و کار م یمحل یهافروشگاه

درباره کاهش  رانشانیبا مد ای دیسیها نامه بنوآن یبرا دیهستها سوپرمارکت یراگر مشت

 .دیو ... صحبت کن کیمحصوالت ارگان یموجود ک،یپالست یهاسهیعرضه ک

 :دیرا کم کن یکیپالست یهاسهیاستفاده از ک -۸

 یهاساهیک ی. باه جاادیاکن زیاشاده پره یبنداز حاد بساته شیمحصاوالت با هیهه از

. در دیاا( اسااتفاده کنیاقاباال اسااتفاده مجاادد )مثاال پارچااه یهاسااهیاز ک یکیپالساات

 ایاو  دیخر یاپارچه سهیکه به شما اجازه استفاده از ک دیکن دیاقدا  به خر ییهافروشگاه

که از  دیرا بخر ی. محصوالهدیبخر یافله ت. محصوالدهندیم یشخص یآوردن چرخ دست

 .دیردا نانیها اطمبودن آن افتیقابل باز
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 :دیکن دیخر نیآنال -۹

و  نیابرود و برگاردد، سافارش آنال نیها مغازه با ماش یکه هر مشتر یبا موقع سهیمقا در

 .شودیم یدرب منزل، باعث حمل و نقل کمتر لیهحو

 به دست آورد: گانیرا توانیرا م زهایچ یبعض -۱۰

 یآورجماع یهاساطل ایاو «( دیاوار»)در ایران ساایت  freecycle.org تیبه سا ینگاه

  !دیشویزده مشگفت افتی دیچه که خواهقطعا از آن د،یاندازیپسماند ب

 

 

 است...« کردن دیخر»اگر پاسخ، 

و  یریشاگیسبز )مراکز پ دیچند دستورالعمل خر جانیداستان، ا نیخالصه کردن ا یبرا

 :دیباش یهبه دنبال محصوال دیکنیم دیکه خر ی. هنگامشودی( ارائه مهایماریکنترل ب

 یستیز یبا محتوا -

 وارد کند. ستیزطیرا به مح یکمتر بیکه آس -

 داشته باشند. ییباال یآب و انرژ ییکه کارا -

 اتیدر چرخه ح نهیهز نیبا کمتر -

 /خطرنا  به دنبال دارد.یسم ییایمیمواد ش نهیخطر را در زم نیکه کمتر -

 ادیبا طول عمر ز -

 (.یپس از مصرف )محصوالت کاغذ شتریب ای درصد۳۰ افتیقابل باز یبا محتوا -

ساهولت در  یهوشامندانه بارا ی(، روشاeco-label) یستیزطیمح یهابه برچسب هوجه

مشااهده  مهیدر ضام دیهوانیمشهور را م یستیزطیمح یهااست. برچسب داریپا یدیخر

 یساتیزطیمح یهابرچساب یهماا  محصاوالت معتبار دارا دیاهوانیما نی. همچندیکن

 :دیمشاهده کنزیر  یستیزطیمح یاهبرچسب نیکاهالو  آنالاروپا را در  هیاهحاد
http://ec.europa.eu/ecat 

 

 

http://ec.europa.eu/ecat
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 در نظر داشتن: جهت یستیزطیمح یصفات کل

 یسم ریغ ایکم  باتیهرک -

 شده افتیباز اتیمحتو -

 افتیباز یشده برا یطراح -

 استفاده از مواد کاهش -

 یانرژ یکارآمد -

 محصوالت با طول عمر افزوده )قابل ارهقاء( -

 افتهیکاهش  یبسته بند -

 افتیقابل باز یبسته بند -

 .(US-EPA: هیما)بن یافتیو باز ستیزطیسازگار با مح یهانهیگز -

 

 یادار تدارکات
 سات،یبرخاوردار ن یانچناد یتیبخش از اهم نیا دیکنیآن دسته از شما که فکر م یبرا

ها را محل دفن زبالاه پسماندهای هما  از درصد۱۰بالغ بر  یادار هدارکاتکه  مییبگو دیبا

 یسام ریانسابت از پساماند غ نی(. اگر اhttp://www.bchydro.com) دهندیم لیهشک

. میباودیما یبزرگا یساتیزطیمح یرهایشد، شاهد هاثیم دیهول داریو به شکل پا بودیم

 یپاس از مصارف، مانناد خودکاار و کاغاذ، بارا ایا شیشده پ افتیباز هدارکات از یبعض

 دیامتفااوت و جد یها حد گرید یکه برخ یدر حال ستندین یدیجد زیکارمندان دفاهر چ

 :دیموارد استفاده کن نیاز ا دیهوانی. مباشندیم

 چاپگر. ی( براlow-VOC) یاهیگ ای ایسو یجوهرها -

 نیادوخات، ا نیاساتفاده از ساوزن ماشا ی. باه جاادستگاه دوخت بدون سکوزن -

 ۴-۵متصال شاوند ) گریکادیها را برش داده و داخل هم فرو کرده ها باه ها، برگهدستگاه

 . دهدیرا کاهش م یفلز یپسماندها زانیم جهیعدد برگه(، در نت

 لیو وسااچاپگر قابل شارژ  یهاجیکننده، خودکارها و کارتر التیها یها یماژ -

 دیا. خردیاقابال شاارژ کن ی. هنهاا اقادا  باه اساتفاده ار خودکارهاایگرید اریبسمشابه 
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 . دییمصرف را متوقف نما کباریمحصوالت 

ساازگار باا  دیهختاه ساف یهااکیاز چسب چوب و ماژ دیهوانی. میستیمحصوالت ز -

 .دیاستفاده کن ستیزطیمح

انتقاال  یهاا باراUSBو  CD ،DVDاستفاده از  ی. به جااطالعات یتالیجیانتقال د -

 گانیرا یهاسیاز سرو یاریرا با استفاده از بس میبزرگ و حج یهالیفا دیهوانیها، مداده

 .دیارسال کن نیبه صورت آنال

 

 یادار زاتیتجه
اسات  نیاکارآمد، ا یاز نظر انرژ یِادار زاتیاز موارد جالب در خصوص انتخاب هجه یکی

 یو از انتشار گازهاا دهدیهوا را کاهش م هیهوه یهانههزی درصد۲۰-۳۰ نیکه معموال ب

 ییباه عناوان منباع گرماا رکارآمادیغ یشیگرما زاتی. استفاده از هجهکاهدیم یاگلخانه

 ناهیهز ،یاز نظر انرژ نهیمناسب و به یحراره ستمیس کیدر برابر سرما، نسبت به  یکمک

 خواهد کرد. شتریشما را ب

 یمیقاد ساتمیکه از عملکارد س لیدل نیفقط به ا دیبخر یدیجد انهیرا دیاگر قصد دار -

 یهاحذف برنامکه ستم،یکردن س زیتممشکل را با  نیا دیهوانیم د،یندار تیخود رضا

 یهااز برناماه دیاهوانیکاه ما نیاا ایا. دیبر طرف کن ندوزینصب مجدد و ایو  یمیقد

 میهنظا یابار هاریاحرفاه یبه دنباال کمکا اید و یبهره ببر سکید یسازمتفاوت مرهب

(، هاا مطبوعهیو ههو هیههو ش،یسرما ش،یگرما یها)شامل دستگاه دیباش یادار زاتیهجه

 اجتناب شود. دیجد لیوسا دیاز خر
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 یهااهاپآن باا لپ ضیهعاو کند،یمصرف م یادیز یکه انرژ دیدار یمیقد یاانهیاگر را -

. با دیینما افتیکه آن را باز دیاگر فراموش نکن ژهیمعقوالنه است، به و ،یاز نظر انرژ نهیبه

را  یاساتفاده انارژ دیهوانیموثر م یبه شکل ،یاز نظر انرژ نهیتاپ بهلپ کیاستفاده از 

و در  کننادیما یبانیها ارهباط از راه دور را پشاتهاپ. لپدیده کاهش درصد۹۸-۹۹ نیب

 .شوندیهم ارائه م یدیخورش یباطر یدار یهانسخه

 اناهیرا دیخر د،یکنیکه از آن استفاده م دیکارآمد دار یبا انرژ یاهانیدر حال حاضر را اگر

منتشر شده بخاطر  یگازها زانیچرا که م ستیسبزهر ن یمیکارآمدهر، هصم یبا انرژ گرید

اهفاق از  نیباشد. ا شتریمنتشر نشده ب یگازها زانیاز م هواندیم دیجد یهاستمیس دیهول

 .شودیم کیپسماند الکترون دیهولباعث  یطرف

 یاهیا)منبع هغذ دیانتخاب کن PLUS ۸۰آن را  هیمنبع هغذ انه،یرا کیهنگا  سفارش  -

هاوانش اصاالح  بیمختلف کارآمد بوده و ضار یهادر ولتاژ شتریب ای درصد۸۰که حداقل 

 شده است(.

هاا و مود  نیهرناهیاگار به یچاپگر به طور مداو ، حتا ای انهیدر صورت روشن بودن را -

را  یقابال هاوجه یبااز هام انارژ م،یداشته باشا اریفکس را در اخت یکیالکترون اتزیهجه

 کرد.  میمصرف خواه

 ازیاها ندارند و هنها هونر آن یبا عمر طوالن نتیمحفظه پر ،یزریل یاز چاپگرها یاریبس -

شاما را کااهش  ساتیزطیبار بودجاه و مح یاثرات منفا نیبه پر شدن مجدد دارد که ا
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 . دهدیم

در وقت شاما در  یاندک کند،یهر دو طرف کاغذ را چاپ م یکه رو یتفاده از چاپگراس -

مجبور  د،یبا پشت و رو کردن کاغذ ندار یخواهد کرد، اما اگر مشکل ییجوطول روز صرفه

 !دیخود خالص شو یمیکه از شر چاپگر قد دیستین

جاوهر و  ،یانرژ رهیحالت ذخ یدارا یفتوکپ ایکه چاپگر، دستگاه فکس  دیمطمون شو -

 هونر هستند.

 یبارا یاز نظار مصارف انارژ یبرقا لهیوسا نیهرناهیانتخااب به یروش برا نیهرساده -

 باشد.می www.eu-energystar.org  داده گاهیجستجو در پا ییاروپا یکشورها

 ایامادت و  یطاوالن یهااز نشساتن نهاوایکه م ییهایدگیدبیاز آس یریجلوگ یبرا -

. دیااستفاده کن کیارگونوم لیدچار آن شد، از وسا یاانهیرا زاتیاز هجه حیاستفاده ناصح

است  یدگیدبیآس ی( نوعCarpal tunnel syndromeنمونه، سندرو  هونل کارپل ) یبرا

 یاهیااونگاه داشاتن موشاواره در ز ایاو  اناهیرا دیاکل صفحهکردن با  پیکه به واسطه ها

 زیاو م یصاندل کیاستون فقرات خود را با انتخااب  دیهوانی. مدیآینامناسب به وجود م

 !دیریبگ لیهحو یحساب ک،یارگونوم یادار

 یداخل ونیدکوراس
 ریکه از مواد غ دیبگرد یبه دنبال محصواله د،یدفتر کار خود را مبلمان کن دیقصد دار اگر

ساودمند  ساتیزطیمح یت شاما و هام باراسالم یساخته شده باشند که هم برا یسم

 Blue Angel ،EU Ecolabel ،Nordicهمچاون  یساتیزطیمح یهاهساتند. برچساب

Swan  وGreen Guard حاال باه  نیباشاند. در عا یریگمیهصامشاما در  یراهنما دیبا

شاده  دییامحصوالت ها نیا یکه انتشار کربن بخاطر حمل و نقلِ حت دیخاطر داشته باش

 ها را بکاهد.بودن آن ستیزطیستدار محدو هواندیم

 مبلمان

 ییایمیماواد شا ریو ساا VOC کنناده دیامناابع هول نیهراز عمده یکی هواندیمبلمان م

ژست فااخر نسابت  کیفقط  یستیزطیخطرنا  باشد. انتخاب محصوالت با برچسب مح

http://www.eu-energystar.org/
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داشات باه از به خطر انداختن سالمت و به یریدر جلوگ هواندیبلکه م ست،ین عتیبه طب

 دیاهوانیبااره ما نیادر ا شاتریب «سااختمانداخال  یهاوا»رساند. )در بخش  یاریشما 

 کیاباه  لیهباد ساتیزطیمطابق باا مح یهایاست که طراح لیدل نی(. به هم«دیبخوان

 پرطرفدار شده است. شیگرا

باه  انادازهیبا یبیممکن است آس ستیزطیمبلمان سازگار با مح شتریب نهیاگر اند  هز

 دیا. خردیادساته دو  اساتفاده کن لیهان وارد کند! پس از وساسازمان ایپول شما  فیک

هماین طاور  ،دیارا هول یکمتار VOCمناسب است چرا که  ینیگزیکار کرده، جا لیوسا

 کاهش خواهد داد. زیرا ن یستیزطیمح یآثار منفو  دهد،یپسماند را کاهش م زانیم

شما  یبرا یمناسب نهیدسته دو ، گز ایو  ستیزطیمبلمان سازگار با مح یلیبنا به دال اگر

 :دیاجتناب کن VOC باتیبه شما کمک خواهند کرد ها از هرک رینکات ز ستند،ین

 قرار دهد. ارهانیبدون آن را در اخت ای نییپا VOCها مبلمان با  دیاز فروشنده بخواه -

 بااتیهرک لهیغلب به وسبو ا نی. ادیزیبپره ییایمیزننده مواد ش یمبلمان با بو دیاز خر -

VOC ها بو ندارند.هر چند که همه آن شود،یم دیهول 

(، محصاوالت سااخته شاده از هختاه چنادال و vinyl) لیانیو هیاو اثاث هاوارپوشیاز د -

 نیاا ییایمیو پتروش یلینیاجتناب از مواد و یبرا گرید یلی. دلدیزیفشرده بپره یهاچوب

 .انجامدیسال به طول م ۵۰۰از  ترشیمواد ب نیا یستیز هیاست که هجز

 زانیام ،ییایمیماواد شا تیعالوه بر وابسته بودن به سام یسالمت یرو شیپ یدهایههد

 طیمانناد سان، شارا یشخصا یمواد در هوا و مدت هانفس ماا، باه فاکتورهاا نیوجود ا

 (.ور یویدارد )منبع: دپارهمان سالمت شهر ن یبستگ تیجنس یو حت یسالمت

 دیااز خر وانات،یدر مورد ح یو نگران یستیزطیبدون هوجه به مسائل محاز مرد   یاریبس

شاما  یاستفاده از محصوالت چرم یاگر جنبه اخالق ی. حتکنندیم زیپره یمبلمان چرم

 باتیموضوع که چر  پس از استفاده از هرک نیرا ها آن اندازه آزرده خاطر نکند، هوجه به ا

 تیرا از خود متساعد کند، حائز اهم VOC باتیرکقادر است ه یباغد ندیدر فرا ییایمیش

احشا   ریهاث ن،یدهد! عالوه بر ا حیرا هرج یگرید یعیبدن شما مواد طب دیخواهد بود. شا

 دارد. یمخرب اریبس یستیزطیآثار مح زین دیهول ندیفرا یهوا در ط یبر آلودگ
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ر حال استراحت کردن و لذت بردن برر خود را د دیتوانیم ایآ

 د؟یتصور کن یصندل نیا یرو
! دیابرقرار کرده انوسیبا اق یجالب یکه ارتباط حس نیا یعنیپاسختان مثبت است،  اگر

ناکارآمد  یهاو موج سوار سابق، از چوب ستیزطیکارلوس موتا، طراح سازگار با مح

 .کندیاستفاده م هیاثاث نیساخت ا یکرده برا دایکه در ساحل سائوپائولو پ
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 معنا و مفهو  معادل کد

EE Energy Efficient 

 یمشابهِ )چه برقا یکه نسبت به کاال ییکاال :یظر انرژاز ن نهیبه

 ی( ساخته شده هوسط همان کارخانه، انرژیلیسوخت فسبا و چه 

 .کندیمصرف م فشیانجا  وظا یرا برا یکمتر

LT Less Toxic 

 ایامشاابه و  یباا محصاول سهیکه در مقا یمحصول :کمتر تیسم

کمتار،  یجهت داشتن ماواد سام دیجد ونیبا فرموالس یمحصول

 دارد. یسم باتیهرک یکمتر زانیم

PB Plant-Based 

 یبریمانند مواد ف ریدپذیکه از منابع هجد ی: محصولیاهیمنشا گ

 ،یروغنا یهااساتخراج شاده از داناه ییایمی)مثل کنف(؛ مواد ش

(؛ ای)همچااون ذرت و دانااه سااو جاتیو ساابز هاااوهیم هااا،لیآج

برگ و سااقه ذرت(؛ )همچون کاه گند  و  یکشاورز یهاپسمانده

سااخت و سااز،  اتیلحاصل از پرداخت و عم یچوب یو پسماندها

محصااوالت در هضاااد قاارار دارنااد بااا  نیاامشااتق شااده باشااد. ا

( و مناابع نی)همچاون بناز یلیفس یهاکه از سوخت یمحصواله

 یهااشاده از جنگل هیاهه ی)همچاون الوارهاا ریدپذیکمتر هجد

 .شوندیم هی( ههیعیطب

RB Rebuilt 

مجدد  یاز بازساز هرنییپا یکه ها سطح یبازساخته شده: محصول

 یگونه موارد، ضمانت نامه از سو نی. در اگرددیو کامل، مرمت م

 دیکه جد یکننده است و ممکن است از محصول مشابه یبازساز

 ینیمحصاول باا عنااو نیاشده است متفااوت باشاد. ا دیبازهول ای

 .شودیده مینام زیمرمت شده ن ایهمچون نو شده 

RC Recycled Content 

 ایاشاده  افاتیمواد باز یکه دارا ی: محصولیافتیمواد باز یمحتو

 یمواد زائد جاماد پاس از اساتفاده مشاتر انیشده از جر لیهبد

 )پس از مصرف( است.

RK Reduced Packaging 
 ایاکمتار  یبندکاه باا بساته ی: محصاولافتهیکاهش  یبندبسته

 حمل و نقل ارائه شده است. ای یبندتهبس یبرا نیگزیجا یروش

EM Remanufactured 

گسترده مانند روز اول  یبازساز کیکه با  یشده: محصول دیبازهول

بهتار از  یحتا ایامشاابه و  یانامهشده و معماوال ضامانت میهرم

 دارد. دیمحصول جد
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RE Repair 

مثل گذشته ماورد  هواندیکه رفع نقص شده و م ی: محصولریهعم

 یبازسااز ایا دیاکردن نسبت باه بازهول ری. هعمردیفاده قرار گاست

 دارد. یکمتر یلیهکم ندیفرآ

US Used 
 یباه کسا ایکه در گذشته استفاده شده  یاستفاده شده: محصول

 نداشته است. یادیز یهعلق داشته اما نگهدار

WC Water Conserving 

ت باا محصاوال ساهیکاه در مقا یآب: محصاول نهیجو در زمصرفه

مختلاف هماان کارخاناه،  یهابا همان محصول با ورژن ایمشابه 

 دارد. ازین یبه آب کمتر د،یهول ای یاندازراه یبرا

MU Multiple Codes 

 یساتیزطیمح یهاایژگایکه و یچندگانه: محصول یکدها یدارا

 یبنددساته یمتناوع یهحت عنوان کدها هواندیدارد و م یمهم

 ندارند. تیغالب ،یهک یگردد، اما کدها

TO Other 
 یارانهیپذتیمساوول یستیزطیمح یهایژگیکه و ی: محصولریسا

 .ردیگیباال قرار نم یهایبنداز دسته چکدا یدر ه یدارد ول

 IPCC, http://www6.montgomerycountymd.govمایه: بن

 

http://www6.montgomerycountymd.gov/
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 ذها و جزوات تلمبار شده و خاک خورده!عصر کاغ انیپا

انتشاار نظارات و اطالعاات باوده و  یروش بارا نیهرجیرا ،یمحصوالت چاپ عیو هوز هیهه

همچنان  یو دولت یاما موسسات خصوص میبریبه سر م تالیجیدر عصر د نکهیهست. با ا

ها، بروشاورها، ها، کتاب. پوسترها، کارت پستالکنندیهزاران هزار نوشته را چاپ و نشر م

در هماه  هانی. ادینا  ببر دیهوانیکه خودهان م یگریو موارد د اهها، برچسبدستورالعمل

در  د،یو ساف اهیس ای یشود. رنگ دایشما هم پ یهادر قفسه کتاب دیجا موجود است و شا

و  ،اساتباه شم ژهیاو یها انتقاال اطالعااهمختلف که هدف همه آن یهاها و اندازهشکل

 ی. اما بعد از آن چاه اهفااقانددهیخود رس فبه هد گریکار انجا  گرفت، د نیکه ا یهنگام

 خواهد افتاد؟

کوهااه اسات.  اریاست که عمرشان بس نیکه با هما  آثار منتشر شده وجود دارد ا یمشکل

 اباانیکاه در کوچاه و خ دیآیم ییهابر سر هما  آن برگه ییکه چه بال دیفکر کن نیبه ا

 یبارا یاند؟ چاه اهفااقکه خواناده شاده دیآیم ییهااند؟ چه بر سر روزنامهپراکنده شده

هاا در آن یزنادگ ادیابه احتمال ز اند؟دهیکه به مقصد رس دیآیم شیپ یانامه یهاپاکت

شاکل  نیو در بادهر شوندیم افتیحالت باز نیدر بهتر ایو  شودیزباله هما  م یهاسطل

کاغذ، جاوهر و زحمات  زانیاست که چه م یباور نکردن .رسندیدفن زباله م یهابه محل

 انتشارات
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نفر هم آن را نخواهاد خواناد!  کی یشوند که حتیم نهیهز یچاپ غاتیشر هبلن یهنها برا

دسات هساتند؛  نیااز ا یها مثال خاوبوجود دارند. کتاب زین یبا دوام اتیالبته نشر صد

 یحتا دیا. چرا؟ چاون هولتندسیها نسازمان انیم اتینوع از نشر نیهرهرچند پر استفاده

باه دسات افاراد  واسات  ازمنادین یادیاز یگران است، به زمان و انرژ اریکتاب، بس کی

 .رسدیم یکمتر

در  یاریعوامال بسا سات؟ی)سبز( چ داریپا هینشر کیاوصاف منظور از انتشار  نیپس با ا

شاده و جامع وجود نادارد. هار اثار منتشار  حیپاسخ صح کیهستند و  لیراستا دخ نیا

 :ردیگیشکل م نگونهیا داریپا هینشر کی آل،دهیدارد. به طور ا یمخاطبان و اهداف متفاوه

 مخاطبان مورد هدف یهایژگیبا هوجه به و -

 ستیزطیبه مح یرسانبیآس زانیم نیبا کمتر -

استفاده خواهد شد و در لحظه پس از استفاده باه  کباریاز  شتریاثر ب نیکه ا دهیا نیبا ا -

 خا  نخواهد خورد. یمدت طوالن یکتاب برا یهاانداخته نخواهد شد و در قفسه دور

همه آنچاه کاه انجاا   یرا برا ییاصول راهنما نیدو ج یکیها  میکنیم هیبه شما هوص ما

از  شیو پا دیافکار کن ی،زیااز خلق هار چ شیپو : دیدر ذهن خود داشته باش دیدهیم

 .دیاوت باشمتف یهانهیبه دنبال گز م،یاهخاذ هصم

 «هاکدام»و « چراها»قبل:  یالحظه

وجود دارد که ممکن است باه فکرهاان  یسواالت متعدد ه،ینشر کیاز انتشار  شیپ یحت

شکل انتشار، فر  دادن  نیانتخاب بهتر یسواالت ممکن است به شما برا نیخطور کند. ا

باه  هینشار کیاکه  دیو موضوعات آن کمک کند. حتما به خاطر داشته باش اتیبه محتو

از  یبلکاه جزئا کناد،یعمل ما ا یانتقال پ یبرا طهواس کیخود نه هنها به عنوان  یخود

 انیز ایدر جهت سود  ینقش هواندیموضوع م نیاست که در آن موجود است؛ که ا یامیپ

 یریها هصاو کندیآن به شما کمک م یخارج هیال ؛یبندکند. درست مثل بسته فایشما ا

 زین اتینشر یکه برا همشاب یاست به شما نشان دهد؛ اهفاق یبندل بستهچه در داخاز آن

 !دیکاربرد داشته باشد. پس دو بار اما هوشمندانه فکر کن هواندیم
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 د؟یازمندین هینشر نیبه ا چرا

خااطر  نیافقط به ا» اتینشر یگاه م؟یازمندین هینشر نیاصال به ا ایقبل از آن، آ یحت ای

 یدربااره چگاونگ یهفکر نیکه کمتر نیبدون ا شوند،ینشر م چاپ و «میکه مجبور هست

 ست؟یچ هینشر نی. پس هدف از چاپ و نشر امیها بعد از انتشار داشته باشاستفاده از آن

 دیاجد یجلب نظر اهادا کننادگان و جاذب اعضاا ایاست،  یهدف آن آموزش عموم ایآ

 یکه شما برا یاهیهدف نشر ایآ ؟یمال انیاست به حام یگزارش ایاخبار؛ و  جیهرو ایاست 

 سیناو شیاهداف است؟ هنگا  نوشاتن پا نیبه ا دنیرس دیکنیچاپ و نشر آن هالش م

 اتیموسساات، نشار وها از ساازمان یاری. بسادیاموضوع کامال فکر کن نیطرح خود به ا

 نیاا یباه راسات ایااماا آ برناد؛یخود به کار ما یهاطرح جیرا به عنوان گزارش نتا یچاپ

 است؟ نهیزم نیابزار در ا نیذارهررگیهاث

 ست؟یچ تانامیپ

داستان  کی ایعبارت کوهاه است،  کی ایآ د؟یکن انیب دیخواهیرا م یزیچه چ قایدق شما

از  یاریدر بسا ره؟یاغ ایداده و  یرو ییکه در جا یاست در مورد اهفاق یاهیانیب کیبلند، 

مشخصاات  شاتریهار چاه ب -ورهاها، پوساترها، بروشاپستال مانند کارت- یچاپ اتینشر

 یشاتریافاراد ب نکاهیشاانس ا شاودیباعاث ما دیآن درج کن دررا  ژهیو یدادیآشکار رو

. به عنوان مثال اگر شما بار ابدیاستفاده کنند کاهش  گریبار د یرا برا هیبخواهند آن نشر

 یکاارت بارا نیا، ا«۱۳۹۵آناا؛ خارداد  یکنفرانس عال» دیسیکارت پستال بنو کی یرو

 یبا وقت سهیدر مقا د،ید واهندهم آن را خ یاستفاده خواهد شد و افراد کم یکوهاه مدت

در پشات آن  شیآن نقش بسته و اطالعات مربوط به هما یجالب هوجه بر رو یکه عکس

 نوشته شده است.

 ست؟یمخاطب هدف شما ک

خ از آن استفاده خواهد کرد؟ پاسا یبرسد و چه کس یاثرهان به دست چه کس دیخواهیم

هادف  یکاربر پسند کاه در راساتا یاهیسوال به شما کمک خواهد کرد ها به نشر نیبه ا

ها . به عنوان مثال، افراد جوان ممکن است به کارت پستالدیابیدست  کندیخود هالش م
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 فتهیساال ممکان اسات شا انیاکاه افاراد م یدر حاال ند،ها عالقه داشته باشو برچسب

کوچاک و  یاز انتشاار، نظرخاواه شیپا ساتید. بد نباشن یو سنت کیکالس یبروشورها

از همه  شتریب یزیکه چه چ نیهدف خود در مورد ا نیو از مخاطب دیانجا  ده یمختصر

کاه  دیاکن تشررا من یزیبعد همان چ د؛یبپرس یها سودمندهر خواهد بود، سواالهآن یبرا

 دارد. نیبا نظر مخاطب یشتریمطابقت ب

موسساه را  ایامختصار از ساازمان  یاخچاهیهماراه باا هار دیو ساف اهیس یبروشورها ایآ

اغلاب چقادر  کنناد؟یما یرا نگهادار ژهیاو عیمربوط باه وقاا یهاجزوه ایآ پسندند؟یم

کاه  ییدر رابطه با شکل، رناگ و محتاوا کنند؟یچاپ شده را مطالعه م انهیگزارشات سال

 دیاهوانیما نجاایدر ا. دیافکار کن کنادیهوجه م جلب زین یداریاست و از نظر د دهریمف

 . دیاست، به دست آور دیمناسب و مف گرانید یدر مورد آن چه برا یکل یدگاهید

 آن را ارائه کرد؟ یتالیجینسخه د ه،یچاپ نشر یبه جا توانیم ایآ

 نیاا ایاکارد. اماا آ نیگزیآن جا تالیجید یهابا نسخه هوانیرا م یاز موارد چاپ یاریبس

 میهان است؟ اگر هصاممخاطبان ازیهدف شما و ن یدر راستا کیکدا   افتد؟یب دیاهفاق با

حاصال  ناانیاطم دیاخواهیچگونه م د،یکن یگذارهیسرما تالیجینسخه د یبر رو دیدار

 نیاو باه شاکل آنال یکرده و باه ساادگ دایپ یشناخت کاف ماش هیکه مرد  از نشر دیکن

 داشته باشند؟  یبه آن دسترس هوانندیم

هر دو مورد وجود دارد که هر کدا  متفااوت اسات. اگار انتشاار آن  یبرا یاریبس یایمزا

آن کاار  نیاانتشاار آنال ادیاز مرد  جالب هوجه باشد، به احتمال ز یگروه اندک یهنها برا

(. اگار ژهیاطارح و کیا جینتاا ایاسااالنه و  یهاانموناه، گزارش یاست )برا یهرعاقالنه

از  کباریاز  شیخواهد داشت که ب یادین زکه اثر منتشر شده مخاطبا دیکنیم ینیبشیپ

 نیهما ایاپاروژه  تیریماد نهینمونه، کتاب راهنما در زم یآن استفاده خواهند کرد )برا

هار دو  جاادیکتاب جعبه ابزار سبز( چاپ کردن آن ارزشمند خواهد بود. در هر صاورت ا

 یدسترسادارد  لیاکاه هما یابه هر نسخه هواندیو هر کس م ستین ینسخه کار دشوار

 .ابدی
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 عیاجهات هوز ی، به عنوان ابزارUSB یهاو فلش CD ،DVDاگر به استفاده از  نیهمچن

با منابع  سهیو هدف اطالعات مورد نظر در مقا زانیدر خصوص م د،یکنیاطالعات، فکر م

فلاش  کیا. دیافکر کن زیها نو هعداد دفعات استفاده از آن زاتیهجه نیا دیدر هول ریدرگ

USB کاربرد داشته باشاد، در  یدیمدت مد یبکار رود و برا هیهد کیبه عنوان  هواندیم

پاس از انتقاال  ادیعکس و پرونده، به احتمال ز نیدو ج یکی یمحتو CD کیکه  یحال

 اریبس یهاسیدو، سرو نیدور انداخته خواهد شد. اما بهتر از ا انه،یرا یآن بر رو یهاداده

از  یادیاو آساان حجام ز عیسار تقاالند و امکان انوجود دار نترنتیاست که در ا یادیز

 یکایزیباه حمال ف یازیان گاریخادمات، د نی. با استفاده از اکنندیاطالعات را فراهم م

 .ستیها نآن یگذاربه اشترا  یاطالعات برا

دارند قابکل  یینایو ب ییکه مشکل شنوا یافراد یرا برا اتینشر نیا توانیم ایآ

 استفاده کرد؟

 یکرد کاه افاراد یو طراح دیهول یرا به شکل کان وجود دارد که اثر منتشر شدهام نیا ایآ

 کیا دیاهوانیما ایادارند هم قادر به استفاده از آن باشاند؟ آ یینایو ب ییکه مشکل شنوا

قارار  سیرناویخاود ز لمیف یبرا دیهوانیم ایآ د؟یاز کتاب خود را انتشار ده ینسخه صوه

باه هماراه داشاته باشاد، اماا  یاضاف یهانهیقدامات هزا نیهر چند ممکن است ا د؟یده

از  یشاتریقشار ب انیو اطالعات خود را در م دیهر داشته باشکامل یها اثر کندیکمک م

 . دیمخاطبان قرار ده
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 پسر! میچاپ کن نویا ایب
 قاایرا خواهد خواناد و دق نیا یچه کس د،ییبگو دیخواهیچه م دیگرفت میکه هصم یزمان

 دیابا یقاد  بعاد یاست که برا یاهمان لحظه نیداد؛ ا دیرا انتقال خواه امتانیچگونه پ

 یمعرفا یساتیزطیکااهش اثارات مح یبارا دیااز اقادامات مف یفهرست نجای. ادیفکر کن

و سابز داشاته  داریاپا هینشار کیا دیهوانیم د،یکن یرویمراحل پ نیکه اگر از ا شودیم

 . دیباش

 یو طراح ییآراصفحه

. دیاآن فکر کن یو طراح ییآرادر مورد صفحه دیو سبز، با داریاثر پا کیو نشر چاپ  یبرا

 دیابا ییهاها و شاکل، چه رنگ«نقش ببندند»کاغذ  یاطالعات بر رو دیکه چگونه با نیا

 نی. همه ارهیو غ ابدیاختصاص  دیبا ریها و هصاوشکل یفضا برا زانیاستفاده شوند، چه م

از انتشار اثر مورد نظر خاود باا طاراح  شیص خواهند کرد. پرا مشخ یینها جهیموارد، نت

هاا  دی. از او بخواهدییو سبز بگو داریخود در خصوص انتشار پا یهادهیو از ا دیصحبت کن

 گریکادیباا  جیو سبز جستجو کناد و پاس از آن در رابطاه باا نتاا داریدر مورد انتشار پا

 .دیکن یهمفکر

 

 :داریپا یطراح کی یاجرا ینکته و هرفند برا چند

. پاس، دینبر نیو پوچ از ب چیه ی. کاغذها را برادیدر مورد نحوه استفاده از فضا فکر کن -

 !دیزیبرگرد بپره برویدو کلمه، ب ای کیهنها با  یصفحاه ای ادیز یگذاشتن فضاها یاز خال

اساتفاده از  یهر است؛ در خصاوص چگاونگکه مناسب دیرا انتخاب کن یاشکل و اندازه -

)مطالعه و استفاده از آن آسان باشد، فونات آن باه  دیاثرهان هوسط مخاطب هدف فکر کن

 (.رهیبزرگ باشد و غ یاندازه کاف

هک رنگ باه کااهش اساتفاده از  یرضروریغ یمحدود کردن استفاده از جوهر و فضاها -

 . کندیجوهر کمک م
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 کاغذ

درخات  اردیلیم ۴ساله حدود دارد. هر  ستیزطیبر مح یبزرگ اریبس یریصنعت کاغذ هاث

در خصاوص صانعت چااپ باه فصال  شتریاطالع ب ی)برا شوندیکاغذ قطع م دیهول یبرا

کاغاذ  ریمقدور است از خم تانی(. اگر برادیکتاب جعبه ابزار سبز مراجعه کن نیا« کاغذ»

، FSC) یمعتبار جهاان یهاناماهیگواه ریگیو پ دینکن ه( استفادvirgin pulp paperبکر )

SFI اند سااخته شاده یکه به صاورت محلا ییاز کاغذها دیو هالش کن دی( باشنیریو سا

هستند  یاز مصارف چاپ یاریبس یخوب برا یانهیگز ،یافتیباز ی. کاغذهادییاستفاده نما

اسات و هوساط  دساترسروزهاا قابال  نیامختلف کاه ا یهاها و طرحها، رنگو در مدل

باا حاداکثر  ییهستند. از کاغذها قابل استفاده وند،شیمختلف به کار برده م یهاچاپخانه

 .دی( استفاده کنPost-Consumer Waste (PCW)) یافتیمواد باز یمحتوا

 

 نیباه بهتار دیا. اماا هاالش کندیموارد را با هم داشته باش نیهمه ا دیهوانیوقت نم چیه

باا چاپخاناه شما مجبور به صحبت  دیمعناست که شا نیبه ا نی. ادیکن دایدست پ نهیگز

اساتفاده  یهاا را آگااه کارده و باراو سبز، آن داریچاپ پا یای. در خصوص مزادیهم باش

باا  دیاها بااز چاپخاناه یاریروزهاا بسا نیا. ادیکن قیهشو داریاها و مواد پاز روش شتریب

 یروشیانتخاب پا یبرا نهیگز کیاز  شتریب دیو سبز آشنا باشند و با داریچاپ پا میمفاه

 ارد.شما بگذ

 

FSC ست؟یچ 

FSC  نظارت بر جنگل یشورا»مخفف( »Forest Stewardship Council اسات )

 قیاشاورا از طر نیا. اکنادیم تیها فعالجنگل یجهان تیریو با هدف هوسعه مد

 نیاز بهتار یرویامرهبط باا هادف پ رانیجنگلداران و مد یبرا نامهیصدور گواه

 هارنمااای بااه .کناادیماا زهیاانگا جااادیا ،یسااتیزطیو مح یاجتماااع یهاااتیفعال

www.fsc.org دیمراجعه کن. 

http://www.fsc.org/
http://www.fsc.org/
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 !دهیای  

استفاده شده،  یاز کاغذها و مقواها ایجوهردار  یکوهاه است، از مُهرها هانا یپ اگر

. دیحک کن یکیمُهر الست یو آن را بر رو دیجالب خلق کن ریهصو کی. دیبهره ببر

کااارت  ایاابالمصاارف دفتاار و  یکااار کاارده، جلاادها ییمقااوا یهاجعبااه یهعااداد

را خلاق  دیادار اجیاکه احت یشکل دو هر هعدا دیگذشته را بردار خیهار یهاپستال

و  یآموزشا یهاها، دستورالعملکتاب یسازیشخص یمناسب برا یروش نی. ادیکن

 دیالهو ایاو  اتینشار یبار رو هاانا یچااپ پ ی. به جاااستهنوشتجات کنفرانس

 باه !دیاخود مشاخص کن یاست آن را با عالمت مُهر شخص یها، فقط کافبرچسب

 .دینگاه کن homo ecos یاز مُهرها ییهانمونه

 جوهر

 ایامختلاف در دن یچه هعداد جوهرها دیشد اگر بدان دیشگفت زده خواه ادیبه احتمال ز

 ایساو یوهرهااج ای یاهیگ یاز جوهرها ینفت یجوهرها یبه جا دیوجود دارد! هالش کن

در ساطح  VOC بااتیاز نظار دارا باودن هرک ،یشانهادیدو ماوردِ پ نیا. ادیاستفاده کن

 یهااکاه از رنگ یاند. زماانشاده یگاذارمتیق یبتقرار داشته و به شکل رقاا یهرنییپا

 نیایکه باه عناوان هع یوجرسیاست واقع در شهر کارلستات ن ی؛ شرکتPantoneپنتون )

است استفاده  یاستاندارد صنعت کیدارد.( که  ی، شهرت جهانرنگ سال یررسمیکننده غ

هساتند  یو رو سم و ،یبار یو گر ( حاو کیکه )عمدها قرمز متال ییهااز رنگ د،یکنیم

سااز باشاند. هرچناد هماا  انساان مشکل یساالمت یبرا هوانندیچرا که م دیاجتناب کن

و  نتیاکوپر یلشاو، موسس کمپان. راجر هشوندینم دیمشابه و مثل هم هول ایسو یهارنگ

 کندیم هیرا مجاز هوص ییاستفاده از جوهرها زیو سبز،  ن داریصنعت چاپ پا شگامانیاز پ

 باشند. VOC باتیدرصد هرک ۲از  کمتر یکه حاو

دو رناگ،  ای کی یهایمصرف جوهر خودهان را با استقبال از طراح زانیم دیهوانیم یحت

 . دیکاهش ده
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 مقدار

. اما واقعا به آن هعاداد شودیهر هما  مطرح خاص، ارزان کیموارد، چاپ متعدد  در اغلب

 یهااپاول و حفا  درخت رهیاناه هنهاا باعاث ذخ ق،یامحاسبه هعداد دق د؟یدار اجیاحت

هاان در گوشاه اهاق یاضااف یبلکاه از هلمباار شادن کاغاذها شودیدر جنگل م یشتریب

 !کندیم یریجلوگ

استفاده  یخالقانه برا یهابه دنبال راه د،یچاپ کرد یادیو هعداد ز اهفاق افتاد نیاگر ا اما

باه عناوان  هاوانیها ما! به عنوان مثال از پوسترها و کارت پساتالدیها باشمانده یاز باق

کاه  دینشد، مطمون شو یموارد عمل نیاز ا چکدا یاستفاده کرد. اما اگر ه ادداشتیکاغذ 

 کرد. دیخواه افتیباز را زیهمه چ

 یاضاف موارد

به چند نکتاه اشااره  نجایفکر کردن وجود دارد! ا یهم برا یگریچاپ، موارد د ندیدر فرآ

 : میکنیم قیهشو شتریب قاتیکرده و شما را به انجا  هحق

 لیامحصاوالت باه دل نیاا افاتی. بازدینظر کنصرف نتیو لم یاز چاپ و نشر آثار الک -

از همبرهاا و  نیادشوار اسات. عاالوه بار ا اریبساز کاغذ،  کیدر جدا کردن پالست یناهوان

 .دیینما یبروز مشکالت مشابه خوددار لیبه دل یلیمتصل شونده، چسبنده و فو یمُهرها

 یهاامرطاوب کنناده در چاپ ساتمیباه س یکه وابستگ دیاز چاپ خشک استفاده کن -

 یهااچاپ مرسو  در ییایمیو مواد ش لمیکه از ف تالیجی. چاپ دکندیمتداول را حذف م

 است. یمناسب نیگزیجا کند،یاستفاده نم یسنت

از شروع طرح، درباره عملکرد  شیو پ دیسبز را انتخاب کن یهااگر مقدور است چاپخانه -

 . دیکن قیها هحقآن

 یدر رابطه با چگاونگ یادیز اریبس یهادهی. ادیبه خرج ده تینسبت به آثار خود خالق -

 یباه جاا دیادار اریاچه که در اختاستفاده از آن ایو  یبه شکل شخص هینشر کیانتشار 

 یهاخودهان کتاب؛ از جعبه یها براوجود دارد. از ورق پاره دیمحصوالت جد یچاپ هجار

 !دیبساز دیخود کارت پستال جد یکار کرده برا یهاپستال تپوستر؛ و از کار ،یمیقد
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 فهرست

 یاست که فهرست ینی(، کمپDesign can Change« )کند جادیا رییهغ هواندیم یطراح»

! انصافا ماا کندیو سبز بودن به شما ارائه م داریپا یبرا ازیاز ملزومات مورد ن زیانگشگفت

ها آن تیاز سا دیهوانی! ممیقرار ده ارهانیبهتر از آن را در اخت یفهرست میهوانستیهم نم

 .دیکن دیبازد www.designcanchange.orgدر آدرس 

 یمورد یبررس

 ینیگزیجالاب از جاا یمثال « اءیاش دیروش هول یگهواره به گهواره: بازساز» کتاب

کاه  عتیالها  گرفته از طب یاصول طراح حیمواد است. عالوه بر هوض ریکاغذ با سا

 راتییاز هغا یکایزیف ینماد زیخودِ کتاب ن گردد،یصنعت م یداریباعث رونق و پا

و  یکیپالسات یهاانیکاه از رز یبایکاغاذ هرک یکتااب بار رو نیاسات. اروشیپ

شاده کاه  یطراح یاساخت شده، چاپ شده است و به گونه یرآلیغ یهاپرکننده

و عالوه بر آن ضدآب و مقاو  هم هست.  شودیم دهیباال د تیفیبا ک یمانند کاغذ

قابال  یباه ساادگ لنیپروپیپل یجمع آور یهاستمیبا س ییهاکتاب در محل نیا

 نیا. اشاودیبه عنوان مثال در ظروف ماست استفاده م لنیپروپیاست. پل افتیباز

با قرار  یسنتز ای یبیهرک یهاکه کتاب کندیم یاشاره به روز ،«درختیب»کتابِ 

قابال  هوانادیاز محصاوالت ما یاریگرفتن در چرخه گهواره به گهواره، مانناد بسا

آن  تیافیاز ک کهنبدون آ رد،یو مورد استفاده مجدد قرار گ افتیباز استفاده، قابل

 کاسته شود.

 Cradle to Cradle: Remaking the Way)هوضیح اینکه، کتاب ذکر شده، یعنی، 

We Make Things ماک داناه کاه از  ا یالیبرانگاارت و و کالیاسات از ما یاثار

صاحبت  ات،یاح یایاح یراب عتیمواد و الگو گرفتن از مدل طب افتیباز یهاروش

 Cradle toطرفه و از گهواره ها گور ) کی یریرا مس یفعل یدیو مدل هول کنندیم

Grave کنندیم( قلمداد.) 

 www.ted.comو  www.mcdonough.com در: شتریب اطالعات

http://www.designcanchange.org/
http://www.mcdonough.com/
http://www.ted.com/
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 ازین یابیارز
 

خاوب اسات کاه از خودهاان در  یلایخ د،یاجناس و کاال هست دیکه مشغول هول یهنگام

 نیاادختااران جااوان ا ایاا: آدیرا بپرساا یهااان سااواالهو هاادف مخاطبان قهیخصااوص ساال

 یساال باه کااله آفتااب انیازناان م ایاآ کهنیا ای کنند؟یرا به هن م میضخ یهاشرتیه

سواالت ممکان  یمجال نا  بردن همام کتاب نیا دارند؟! همانطور که در یشیگرا سبالیب

هلمباار شادن هماه  یکماد شاما بارا ایاهم در اهاق و  یکاف یفضا عتایوجود ندارد، طب

هاا و باه نادرت از آن دیاکرد افاتیمختلف در یهاتیفعال یکه ط یغاهیهبل یهاشرتیه

 یخصوصاا زماانم د،یافکر کن شتریباره ب نیدر ا دیکن یوجود ندارد! سع دیکنیاستفاده م

بخاش  نیا. در ادیادهیسافارش ما یغااهیهبل لیشرکت و موسسه خودهان وسا یکه برا

بهباود  یبارا دیاقابال اساتفاده و مف زاتیاوجود دارد که به شما در انتخااب هجه ینکاه

 طرح مورد نظرهان کمک خواهد کرد. ایموسسه 

 

 ایکاال و هدا
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 دیکن دیمحصوالت جذاب، سودمند و ماندگار تول

 دیخود صحبت کن با گروه مخاطب هدف

 یهادهیو ا دیبپرس یبه استفاده از آن دارند سوااله لیکه هما یلیها در خصوص وساآن از

 .دیشو ایرا جو یمخاطبان آه یهاا یو پ یبندرنگ ،یطراح

 دیرا جذاب کن آن

 کیاکردن  دایپ ده،یا نیبهتر د،یکنیو فنجان م فیک شرت،یه دیاگر شما مبادرت به هول

موسساه  ایدر شرکت  یحت یادیباشد، افراد ز یاندارد که طراح حرفه یزومطراح است. ل

 دهیابا استعداد هستند که حاضرند بابت د یاز نظر هنر یشما هستند که به صورت فطر

 قرار دهند!  ارهانیدر اخت لیها را با کمال مشما، آن صوالتمح یبر رو شانیهادهیشدن ا

 دتان خودشان حرف بزننمحصول دیبگذار

موسسه شاما  یهاخاص مطابق با ارزش یکه رفتارها دیاستفاده کن ییاجناس و کاالها از

اساتفاده کمتار از ظاروف  قیهشاو یبارا دیاهوانی. به عناوان مثاال مادهندیم جیرا هرو

 یبارا یدیخورش یشارژرها ایکرده و  دیهول یزدگضدزنگ یفوالد یهایبطر ،یکیپالست

 .دیینما نهیرا نهاد ریدپذیهجد یهایاستفاده از انرژ لشک نیها به ا دیهلفن استفاده کن

 زیکو اغلب ن کنندیمخاطب را برآورده م ازیکه صرفا ن یمحصوالت دیتول یبه جا

خاطر مخاطب  تیکه رضا دیکن دیرا تول یمحصوالت رند،یگیمورد استفاده قرار م

 را هم به همراه داشته باشند

شاما، باه  یبه عنوان نماد خاط مشا دیخر یهافیگر  نگهدارنده و ک یهافالسک دیهول

 نیاخواهد داشات! باه ا ویوی یاسباب باز دینسبت به هول یشتریب یاثرگذار ادیاحتمال ز

شاده و ماورد اقباال  دهیاد شاتریموسسه شاما ب ا یکه نشان و پ دیشویشکل مطمون م

 .ردیگیقرار م یشتریب
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 دینک دیمانا و ماندگار تول محصوالت

دو فصال ماورد اساتفاده قارار  ایا کیااز  شیکاه با یااز مدها و محصوالت دوره یرویپ

 شاودیکه باه سارعت ناابود نما تیفیو از مواد ماندگار و با ک دیرا کنار بگذار رندیگینم

 . دیاستفاده کن

 یافتیفوالد و ...( مصالح باز  ،یپالست وم،ینی)آلوم مصالح
شماست  یرو شیکه پ یاساس ماتیاز هصم یکی د،یدار را ییکاال دیکه قصد هول یهنگام

 د،یدار یشماریب یکاالها دیبه هول لیانتخاب مصالح مناسب خواهد بود. به طور قطع هما

هماا   دیکننده در خصوص پروسه هولمتاسفانه مجال پرداختن و ارائه اطالعات کسل یول

آورده شاده کاه  یاطالعاه ریر زوجود د نیوجود ندارد! با ا سبزاجناس در جعبه ابزار  نیا

ماورد نظار  تیافیاطالعاات و ک یدر خصوص جستجو یادهیها ارائه اهدف از آوردن آن

 به مصالح و مواد مناسب است.  دنیرس یبرا

 ریدپذیتجد مصالح

و  یعایهستند که به شکل طب یریدپذیمنابع هجد ایچوب، پنبه، کنف، کتان، بامبو و سو

 بااتیباا هرک ادیاو ز دیشوند. البته در صورت هماس شاد ایاح دوباره هوانندیبه سرعت م

 کاهنی( خواهند شد. با هوجه به اBiodegradable) ریپذبیهخرستیها هم زآن ،ییایمیش

وجود دارد  یگرید ینکاه نیبنابرا شوند،ینم دیبرابر هول یبه شکل ریدپذیهما  مصالح هجد

 :میبه آن هوجه کن دیبا یگذارکه هنگا  هدف



 61                          انتشارت و کاالها                                                                                                             

پا گذاشتن حقوق  ریو ز ستیزطیبر مح یو همراه با اثراه داریمعموال به شکل ناپا پنبه -

 ریو ساا کیاارگان یهاپنباه دیاخر ن،یگزی. روش جااشاودیما دیاها کشات و هولانسان

 کیارارگانیو غ کیاپنباه ارگان نیب یجزئ سهیمقا کیارائه  یاست. برا یعیمنسوجات طب

 .دیرا مطالعه کن« دارد؟ یرقچه ف شرتیبا ه شرتیه» جعبه 

در عرض  هواندیم اهیگ نیپنبه باشد: ا یبرا یمناسب نیگزیجا بامبوکه  رسدیبه نظر م -

باه  یو از طرفا ساتیوابسته ن ییایمیش یمتر رشد کند، به کودها کیروز به اندازه  کی

 شیرساانماوده و از ف دیاهول ژنیکرده، اکس هیهوا را هصف یدارد. از طرف اجیاحت یآب کم

 ،یسم ییایمیاستفاده از مواد ش لیوجود بامبو اغلب به دل نیا ا. بکندیم یریخا  جلوگ

پارچاه  دیاخا  و آب را باه هماراه دارد. هنگاا  خر یشده که آلودگ یابه پارچه لیهبد

 . دیآن سوال کن دیبامبو از فروشنده در خصوص روش هول

کاه  دیباشا ییهانباال کارخاناهباه د د،یدهیسفارش م یمحصوالت چوبکه  یهنگام -

جنگال  ناماهیصادور گواه ییمتحد اروپا یشورا اینظارت بر جنگل و  یشورا دییمورد ها

هحات  یشد که چوب مورد استفاده از منابع جنگل دیمطمون خواه بیهره نیهستند. به ا

 استخراج شده است. داریپا تیریمد

 افتیمصالح قابل باز

را ندارناد، از مصاالح قابال  هیابه شکل اول افتیباز تیابلکه ق یاستفاده از مصالح یبه جا

کاه در چرخاه  یمصالح مانناد فاوالد هنگاام ی. برخدیاستفاده کن هیبه شکل اول افتیباز

 هاوانینموناه، ما ی. باراکنندیخود را حف  م یساختار تیهمام رند،یگیقرار م افتیباز

خاودرو از آن اساتفاده  دیاو در هولدفاهر و ادارات را ذوب کرد  یساسا یاز کاالها یانبوه

استفاده کارد. ماواد خاا   مایقطعات هواپ دینوشابه در هول یمیقد یهایاز قوط اینمود و 

 مورد استفاده مجدد قرار داد.  شهیهم یبرا هوانیرا هم م یاصل

 هیهوصا یکیماواد پالسات افاتیباه باز وساتهیاگر چه همه ماا باه طاور پ گر،یطرف د از

 دیامحصول جد کی دیهول یبرا افتیباز»به نا   یندیمواد، موضوع فرآ نیا یول م؛یشویم

شاده و  «افتیباز»مواد وارد چرخه  نیا شهی( هستند: همDowncycling« )اما کم ارزش
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نموناه، صافحه  ی. باراشوندیم لیمحدودهر هبد ییاراکمتر و با ک تیفیبه محصوالت با ک

ذوب  هوانادیشود کاه دوبااره ما لیهبد یکیفنجان پالست کیبه  هواندیم وهریکامپ دیکل

باه پساماند  لیهم هبد تیشود و در نها لیاستحکا  کف اهاق هبد یبرا یاشده و به ماده

 خواهد شد.

 استفاده شده مصالح

 افات،یباز نادیها به فرآبدون وارد کردن آن هریمیاز انواع قد دیجد اءیاش دیروزها هول نیا

 نیاا دیااقدا  به هول یشتریو ب شتریها و موسسات بانهمد شده است. کارخ کیبه  لیهبد

 یاشاانه یهاافیاسات: ک ادیاز اریبسا ناهیزم نیکه مثال در ا کنندیم «ارزشیب»مواد 

(Messenger Bagس )یاز نوارهاا یبایج فیاکهنه خودروهاا؛ ک یهاشده از چرخ اخته 

از  دیاخصاوص خرم یهاافیاز جعبه حبوبات و غالت؛ ک لیموبا یهایکاست؛ کاور گوش

دوباره مصالح  اءیاح یبزرگ برا اریبس یاقدام نی. البته ارهیو غ یصنعت یهایاسهیک یچا

. پس باه دنباال دهدیرا کاهش م  از مصالح خا دیمنابع جد دیبه هول ازیاست و ن یمیقد

( را در Upcycling) افتاهیارهقااء  یافتیاکه اجنااس باز دیباش یمحصواله دکنندگانیهول

کار و هاالش باه احتماال  یو اندک تیخالق ی. با مقدارکنندیم یخود معرف یهاگکاهالو

کاار  جا ان نیمورد نظر خود را همراه با لذت مضاعف در ح یکاال دیهوانیشما هم م ادیز

شاد  دیاشکل متوجه خواه نیبه ا د؛یمتفاوت بگرد یهادهیبه دنبال ا نترنتی. در ادیبساز

 به شدت نا محدود است! یمیکهنه و قد لیوسا که امکان استفاده دوباره از

 هستند خطریسالمت شما ب یکه برا یمصالح

مصاالح بار  نیاا ریبه آن هوجه شود، هاث دیکه با یگریمورد د ،یستیزطیاز اثرات مح جدا

مخاطباان  یکه به طاور باالقوه بارا دیکن دیرا هول یلیوسا دیسالمت انسان است. شما نبا

 شاود،یاساتفاده ما یدنیو آشاام یمواد خاوراک یکه برا یلیوسا دیمضر است! هنگا  هول

 .دیدقت کن اریبس دیآب، با یهایگر  نگه دارنده و بطر یهامانند فالسک
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 A (Bisphenol A (BPA)) سفنولیب

 یهاایبنداسات کاه در بساته یآلا یبی، هرکA سفنولیب

باه  بیاهرک نیاکاه ا یوجود دارد. زمان یو فلز یکیپالست

و هوساط انساان  کنادیو آب نشت ما یواد خوراکداخل م

منشاء مشکالت مرهبط باا رشاد،  هواندیم شود،یمصرف م

 ادیز یاریو خطرات بس یو عروق یقبل یهایماری، بسرطان

و  یومیاانیآلوم یهااایاساات بطاار کاانباشااد. مم یگاارید

باشاند.  BPA یقابال اساتفاده مجادد، محتاو یکیپالست

قارار گرفتناد،  یابیاارزماورد  هاایبطار نیاکه ا یهنگام

 دهنادیرا نشت ما BPAها از آن یاریمشخص شد که بس

 یاگار محصاول یکنندگان است. حتمصرف یسالمت یبالقوه برا یکه عامل خطراه

نشات  ییایمیماواد شا یحااو ادیاز یلایبه احتمال خ ،شود غیهبل BPAاز  یعار

 است.  یگریکننده د

مطماون و  ،یمواد خاوراک ینگهدار یبرا ،یزدگضدزنگ یو ظروف فوالد هایبطر

هناوز نسابت باه  یومیانیو آلوم یکیاند. اما متاسفانه مواد پالستشده یسالم معرف

 هر هستند!هر و سبکارزان نیریسا

 از کجا آمده؟ نیا

 )استثمار( یکشبهره یهاکارگاه

 یکه قصد استفاده از چه محصاول دیاکرده دایپ نانیاطم اگر

اسات  نیا دیدر مورد آن بدان دیکه با یگرینکته د د،یرا دار

باا  یاکارده اسات. هار کارخاناه دیاآن را هول یکه چه کس

 یکشاو خطرناا  را کارگااه بهره یرانساانیغ یکار طیشرا

(Sweatshopقلمداد م )یدهمربوط به سامان نی. قوانکنندی 
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در  یاز کودکاان، کاار صانعت یگااریب ،یحداقل دستمزد و اضافه کاار لیاز قب یمشکاله

و غرامت کارکنان هر روزه در صدها کارخانه در سرهاسار  یاو بهداشت حرفه یمنیخانه، ا

 کننادیما افتیحداقل دستمزد را در یکشبهره یها. کارگران کارگاهگردندینقض م ایدن

 ایاراه فارار و  چیقارار گرفتاه و ها ریاو فق فیشود در طبقه ضعیموضوع باعث م نیکه ا

کاه دو برابار شادن  شاودیزده م نیحال، هخم نیته باشند. در همنداش ندهیبه آ یدیام

 ۱۰۰ژاکات  کیا ماتیق ک،یپوشا  در مکز یهادر کارخانه یرسم ریحقوق کارگران غ

 ماتیق کیا نیکند. قطعا ایهر مدالر گران ۸/۱شده در آن کارخانه را فقط  دیهول یدالر

 صدها کارگر است. یاحترا  به حقوق اساس یعادالنه برا

 کرد؟ هوانیچه م ایکار ناعادالنه در سراسر دن طیپاسخ به معضل شرا یراب
 Greenسابز ) یکاای. امردیرا بپرسا یخاود ساوااله یمحصوالت مصرف دکنندگانیاز هول

America یاز برخا یحقوق مصارف کننادگان( فهرسات یحام یرانتفاعیسازمان غ کی؛ 

قاادر باه  دیاکاار عادالناه با طیاکنندگان در خصوص شر دیکرده که هول هیرا هه یسوااله

 به آن باشند.  ییپاسخگو

اند چگوناه برخاورد محصول را سااخته نیکه ا یکه با کارگران داندیفروشگاه شما م ایآ -

 شود؟یم

 دیامحصاوالت شاما را هول ایارا کاه در سراسار دن ییهاشما فهرست هما  کارخاناه ایآ -

 ایاکار در هر کارخانه اسات؟ آ طیمزد و شراشامل دست نیا ایآ د؟یدار اریدر اخت کنندیم

 د؟یمن قرار ده اریروگرفت از آن را در اخت ای یکپ کی دیهوانیم

اند آنچناان محصاول را سااخته نیاکه ا یکه کارگران دهدیفروشگاه شما ضمانت م ایآ -

 کند؟ نیرا هام شانیهاکه خانواده کنندیم افتیدر یدستمزد

کناد و کاار کاردن  تیاها حماکاه از حقاوق انساان یفتاارکد ر کیفروشگاه شما  ایآ -

 یداریاکاه محصاوالت خاود را از آن خر ییهانا امن در هما  کارخاناه طیکودکان و شرا

عمل  نیقوان نیکدها چگونه به ا نیخود متصور شده است؟ ا یرا برا دیمنع نما د،یکنیم

: هیاما)بن شاود؟یما شیپاا یمنبع ساو  مساتقل قیطر زشما ا یهاکارخانه ایآ کنند؟یم

Green America.) 
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در  یباا ساابقه منفا ییکاه از کشاورها یمحصاواله دیو از خر دیها را چک کنبرچسب -

 .دیحقوق بشر هستند اجتناب کن نهیزم

شاان را باازگو که به طور واضح اصال و اسااس محصوالت دیباش ییهابه دنبال کارخانه -

خااطر  ناانیکاار عادالناه باه شاما اطم طیراو از بابت پرداخات دساتمزد و شا کنندیم

هرچاه هماا  باه  یعادالنه، باا خوشاحال یکار یهایمشها با خط. اغلب کارخانهدهندیم

 کرد! هندخود مباهات خوا یاخالق یهاوهیش

 طیشرا نیاصل و منشاء آن و همچن یریگیچرا که پ دیاستفاده کن یاز محصوالت محل -

 است.  یریگیهر قابل پساده یحاکم بر آن به شکل یکار

در  شاتریاطالعاات ب ی)بارا دیبا برچساب هجاارت منصافانه باشا یبه دنبال محصواله -

کتااب راهنماا مراجعاه  نیاا «یمواد خاوراک»هجارت منصفانه، به بخش  یخصوص گواه

 (.دیکن

 یبندحمل و نقل و بسته

حمال و نقال  است کاه کاالهاا یمسافت زانیو م خچهیهار ،یبررس یبرا گریمهم د یعامل

 .شوندیم

 د،یاآیما انیاحمل و نقال کااال باه م یبرا یکه سخن از کاهش مصرف انرژ یهنگام -

 است. یراه، استفاده از محصوالت محل نیبهتر شهیهم

باه  گردد،یم دیدورهر از کشور شما هول یکه در مسافت دیکنیم یداریرا خر ییاگر کاال -

از  ،یطاوالن یهامساافت یبارا ییل و نقل هواحم یکه به جا دیباش ییهادنبال کارخانه

 .کنندیاستفاده م ییایحمل و نقل در

کاه شاما سافارش  یهاا محصاواله دیابخواه دیاکنیم یکه با آن همکار یااز کارخانه -

 کند. یبندرا کمتر بسته دیدهیم

 .دیاند مجددا استفاده کنآن انتقال داده شده لهیهان به وسکه محصوالت ییهااز جعبه -
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 کند؟یم یچه فرق شرتیبا ت شرتیت

 «یمعمول» شرتیت

 . شودیم ستیزطیآب و مح یآلودگمنجر به  پنبهکشت متداول  -

پنباه،  لاوگر یک ۱ دیهول ی: براکندیپنبه به شدت آب را مصرف م دیهول ندیفرآ -

قارار  مناطق کم آباز مزارع پنباه در  یاریاست. بس اجیآب احت تریهزار ل ۱۱به 

 نیاز غمباارهر یکای. کنادیمحارو  ما یاهیمنبع ح نیرا از ا یدارد که مرد  محل

کشات  لیااسات کاه باه دل یرکزم یایآرال در آس یایها محوطه اطراف درمثال

امار منجار باه  نیادرصد از مساحت کل آن خشک شده اسات. ا ۱۵پنبه،  عیوس

 شکهیرفتن پ انیخاک و از م یو شور بیها، تخربوم سازگان دنید بیآس

 شده است.  یریگیماه یسنت

پنباه  دیاهول یبارا ایاسراسار دن یکشااورز یهاانیدرصد هماا  زم میهنها دو ن -

 نیاا یجهاان بار رو یهااکشچهاار  آفت کیااز  شاتریاماا ب شوند،یاستفاده م

 ارهیمحصوالت در هما  سا نیهرها را در صدر آلودهو آن شودیم ختهیمحصوالت ر

 .دهدیقرار م

هندوساتان  یدر کشورها یرنگرز اهانیاز گ یاریبس یپساب برا هیهصف امکانات -

باه سامت مناابع آب قابال شاربِ  مایآلوده مستق یهاوجود نداشته و آب نیو چ

 .شودیم ریسراز یمحل تیجمع

و  ادیاز متیدر حال هوسعه به واسطه ق یکشاورز پنبه در کشورها ونیلیم ۴۰۰ -

مطلاق باه سار  فقر طی، در شراسالمته بر مورد استفاد یهاکشاثرات مضر آفت

ها جان خود با آفت کش یاهفاق تیبه واسطه مسموم نفر ۱۰۰۰۰۰هرساله . برندیم

از  یمادت ناشا یحاد طوالن اتنفر از اثر ونیلیم کی. هرساله دهندیرا از دست م

 ،یاسفبار زندگ طیشرا لیکشاورز هر ساله به دل ۲۰۰۰۰۰و  برندیرنج م تیمسمو

 .کنندیم یبه خودکش اقدا 

 بشکرحقکو  منسوجات همراه با سوء استفاده غم باار از  دیدر اغلب موارد، هول -



 67                          انتشارت و کاالها                                                                                                             

 یکرده کاه کفااف زنادگ افتیاز حد معمول در هرنییپا یاست. کارگران دستمزد

 ینقاط، پرداخت نکردن دستمزد کودکان کار، امار یاریو در بس دهدیها را نمآن

 است. یعاد

 یمطالعه مورد

هاا  کنادیاسات کاه هاالش ما یا(، کارخانهEarthPositiveمثبت ) نیزم رخانهکا

کناد.  دیا( هولClimate Neutral Apparel) «یمایاثارات اقل نیبا کمتر یپوشاک»

شدن به  لیهبد تیعمر، قابل انیکه پس از پا کنندیم دیهول یها پوشا  متنوعآن

 دیاهاا نسابت باه هولآن دیاوله نادیچگوناه فرآ دیانیرا دارند. بب یغاهیمصالح هبل

 پنبه هفاوت دارد. «یمعمول»

 (EarthPositive T-Shirt) نیزم مثبت شرتیت

شده اسات. در هندوساتان و باا اساتفاده از  هیهه  یدرصد از پنبه ارگان ۱۰۰ -

( که معتبر و Eco-Farm) ستیزطیمزارع سازگار با مح یو بر رو یسنت یهاروش

 شده است. کنترل شده هستند پرورش داده 

 یموسکم یهاآب آن توسط باران رهیدرصد از ذخ ۹۵که  ییهانیزم یبر رو -

باه  ازیاموضاوع باعاث کااهش ن نیاپارورش داده شاده اسات. ا گردد،یم نیهام

که به طور معماول در مازارع  ی. اهفاقشودیکالن م اسیدر مق یزهکش یهاپروژه

به وقاوع  هاخانهو رود هاهاچیدر یزهکش لیکم آب به دل یپنبه در روستاها یسنت

 .ونددیپیم

باه  شاوند،یها در آن پارورش داده ماپنبه نیکه ا ستیزطیمزارع سازگار با مح -

 . کنندیم با آفات مبارزه یعیطب یبه شکل ،یسم یهاکشاستفاده از آفت یجا

به محصاوالت مختلاف؛  لیو هبد ایحمل و نقل به نقاط مختلف دن یپنبه به جا -

 . گرددیم لیها هبدبه منسوجات و پس از آن به لباس ،دیهول محلدر همان 

 یرنگارز نادیفرآ کناد؛یاستفاده ما باد یانرژدر درجه اول از  یدیکارخانه هول -
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کاه  ییانباار در شاهر لنادن، جاا شاود؛یانجا  م یدیخورش یانرژاغلب هوسط 

و به طاور کامال  کربن بوده دیاز هول یعار شوند،یبه آن جا فرستاده م هاشرتیه

 . شودیم یانرژ نیهام ریدپذیتجد یهایانرژ لهیبه وس

 قیااز طر رسند،یکه به طور کامل به فروش م یآماده شده هنگام یهاشرتیه -

حمال  ییایکدر قیاارساال نشاده بلکاه از طر یشامال یکایبه اروپا و آمر ییهوا

 .شوندیم

 یهاه و هوساط ساازمانشاد نیو سازندگان هضم دکنندگانیهول یحقو  انسان -

 دیااهول ناادیدر فرآ کودکککان. شااودیماا یریااگیمتعاادد، پ یاعتباااربخش خااارج

 .شوندیمثبت به کار گمارده نم نیزم یهاشرتیه
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 م؟یخود را بده یکاال ای هینشر میخواهیم ی: به چه کس۱سوال 

ان، هادف، دوسات نیخاود را باه مخااطب یکااال ای هینشر دیممکن است قصد داشته باش

 ازمنادیماوارد ن نیاافاراد باه ا نیاا ای. آدیکن میاعضا هقد ای انیکارکنان، داوطلبان و حام

 یاستفاده را از آن خواهند برد؟ حت نیبهتر ایها استفاده خواهند کرد؟ آاز آن ایهستند؟ آ

مطلاوب انجاا   یکاال به شکل ای هینشر کی دیهول یبرا دیهوانستیاگر همه آن چه را که م

به محصول شما نداشته  یاوجود داشته باشند که عالقه یباز هم ممکن است افراد د،یده

 توزیع

مورد نظرتان  یکاال ای هیکه نشر یبه محض

که  نیدر مورد ا دیبا د،یگرد لیتکم

 دیفکر کن د،ینما عیها را توزچگونه آن

 دیانبار شدن در پستو تول یبرا دوارمی)ام

 نتوایچگونه م نیباشند!(. بنابرا نشده

کرد که محصول خود را به  دایپ نانیاطم

 د؟یاکرده عیتوز داریپا یشکل

سوال برای  ۲

 دهی:پاسخ
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 اجیاکه هر فرد به چه هعداد از محصول شاما احت دیبفهم دیکن یخوب! سع اریباشند. بس

هماا   عیاکاه قاادر باه هوز یبه فرد پستالعدد کارت  ۱۰۰نمونه، اهدا کردن  یدارد. برا

از  یادیاهعاداد ز عیااز هوز شیپا ن،ی. عالوه بر ادیآیم به نظر یارزشیکار ب ست،یها نآن

باودن، آن را از شاما  گانیرا لی. مرد  ممکن است به دلدیو کوچک، فکر کن زیر یکاالها

بردارند که قادر به  را یکه آن هعداد محصول دیکن یادآوریهان . به مخاطبان هدفرندیبپذ

 .شتریاستفاده از آن هستند و نه ب

اسکت تعلکق  ازیککه ن ییبه جا زیداد که هر چ صیتشخ توانیم: چگونه ۲سوال

 کند؟ دایپ

که  یمورد بعد د،یبده دیبا یرا به چه هعداد و به چه کسان هانیکه معلو  شد کاال یزمان

 لهیاز چه وس د؟یها برسانموارد است: چگونه محصول را به دست آن نیشامل ا دیبدان دیبا

جعباه  کیاارزش آن را دارد که فقاط باه خااطر  ایآ کرد؟ دیاستفاده خواه یحمل و نقل

 یبتوان آن را با اهوبوس دیگردد؟ شا یبا خودرو ط یادیز مسافت ،یمحصوالت چاپ یحاو

به آن  یگرید لیها بنا به دل دیمنتظر بمان ایو  کندیم متیفرستاد که به همان مقصد عز

 د؟ینقطه سفر کن

 :میدر ذهن داشته باش دیکه با ینکات

. رسادیکاه باه مخاطاب هادف ما دیاحاصال کن ناانیاطم د،یاکرده دیرا هول یزیچ -۱

اناد و که کارشان را انجا  داده لیدل نیفقط به ا یادیز اریبس یو کاالها یمحصوالت چاپ

باه دسات  جاهی. در نتشاوندیهلمبار ما هایدر راه است، در انبار یگریهر دمهم یزهایچ

 .شوندیسپرده م یفراموش

 .دیزیبپره ییاز حمل و نقل هوا تانیهاال محمولهارس یبرا -۲

هار از ارسال را اثار بخش ندی. فرآدیبخش از کار در آنِ واحد اجتناب کن کیاز ارسال  -۳

که به مقصد  ینمونه، به صورت مشتر  با افراد ی. برادیآن چه که ممکن است انجا  ده

 .دیهمراه شو کنندیمورد نظر شما سفر م

خااطر کاه  نیااماا باه ا د،یاماورد نظرهاان را قابال دساترس کن یهاو کاال اتینشر -۴
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 دیاکاه قصاد دار ی! زمااندیااندازین رونیاهاا را بآن د،یاز شرشان خالص شو دیخواهیم

دارناد و از  اجیاکه افراد به آن احت دیمطمون شو د،یخود را عرضه کن یکاالها ای اتینشر

 .کنندیآن استفاده م

نساخه چااپ شاده را باه  د،یهم در دسترس قرار ده نینالخود را به شکل آ اتینشر -۵

در محال از  هوانندیکه افراد م ییجا د،یاهدا کن یاماکن عموم ریها، مدارس و ساکتابخانه

 کنند. هیروگرفت هه ای یکپ کیخودشان  یکه بتوانند براآن استفاده کنند، بدون آن

 





 

 مدیریت مالی
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اسات. باا  یاهیمحل درآمد، ح یبررس یول شد،بایهان مسازمان یدیپول منبع کل نکهیبا ا

باا  هوانی. مدیکنیم قیو هصد دییدهنده را هم هاحرفه و دادوستد اعانه ،یااعانه رفتنیپذ

اعاناه قباول  یاز چاه کساان کنادیکه بطور شافاف مشاخص ما یایاهخاد منشور اخالق

 کرد. زیدار پرهدهندگان مشکلبه اعانه ناز وابسته شد د،یکنینم

 یکساان کننادیما یها خاوددارها از قبول اعانه از آنسمن شتریکه ب یمجرمان معمول -

 هستند. ریدرگ واناتیکار کودکان، و سوءرفتار با ح ست،یزطیمح بیهستند که در هخر

اعاناه از  رشیبهتر اسات از پاذ شان،یهاشیها، بسته به اهداف و گرااز سازمان یاریبس -

 ،یانارژ دیاهول ،ینفات، قماربااز شیکه در پااال ییهاانند آنکنند، م زیپره عیصنا یبرخ

 هستند. ریدرگ رهیها، هنباکو، الکل و غسازیدارو

دهندگان انتخاب شوند، ممکان اسات بمارور زماان بخااطر هر چقدر هم به دقت اعانه -

 ،یناعادالنه از لحاظ اجتماع ای ستیزطیناسازگار با مح یهاتیهوسعه فعال ایمالکان  رییهغ

 قبول شوند. رقابلیغ

. ممکن است شودیبه هر دو طرف مربوط م یمال نیدر هام اتیاخالق دیداشته باش ادیب -

و روش اساتفاده شاما از مناابع  یمنشور اخالقا د،یدهیدهنده به آنچه شما انجا  ماعانه

 مند باشد.عالقه یمال

 

 مداراخالق یبانکدار

فکار  افتادیشاده شاما در باناک ما یگزارساپرده پول یکه برا یهابحال درباره اهفاق ایآ

 د؟یاکرده

 مداراخالق بودجه
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عرصاه  ناانینقاش آفر ریساا نیو بناابرا شاودیم یگذارهیها سرماشما هوسط بانک پول

 هاا،یگذارهیسرما نیا یبررس یمدار به معنااخالق ی. بانکدارکندیم تیرا حما یاقتصاد

 وب و بد بودن است. خ سهیها، بلکه از نظر مقاآن یسودآور تینه هنها قابل

 The Global Allianceهمچون  ییهامدار وابسته به سازماناخالق یبانکدار شگامانیپ -

for Banking on Values  در انتخاب به شما کمک کنند.  هوانندیهستند که م 

 یاجتماع تیبا مسوول ییهاپروژه یول ،یاخالق یبدون مهر رسم ییهاممکن است بانک -

دقات در هجاارت  ،یو اخالق یستیزطیپاسخگو از لحاظ مح ییهایگذارهیمشتر ، سرما

نکته را ذکار  نیخود ا یدر هارنما گمانیباشند، ب نیداشته باشند. اگر چن رهیعادالنه و غ

 . دیصحبت کن یشعبه محل سییبا ر ایو  دینیبب رابانک  ی. هارنماکنندیم

 دایارا در کشاور خاود پ یمناساب و باناک دیهسات یالمللانیساازمان ب کیااگر شاما  -

 .دییخود را در خارج از کشور باز نما یحساب بانک دیهوانیم د،یکنینم

باه اطالعاات در  یمدار است. اگر دسترسبانک اخالق کی یاصل برا نیهرمهم تیشفاف -

باناک،  نیاا دیمشاکل اسات، شاا دیکنیکه اکنون با آن کار م یبانک یمورد اصول اخالق

هاا نشاان هان باه آنافتخار کردن به آن ندارد. نظر خود را با بستن حسااب یبرا یتیفعال

از  ساتین بنادیپا یکه به اصول اخالق یعمل کنند، بانک هیرو نیبا ا ی. اگر افراد کافدیده

 گردونه خارج خواهد شد.



 76                                                                                                                               جعبه ابزار سبز 

 

 اقتصاد بدون پول
 دیاخر یبارا دیاهوانیما د،یمواجه هست یاگر با کمبود منابع مال

 :دیاستفاده کن ریز نیگزیجا یهااز روش دیدار ازینآنچه 

 دینکن دیاصال خر  -

کااربرد  یاسات؟ بجاا ازیاواقعا موردن دیخر نیا ایآ دیدوباره از خود بپرس دن،یاز خر قبل

 د،یکمتر بخر دیهوانی. مدیاستفاده کن دیدار ازیآنچه ن هیهه یخودهان برا تیپول، از خالق

روش انجا  کار،  رییبا هغ ایو  دیاستفاده کن گانیرا یهانمونهاز  د،یرا بازمصرف کن یزیچ

 .دیببر نیرا از ب دیخربه  ازین

 تبادل کاال -

هاا از آن کنناد،یهنوز خوب کار ما نکهیباشد که با ا یلیاست دفتر شما پر از وسا ممکن

 یپاسخگو از لحاظ اجتماع یهایگذارهیسرما

 ییهایی، مجموع دارا۲010شروع سال در  کا،یآمر در

 یکردهایهمگام با رو ،یکه به طور تخصص

 تیریمد ،یپاسخگو از لحاظ اجتماع یگذارهیسرما

 شیافزا کیکه  دیدالر رس ونیلیتر 0۷/3شدند به 

 1۹۹5دالر در سال  اردیلیم ۶3۹را نسبت به  یدرصد3۸0

 دهد. ینشان م

، ۲01۲در اروپا، در سال 

پاسخگو از  یهایگذارهیسرما

 ۷۶/۶به مجموع  یلحاظ اجتماع

 .دیرس وروی ونیلیتر
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ها آنعکس  د،یکن هیهه لیوسا نیاز ا ی. فهرستستین یازیها نبه آن ای شودیاستفاده نم

هاا هام . از آندیخود ارائه ده هیدفاهر همسا ایهمکار و  یهاو به سازمان دیکن وستیرا پ

 دیاهوانیوجاود دارناد کاه ما ییزهاایچه چ دینیکنند. بب هیهه یمشابهفهرست  دیبخواه

 .دیاند هم استفاده کنشده جادیمعاوضه ا یکه برا ییاز هارنماها دیهوان ی. مدیمعاوضه کن

 اتتبادل خدم -

 ایا. آدیها مبادله کنسازمان ریخدمات و زمان کارمندها را با سا دیهوانیبر کاالها، م عالوه

 گرلیهساه ایا کنادیصاحبت ما یماهر است، زبان خاارج یکه در عکاس دیدار یهمکار

 یهیآ یفن بانیپشت کیها را با و زمان آن دیکن هیها ههآن یهااز مهارت یاست؟ فهرست

و باا  دیشاو نیاآنال یعضو هارنماها دیهوانیم نی. همچندیکن معامله یزسامیآموزش ه ای

 .دیوارد مبادله شو نهیزم نیدر ا یشتریب یشرکا

 گرفتن هیقرض گرفتن، به اشتراک گذاشتن، و کرا -

 ازیان کیابار اسااس  دیاکنیها استفاده ماز آن تانیانجا  کارها یکه برا ایاز اش یاریبس

هنهاا در  ره،یاو غ لیا، اهومب یعکاسا نی. ناورافکن، دورباستندین ازیروزانه مستمر مورد ن

هر اسات کاه بصارفه یو از نظار اقتصااد رندیگیمورد استفاده قرار م یخاص یهاتیموقع

بطاور مشاتر   ،یگاریقارارداد باا ساازمان د کی یط ایکرد و  هیاکر ازیها را موقع نآن

 و استفاده کرد. یداریخر

 ارز مکمل -

هجاارت و  یارهقا یاز مناطق، برا یاریاما در بس ست،یمبادله بدون پول نمکمل، فقط  ارز

مناابع  یریاز بکاارگ تیو حما ،یهوسعه عموم قیکاهش کربن، هشو ،یمحل یروابط هجار

باه  شاتریب یآگااه یکمتر مورد استفاده قرار گرفته، در حال شناخته شدن هستند. بارا

 مراجعه کنید. www.complementarycurrency.org یهارنما

 یمال نیهام نیگزیجا یهاروش

http://www.complementarycurrency.org/
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 (Crowdfundingاعانه ) یآورجمع
پاول،  یمقدار کم افتیدر قیروش، از طر نیا

 قیاو معماوال از طر ادیااز هعاداد افاراد ز یول

 نیاکاه ا ی. در حاالشاوندیانجا  ما نترنت،یا

 س،یهاازه هاسا یهارکتشا یبرا شتریروش ب

 یآورجماع یهاشناخته شاده اسات، برناماه

شان کماک وجود دارند که هنها هدف یااعانه

 هیریخ یهاپروژه و یرانتفاعیغ یهابه سازمان

 یساادگ هاا،تیمز نیاسات. بزرگتار یشخص

 یبارا یجاذب هباه و کماک ماال یبرا غیهبل

 از مرد  است.  یاشبکه گسترده نیو همچن ن،یها به شکل آنالپروژه

 

 اعانه یآورجمع چالش

آن اعانه جماع  یکه برا یااعانه، عالوه بر پروژه یآورشما به سمت جمع کردیرو چرخش

 شاتری. نه هنها باعث بدهدیهان قرار مدوستان ایشما  یرو شیپ یدیچالش جد د،یکنیم

ناوان نموناه، هام باشاد! باه ع حیهفار ینوع هواندیبلکه م شود،یشدن پروژه شما م دهید

دو ماراهن  کیکه  دیاعال  کن ایو  دیکن یزندگ وروی ۱ یبا روز د،یبگذار لیبیس دیهوانیم

. دیاده حیهوضا د،یاکنیهاان دربااره آنچاه ماوبالگ یهاکرد و در پست دیرا آغاز خواه

 هولد به پروژه شما اعانه بدهند.  هیهد یبه جا دیهان هم بخواهاز دوستان دیهوانیم

کاه  یبخشموجود الها  یهاطرح ایو  ندیآیکه در ادامه م ییهابرنامه یبا بررس دیهوانیم

در حاال کاار  ساتین یازیا: لزوما نهیهوص کی. دیاند، شروع کنداشته یموفق یهاچالش

شاامل  هوانادی. چالش مدیآن هست یاعانه برا یآورکه در حال جمع دیباش یاپروژه یرو

اعانه را  یآورچالش، جمع نیباشد. ا د،یدانیارزش م یاراو د دیرکه دوست دا یهر مورد

 .دیباش سیاگر شخصا خس یحت کندیم لیهبد دنیبخش یبرا یبه روش خوب
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 (Social Entrepreneurship) یاجتماع ینیکارآفر

روش، شاما را از هجاارت کاردن و  نیا د،یهست یانتفاع ریغ هیریسازمان خ کیاگر  یحت

هان سهامداران، صرف پروژه سازمان نیب عیهوز یبجا هواندیکه م ،داردیباز نم یسود آور

کاه در محال  ییکاالهاا ایاو  دیو بفروشا دیارا هول ییکااال دیاهوانینمونه، ما یشود. برا

. عاالوه بار دیاده هیرا ارا یخدماه ایو  د،یکرده و بفروش برسان ردرا وا ستندین هانیزندگ

هاا آر  شیکند، همچون نما تیهان را حماسازمان اهداف هواندیم ینیکارآفر نیدرآمد، ا

شاده  هیمحصوالت هه ای)لباس  رخواهانهیخدمت به اهداف خ ایشعارها، ارائه اطالعات،  ای

 (.رهیو غ یمطالب آموزش ن،یمعلول لهیشده بوس دیمحصوالت هول ،یافتیاز مواد باز

 تانمنصفانه در سازمان دستمزد

 یقابال دسترسا ،یهمه باا هار هاوان ماال یهان برامانساز یهاتیکه فعال دیشو مطمون

 هاناهیمشاارکت )کاه هز نهیهز ریمتغ استیس دیهوانیموضوع، م نیا نیهضم یاست. برا

 یزیرهیارا پا یصندوق همبساتگ کی( و شودیبراساس درآمد مشارکت کننده محاسبه م

 ناد،یآیبرنم هانهیزکه از عهده ه یسفر آنان یهانهیگان و هزکه به مشارکت کننده دیکن

 کمک کند.

مارد  نهااد  یهااعانه، داوطلبان را باه ساازمان یآورچالش جمع یهارنماها را که برا نیا

 :دینیبب کند،یمتصل م
www.justgiving.com 
www.buzzbnk.org 
www.globalgiving.org 
www.thebiggive.org.uk 

http://www.justgiving.com/
http://www.buzzbnk.org/
http://www.globalgiving.org/
http://www.thebiggive.org.uk/
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 یکیبا مطالعه الکترون ستیزطیحفظ مح

 

 یگرام خواننده

 

 هیامترجماان هه یشخص نهیکتاب با عالقه و هز نیا

  عالقمنادان عماو  اریدر اخت گانیرا صورت شده و به

 است. گرفته قرار

 ،ریشماره کارت ز قیاز طر دیهوانیم لیصورت هما در

 نیا، از ا(بانک ملات) یکاله یمترجم مهد به متعلق

 تیاراه، حما نیا افتنیادامه  نیو همچن ارزشمند اثر

 .دیینما

             ۶۱۰۴۳۳۷۸۷۶۹۸۸۹۷۱ 

 :کنیدآگاه رجم را مت ر،یز لیمیا قیاز طر ،یهر مبلغ زیبعد از وار لطفا
WayOfLiveGreen@gmail.com  

 

 گردد.هان سپاسگزاری و قدردانی میپیشاپیش از هوجه و لطف

 

 هوانید از هارنمای زیر دریافت نمایید:اصل کتاب به زبان اصلی را می
http://www.iynf.org/download/green_toolbox/GreenToolbox.pdf 

************************ 

 ها، به ما بپیوندید در:ها و همکاریها، کتاببرای سایر نکته
www.WeLiveGreen.ir   

https://telegram.me/WeLiveGreen 

 

 

mailto:WayOfLiveGreen@gmail.com
http://www.iynf.org/download/green_toolbox/GreenToolbox.pdf
http://www.welivegreen.ir/
https://telegram.me/WeLiveGreen


 

 جابجایی



 82                                                                                                                               جعبه ابزار سبز 

در  ینظاام ریاغ یماایهواپ ۱۲۰۰۰لحظه، حادود  نیاست. در ا ۲۱نشان قرن  ،ییجابجا

. از نظار میارو یاوقاات فراغات باه سافر ما یکاار و هام بارا یآسمان است. ما هم بارا

 ی. موجب انتشار گازهااشودیم عتیطببر  یادیز راتیموجب هاث ییجابجا ،یستیزطیمح

 شیمسافرت اغلب موجب افازا ن،یشود. عالوه بر ا یم یو نور یصوه یو آلودگ یاگلخانه

آب از  یهاایبطار ایاشاده  یبندبساته چیکاه سااندو یشود، مانند زمان یزباله م دیهول

اقالناه و ع یریگمیباا هصام یادیز زانیبه م راتیهاث نی. امیریگ یم ییمواد غذا یهادکه

 هالش، قابل کاهش است. یکم

 برنامه مسافرت
داشته باشد. ممکن است به شما اجازه دهد که  یسازمان شما ممکن است برنامه مسافره

 هیادیهائ یاز بخاش ماال طیبل متیق یبرا دیشما با نکهیا ای دیریفقط قطار درجه دو  بگ

هواناد باه عناوان  یما یحتچگونه است؟ آنها به را یستیزطی. در مورد مسائل محدیریبگ

شاما  ،یشوند. پس از معرفا یاز سازمان شما معرف یریوو هص ستیزطیمح یبرا یمنفعت

جاا  نیادر دساترس و مشااهده اسات. در ا یمقررات به راحت نیکه ا دیمطمون شو دیبا

 برنامه سفر سبز وجود دارد: یهفکر در مورد طراح یاز مباحث مهم برا یبعض

 .دیکن قیرا هشو یعموم هینقل لیت سفر با وساکه ممکن اس ییجا ها -

و  عیاگار چاه سار ماهای. هواپدیکن یریکه که امکان دارد از پرواز کردن جلوگ ییجا ها -

 ییماایهواپ شیماای. پباشاندیما زیاآلوده کننده ن نیحال بزرگتر نیراحت هستند در ع

 ییهوا سفرهای درصد۴۵. شودیم ایدر دن دکربنیاکسدی درصد۳موجب انتشار  شیکماب

و روشان  حی. صارباشادیکمتر از آن ما ای لومتریک ۵۰۰ شیکماب یشامل مسافت ییاروپا

 نیگزی( اگار جاالاومتریک ۱۰۰۰کمتار از  دیمسافت مشخص )بگوئ کیکه در  دیکن انیب

 . دیرا ندار مایسفر وجود دارد شما اجازه سفر با هواپ یبرا یگرید

مواقاع، شاما  نیاافتخاار کنناد. در ا ساتیزطیمح که به سفر سازگار با دیبساز یافراد -

 دیاهول نیرا باا کمتار ریمسا نیهاریکه طاوالن دیرا بازگو کن یافراد یهاهالش دیهوانیم

CO2 یسواریها مجاناز آن یبعض دیاند. شاسفر کرده ( ،صلواهیhitchhiking )یحتا ایا 
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 کرده باشند. یسواردوچرخه

 د،یاایب نیباا ماشا یعموم هینقل لیستفاده از وساا یگرفت که به جا میهصم یکس اگر -

از  یهاا گاروه بزرگتار دیاکن یو ساع دیکن قی( را هشوcar-pooling) ییمایهمپ لیاهومب

کارآمد سفر کنند. مطمون  یانرژ یدارا یهانیها با ماش دیکن بیشرکت کنندگان را هرغ

 .کنندیم یزیرامهو خودشان برن شناسندیرا م گریدهم یدر حد کاف یکه به زود دیشو

 یلایر یسراسار طیکند؟ بلا یکل اروپا را ط دیبا دادیرو کیشرکت در  یبرا یکس ایآ -

پارواز باشاد،  یشده شاما بارا نییاز زمان هع شتریاگر فاصله ب یباشد. حت دیمف هواندیم

 هوانادیدر راه باه هماراه غاذا ما شاتریشاب ب کی. دیبه گرفتن قطار کن قیمرد  را هشو

 باشد. زیانگوسوسه

 یاگلخاناه یگازها دیمناسب نباشند و اجبار به پرواز است، هول ،ینیامکانات زم اگرهما  -

 (.دیهوجه کن ریز یهااستیبه س) (offset the emissions) دیرا جبران کن

 یایا. مزاساتیبه حضاور فارد ن یازیاز جلسات ن یشود که در بعض دیهاک دیبا ت،یدر نها

. جادا از شاودیمنتشر م یکه به ندرت گاز دینیرا بب نیآنال شرکت در جلسات به صورت

هاا حاد  دیابا د،یاکارمنادان دار ای گذارانهیبا اعضا، سرما یاآن، اگر شما هر ساله جلسه

 ییهاارگروهیکنندگان را باه زشارکت ن،ی. عالوه بر ادینیبب دار را ه یامکان برنامه بزرگ

 دیمساله خواه نیشما قادر به طرح چند ییگردهما کی یصورت ط نیدر ا د،یکن میهقس

 بود.

 وآمد روزانه به محل کاررفت
 یمنفا راتیمنباع مهام هااث کیادر مورد رفت و آمد به محل کار است کاه  گر،یمورد د

 یشایهما ایاجلساه  یمتفاوت با سفر بارا یکم تیموقع نجای. در اباشدیم یستیزطیمح

کاه  ساتیبدان معناا ن نیا ،ی. به هر رورودیبه سر کار نم مایبا هواپ یاست. معموالً کس

 ماایکه دو بار در ساال از هواپ یبا افراد سهیها در مقاساالنه آن یاگلخانه یانتشار گازها

کوهااه(  یسافر )حتا یکمتر است. رفت و آمد به طور معماول باه معنا کنندیاستفاده م

مهام اسات کاه  نیبرا. بنااشاودیطول سال، به طور روزانه هکرار م شتریکه در ب باشدیم
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 .میآن را ها حد امکان کاهش ده ریهاث

 

 

 دیو روشن باش حیسفر، صر یهادر برنامه

 

 international young) سااتیزطیجوانااان دوسااتدار مح یالمللاانیب ادیاابن

naturefriendsیدارد. به طور کلا ییدر مورد جابجا یبه نسبت مشخص نی(، قوان، 

حمال  لیاستفاده از وسا نکهیمگر ا دیرا ندار ییاگردهم کی یشما اجازه پرواز برا

نباشاد  یشما کاف تیفعال اننباشد، زمان مسافرت با هوجه به زم منیا گریو نقل د

هر باشاد. اگار حمال و نقال گران یبه طور قابل هوجه ینیحمل و نقل زم نکهیا ای

آورده بار دیابا یگاریباشد و افراد مجبور به پرواز باشند، شرط د یعمل ریغ ینیزم

سازمان باه  نی( ) اcarbon offset) کنند جبران را کربن درصد۵۰ دیشود: افراد با

 .دینیبب ریرا در ز شتری( اطالعات بکندیکمک م ماندهباقی درصد۵۰جبران 

 

 

 با دوچرخه یآموزش یهاورود به دوره

 

بارگ آلماان سفر که در گال  کیدادن  بیدر مورد نحوه هره IYNF یراهنما در

 که:  دینیبیداده است م یرو

بخااطر  یعمار تیرضاا د،یاآیما شیهماا نیکه با دوچرخه به محل ا یکس هر»

از هماهنگ  یاژهیو یخواهد داشت و گواه نیزم ارهیمشارکت معنادار در نجات س

 «کرد. دیخواه افتیکننده شبکه در

ه کنندشرکت کی قتیبود، اما در حق هریقو زهیکدا  انگ دیاست حدس بزن سخت

 .دیو امن به محل رس یکرد و با خرسند یبا دوچرخه ط لومتریک ۳۰۰بود که 
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 به محل کار در مورد رفت و آمد یقیحقا

سااعت از وقات  ۱۰۰از  شیسااالنه با هاییکایآمر کا،یگزارش اداره آمار آمر طبق

 .کنندیخود را صرف رفت و آمد به محل کار خود م

زار ساعت در روز را در رفت و آمد به محل ه ۶۰۰و  ونیلیم ۴در انگلستان، مرد   

 .دهندیکارشان هدر م

بودناد،  ریدر مسا شاتریب ایا قاهیدق ۴۵کاه  کاارگرانی درصد۱۵، ۲۰۰۰سال  در

 به محل کارشان گذراندند. دنیرس یشان را برااز مجموع زمان درصد۴۱

 

 
اسات.  یسواردوچرخه ای یروادهیپ گرید یبه مکان یرفتن از مکان یراه برا نیالبته سبزهر

قابال  لومتریک ۲کمتر از  یهابه مقصد امن باشد، مسافت ریکه مس یمادام ،یبه طور عمل

 هیهازار قاد  در روز را هوصا ۱۰حادود  یروادهیهستند. کارشناسان سالمت پ یروادهیپ

 ی( دوچرخه سوارلومتریک ۶/۱) لیما کی

 دیپدال زدن با یکه برا ییهایت که منبع کالراما مهم اس د،یمورد فکر نکرده باش نیاست در ا ممکن

 2COاز  یو اگر انرژ میستین یجز انرژ یزیما چ ،ی. در زمان دوچرخه سواردیرا مشاهده کن دیبسوزان

 نینفر با ماش ود یباشد ممکن است گاز منتشر شده توسط شما به اندازه رانندگ نیسنگ یاز غذا یناش

 نی. اشودیاستفاده م یکالر 50معادل  دیتول یبرا 2CO زانیم که چه دهدینشان م ریباشد. فهرست ز

 است. لیما کی یدر ط یسوزاندن انرژ زانیکننده م انیب شیکماب

 :سوزانده شده 2COمعادل 

 سواری(کیلومتر دوچرخه ۶/1یک مایل )

 ا هواپیمامارچوبه حمل شده ب -گرم ۲۸00 کیلوکالری 50

 گرم       چیزبرگر ۲۶0

 گرم      گوشت خوک ۲00

 گرم     حبوبات با شیر ۹0

 گرم     موز ۶5
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 .کنندیم

 یشاهر یهااستفاده از دوچرخاه د،یآن را هم ندار دیو قصد خر دیاگر شما دوچرخه ندار

ماورد  یانادهیاست کاه باه طاور فزا یخوب دهی(، اهایااجاره ایبه اشترا  گذاشته شده )

 یاول، پاول قاهیدق ۲۰-۳۰هاا در اساتفاده از آن ی. معماوال بارارنادیگیاستقبال قرار ما

نباشاد،  لاومتریک ۵از  هارشیاگر فاصله منزل شما با محل کاار ب نه،یگز نی. ادیپردازینم

 ایا یروادهیاکاه پ دیداشاته باشا ادیابه  ،یستیزطیآشکار مح یایجدا از مزا است. یکاف

 ها،نی. بعد از همه اشودیباشگاه م یهانهیپول شما در هز رهیموجب ذخ یسواردوچرخه

 .ستین یواقع یایدن ینهایو همر یکیزیف یهاجز آموزش یزیچ

 ایا یروادهیاما اجاازه پباه شا طیکاه شارا نیا ای دیاگر شما از محل کار خود فاصله دار

 یاسات. گااه یعموم هینقل لیراه خوب استفاده از وسا نیدوم دهد،ینم یسواردوچرخه

 یهار هام اسات. باراو البتاه ارزان یشخصا نیاز استفاده از ماشا عتریکار سر نیاوقات، ا

 یحمل و نقل عموم یهاکه شما به برنامه دیمطمون شو ،یعموم هینقل لیاستفاده از وسا

 ایاقطاار  ایااهوباوس  یهاستگاهیاز ا نیبرنامه هوشمند هلفن و همچن کی دیشا د،یمجهز

جاا دارد. اگار  نیماش ۵۰اهوبوس به اندازه  کی. دیمترو در منطقه محل کار خود آگاه شو

 یسع د،یستیآماده ن یعموم هینقل لیاستفاده از وسا یکه هنوز برا دیکنیهمچنان فکر م

و  دیاکن یرانندگ هان،یر  و سوار، جهت پار  کردن خودرومرکز پا نیکتریها نزد دیکن

 .دیبرس یعموم هینقل لهیوس کیبه 

مورد مرباوط باه  نیا د؟یکربن را هصور کن یبدون صرف واحد یرفت و آمد دیهوانیم ایآ

است که شما در  یمعن نیکه اساسا بد دیکنیاست که از ارهباط راه دور استفاده م یزمان

افراد ممکن است وحشتنا  باشد که فکر کنند در منازل  یبعض ی. برادیکنیمنزل کار م

باه  یروال ادار کیااز  یاوقات فرصت اساتراحت یاما گاه مانندهما  روز ب وهریپشت کامپ

. دیدر مورد کار در منزل صحبت کن ستانیبا رئ دی. ممکن است بخواهدهدیشما دست م

. دیارا امتحاان نکن نیاا دیتوران هساتخادمتکار رسا ایبه هر حال، اگر شما پرستار بچه 

 !دهدیکار جواب نم نیمطمونا ا

سوخت، کاهش  رهیدارد مانند ذخ یادیز یایدر خانه کار کردن )به صورت پاره وقت( مزا



 87                               جابجایی                                                                                                                      

 ازیامورد ن یهوا. به عالوه، به طور نهفته، منجر به کاهش فضا یانتشار گاز کربن و آلودگ

 .شودیم شیو سرما شیهت گرمافضا ج زانیشده و به دنبال آن، کاهش م

صارف  شان،یهااز گذراندن وقت در کنار بچه شتریمجبورند ب نیاز والد یمثال، برخ یبرا

 یبارا یبهتر یهاراه گمان،یب دیاگر بچه نداشته باش یرفت و آمد به محل کار کنند. حت

ر خانه کار کردن د دی. ممکن است فکر کندیشناسیرفتن به کار م یگذراندن وقت به جا

. ساتیبه طاور کامال، درسات ن ست؟یشما مخالف ن یکارفرما ایآبه نظر خوب است، اما 

کاار در خاناه  یایا( مزاSun Mycrosystems) ساتمزیکروسینمونه، شرکت سان ما یبرا

شان را در خانه از زمان بخشی حداقل کارمندانش درصد۵۵شرکت را شناخته است:  یبرا

 :هیاما)بناسات  ربنهن انتشار گاز کا ۲۹۰۰۰ شیش کمابآن، کاه جهیکه نت کنندیکار م

Environmental Defense Fund ad in BusinessWeek). 

( در Clean air Campaignپاا  ) یهاوا نیکمپا شنهادیها، پها و شرکتسازمان یبرخ

( را دوسات teleworking resources) یاز راه دور و منابع دورکاار ژهیو یهامورد برنامه

باالقوه  ییهواناا نیایهع یو کارمندان برا انیکارفرما یبرا ییهاه شامل پرسشنامهدارند ک

 دئویو یها( هوسط سامانهtelepresenceحضور از راه دور ) نیاست. ا یدورکار یها براآن

( Hewlett-Packardپاکارد ) ولتیمانند ه ییهاباال که هوسط شرکت تیفیکنفرانس با ک

را باا  یمجااز یجلسات رو در رو اند،افتهی( ارهقا Cisco Systems) سکویس یهاو سامانه

زده است کاه اساتفاده از  نیهخم سکویسقادر ساخته است.  ریو بدون هاخ یعیطب یصدا

سفر را کم کارده  یهانهیدالر از هر ونیلیم ۸۰ شیکماب سکو،یبرنامه حضور از راه دورِ س

 تیافیو بهباود ک عتریسر یریگمیماهخاذ هص ،یسودآور شیاست که متناظر است با افزا

 .(Environmental Defense Fund ad in BusinessWeek :هیما)بنکارمندان  یزندگ

سار  ۸ ای ۷و ساعت  دیشو داریصبح زود ب خواستیبوده که دلتان نم یها به حال روز ایآ

را در  یشاتریهاا مادت ب دیاکن قیاسات هاا مارد  را هشاو یبهاناه خاوب نیا د؟یکار باش

 لهیبه وسا یاگلخانه یگازها دیکار خود، به کاهش هول رهریتخواب بمانند و با شروع درخ

در  یهاا در سااعات اوج شالوغ دیساتیکه مجبور ن همچنانحمل و نقل کمک کنند. بله، 

 ی. بعضشودیم یاگلخانه یآسان، باعث کاهش انتشار گازها رییهغ نیا د،یرفت و آمد باش
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 گمانینمونه در لندن( و ب یهر شود )براارزان یعموم هیقلن لیوسا شودیاوقات موجب م

 .شودیم کیدر هراف یباعث اهالف زمان کمتر

 (Park-and-Ride Facilitiesمراکز پارک و سوار )

اساااتقرار مراکاااز پاااار  و ساااوار، 

خوب هوسط  نیهمر کیدهنده نشان

 نیاااساات. ا ییشااهر اروپااا نیچنااد

 یپااار ، مکااان یزشاایمراکااز انگ

که به محل کار  یافراد یبراهستند 

 قیهاا هشاو نادیآیخود در شاهر ما

خود را پاار  و از  یشوند و خودرو

استفاده کنناد.  یعموم هینقل لیوسا

 کیابه  هانگیبه طور معمول، پارک

 اناهیپا کیاباه  ایامتارو و  ستگاهیا

اغلب هوساط کااربران  نیمراکز همچن نیاند. اهر مرهبطبزرگ یحمل و نقل عموم

مرکز پار  و سوار به مرکز دوچرخه و  ریی. هغشوندیاستفاده م ییمایهمپ لیاهومب

 .عادی شده است یلیدر هلند، خ برای نمونه (،bike-and-rideسوار )

 

 سبز یگذارهیسرما

رفت و آمد سبز به محل کار در نظار گرفتاه  یرا برا ییهاانگلستان، دولت گا  در

بلند پروازانه که باعث کااهش  یهادفکمک به کاهش ازدحا  باال و ه یاست. برا

 یاند. نمونه خاوبدر نظر گرفته شده ییهامشوق شوندیم یاگلخانه یانتشار گازها

( اساات. Sustainable Routes) داریااپا یرهایمساا شاانهادیموضااوع، پ نیااا یباارا

پوناد  ۱۰۰۰از  شیبا ینفر کارمند دارند کماک ماال ۲۵۰از  شیکه ب ییهاشرکت

کار،  نیبه ا یابیکنند. دست افتیدر هوانندیم ،یاگلخانه یگازهاجهت قطع انتشار 
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 عیگااز ماا لیکاار از راه دور، هباد قیهشاو ر،یپاذارائه ساعات کار انعطاف قیاز طر

(LPG )دوچرخه، محال دوش گارفتن  نگی)پارک یسوارجاد امکانات دوچرخهیا ای

 :در دیبخوان شتریسوار( ممکن است. بدوچرخه یبرا
www.sustainableroutes.co.uk 

بعاد از سااعات  ،یآن باشد که اغلاب کاار اضااف یپروژه ممکن است به معنا یکار بر رو

 . دیخود انجا  ده یادار

روز آخار  ۳و  دیاکاار کن یشاتریروز در هفته با مدت زمان ب ۴چطور است که  دهیا نیا

و  دیابه رفت و آماد ندار یازیروز، ن کیاست که  یبدان معن نیا د؟یباش لیهفته را هعط

. ارزش آن را دیدهمی کاهش را آن اثر درصد۲۰ها  هانیزیرکوچک در برنامه رییهغ کیبا 

ساعت،  ۱۰ تیکه با موفق دیباش یاز افراد یو عضو دیکن تحانرا ام شنهادیپ نیدارد که ا

 دارند.  یوربهره زانیم کیبه  کندیساعت کار م ۸که  یو همچنان با فرد کنندیکار م

 هیانقل لیاساتفاده از وساا ایا یساواردوچرخه ،یروادهیکردن پ نیگزیجا ،یطیشرا هحت

. اماا اگار ساتیهمه مقدور ن یبرا زیممکن است مشکل باشد. ارهباط از راه دور ن یعموم

شاما وجاود دارد:  یرابا یخاوب یهنوز هام خبرهاا د،یمجبور به استفاده از خودرو هست

مقادار قابال  دیاهوانیاز آن ما شاتریو ب دیابگذار اباه جا یکربن کمتار یردپا دیهوانیم

 :دیکن رهیذخ ریز یهاییاز پول خود را با استفاده از راهنما یامالحظه

مصارف  یکمتار نیاسات کاه بناز یبادان معنا نیاا د؛یکن یسرعت ثابت رانندگ کیبا 

 . شودیم

 . دیکن یخود را به طور منظم وارس یکه خودرو دیشداشته با ادیبه  -

 درصد۳-۵صورت ممکن است  نیا ریاست. در غ یکاف هاکیکه باد الست دیمطمون شو -

 داشته باشد.  نیبنز نهیشما هز برای

باشاد کاه باه آن  یلیممکن است وساا د؟یکنینگاه م نیهر چند وقت به صندوق ماش -

 لاوگر یک ۱۰۰هار  د،یاریدر نظار بگ لوگر یک ۱۵۰۰ خود را نی. وزن ماشدیندار اجیاحت

در بار خواهاد  لاومتریک ۱۰۰هار  یبارا تریل مین یانهیهز نیانگیشما م یوزن اضافه برا

 داشت. 

http://www.sustainableroutes.co.uk/
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 دی. شاادیاکن یریسوخت جلاوگ هرشیاز مصرف ب دیهوانیم دیرا خاموش کن هیاگر ههو -

 ک کند.آوردن پنجره به شما کم نیگر  نباشد و پائ یلیهوا هنوز خ

  ست؟یجبران کربن چ

اوقاات باا  یبر اسااس فاصاله و گااه مایشده هوسط هواپ دیهول یاگلخانه یگازها

 لاوگر یک اسیامنتشر شده در مق ی. گازهاگرددیمحاسبه م مایهوجه به نوع هواپ

منتشار  یگازها یسازیخنث یو بعد از آن، مقدار پول الز  برا شوندینشان داده م

 یکاربن، بارا زانیام نیا رانشده جهت جب یآور. پول جمعشودیشده محاسبه م

 ،ییزدااجتنااب از جنگال ،یانارژ یوربهاره شیافزا ر،یدپذیهجد یهایانرژ جیهرو

 .شودیصرف م گریجنگل، و موارد د یایاز اح تیحما

 

 

 

 

 

 

 یمطالعه مورد                    

 

 یاجبار جبران

 Naturefriends) عاااتیطب یلمللاااانیدوساااتداران ب ادیاااو بن IYNF ادیااابن

Internationalکوهااه در  یادارند. بعاد از مالحظاه یاجبار یجبران یهااستی(، س

( را انتخاب کارد Atmosfair) فیلط یهوا نهیگز IYNFکنندگان، پرداخت شتریب

 سیمااهر یماامشاود ه تیبدست آمده حما یهاپروژه که هوسط بودجه نیچون ا

 یهاایانارژ یآب و هوا را بار رو یبخشهم اد،یبن نی. اردیگیرا در نظر م یداریپا

در حاال هوساعه بکاار  یدر کشورها یجوکننده انرژصرفه یهاو پروژه ریدپذیهجد
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 یهاوا ناهی. گزدهادیپاساخ ما یمحلا یهاو استخدا  یمحل یازهایو به ن بردیم

 یهاناماهخود را باه بر یلیبرنامه سوخت فس قندکه مشتا یگذارانهیاز سرما ف،یلط

را بادون وجاود  یکنناد و هماان مقادار انارژ لیهباد یدیخورشا ای یباد یانرژ

 نیجباران کاربن، همچنا اساتی. سکنادیم تیکنند، حما دیهول دکربنیاکسید

مراجعاه  تیبه وبساا دیبا مایباال دارد، به عنوان مثال مسافران هواپ یارزش آموزش

بارای  ز خود را محاسابه کنناد.پروا یو ارزش پول یستیزطیمح یهامتیکنند و ق

 بروید. www.atmosfair.deآگاهی بیشتر به هارنمای 

 

http://www.atmosfair.de/




 

 غذا
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هاا باا  دیابریرا به محال کاار ما یخورا  مختصر د،یرویاز منزل م رونیناهار به ب یبرا

که امروزه  ی. اگر به روشدیکنیم هیهه ییرایپذ تانیهابرنامه یبرا د،یکن لیهان مهمکاران

اسات کاه آنچاه را  یضارور اریبسا میابیایدر م مینگاه کنا شوند،یم هیغذاها هه شتریب

 یهااهاا انتخاب کنادیبه شما کمک ما ری. اطالعات زمیانتخاب کن دمندانهخر میخوریم

 تیااهم هاانیشخصا اتیو همانطور که به ساالمت و خصوصا دیداشته باش یهرمتعادل

 .دیریدر نظر گ زیرا ن یو اجتماع یستیزطیمح یداریپا دهدیم

دسات  «یداریااصاول پا»باه   دیهوانیم یبه راحت یوانیمحصوالت ح دیبا اجتناب از خر

 .دیابی

 دیکنیم رهیمنابع را ذخ

 یکاه بارا دیشاویما یباعث حفا  مناابع دیگوشت سفارش نده تانیهابرنامه یبرا اگر

غاذا  یادیاز اریبسا زانیام وانااتی. حیآب و انرژ ن،یزماست مانند  ازیمورد ن یکشاورز

: شاودیما لیهباد اتیگوشت و لبن یکم اریبس زانیبه م تیغذا در نها نیکه ا خورندیم

 ۷۲۰۰ اهشیادر طاول ح شاودیما لیهبد کیاست لوگر یک ۱۰۰گاو که سرانجا  به  کی

 یخواراهیگ
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 هواننادیما یتاها به راحغالت )که انسان لوگر یک ۱۳۰۰و  یخشب یهاخورا  لوگر یک

 قبال از آن کندیگاو مصرف م نیکه ا ییهایکالر شتری. بخوردیها را مصرف کنند( مآن

 ارهینبوده س قرار. رودیهدر م ییگرما یهان شود، به صورت انرژوارد بشقاب تیکه در نها

 هر روز گوشت بخورند. خواهندیباشد که م یایاردیلیم ۷رو به رشد  تیما متحمل جمع

 

 یریجلکوگ سکتیزطیمح بیاز تخر ،تانیهاکربن در برنامه یم کردن رد پابا ک

 دیکنیم

خاود را  هیاها ماواد اولآن کارخانه یکه ط ی)روند دیریکاال را در نظر بگ رهیکل زنج اگر

سازمان  ۲۰۰۶(، گزارش سال کنندیم عیو کاالها را در بازار هوز دیمحصوالت را هول ه،یهه

 ستیزطیمح یهابحران نیهریعوامل جد نیهریاز اصل یکی انیپاملل نشان داد که چهار

سهم  نیهستند، که ا ایدر دن یاگلخانه گازهای انتشار درصد۱۸علت  نهاامروزه هستند، آ

 دایگوشت بره و گوشت گاو به طاور خااص شاد دیحمل و نقل است. هول ستمیاز س شیب

گوارش  ندیفرآ قیمدا  از طر واناتیح نیکه ا رایز شودیم یاگلخانه یباعث انتشار گازها

برابار قدرهمنادهر از  ۲۵کاه  ساتیاگلخانه ی. متان گازکنندیم دی( هول4CHخود، متان )

 ( است.2CO) دکربنیاکسید

 

شاما را  یدنیآب آشاام تیاو در نها هااچاهیها، دررودخانه ها،یکود دامدار ن،یعالوه بر ا

آن طور کاه در  واناتیکه پرورش انبوه ح دیبدان ست،ین ی. اگر هنوز هم کافکندیآلوده م

و  ها،نیزم بیهخر ،ییزدامنجر به جنگل شود،یانجا  م افتهیهوسعه یاز کشورها یاریبس

 .گرددیم یعیبمنابع ط یآلودگ
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 تعمیر اسطبل آب آشامیدنی تولید خوراک

آب  تریل 30۶0000 ازمندیگاو در طول عمرش ن کی یغذا دیتول

آب در طول عمرش  تریل ۲۴000گاو  ن،یاست. عالوه بر ا

 یندهایاسطبل و فرآ یزگیپا یبرا تریل ۷000از  شیو ب نوشدیم

 .شودیکشتار استفاده م

برابر  10 شودیدام استفاده م کیروز توسط  کیکه در  یآب

 -کندیمصرف م یخانواده هند کیاست که  یزانیاز م شتریب

 آب در دسترس داشته باشند. یکاف زانیالبته اگر به م

 لوگرمیک 1 دیتول برابر ۱3گوشت گاو،  لوگرمیک 1 دیتول

 .کندیکربن منتشر م ،(ایعدس، سو ا،ی)لوب دارنیحبوبات پروت

 یبیترک میانجام شد رژ کاگویکه توسط دانشگاه ش یامطالعه

که  یمی( به نسبت رژییکایآمر داریکالر اتیمحتو نیانگی)با م

به  از هر دو کهیباشد، در حال یاهیاز منابع گ ییغذاها هیبر پا

 دکربنیاکسید لوگرمیک 1۴۸5 د،یبدست آ یکالر زانیم کی

 نیکربن، ا یردپا ح. در اصطالکندیدر سال منتشر م یشتریب

 .دیبرابر است با دو بار پرواز رفت و برگشت از لندن به مادر

خامخوار شوند همان اندازه  ای اهخواریکرد که اگر همه افراد در انگلستان گ یریگجهینت نیچن یگریمطالعه د

 ونیلیم 15از  شیکه ب -رفت و آمد نکنند ایتانیاز خودروها در بر یمید داشت که نخواه دهیفا ستیزطیمح یبرا

 .شودیخودرو م
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 دیآوریبوجود م یانسان ریظلمانه و غ یکار طیمخالف شرا یگاهیپا

متجاوزانه قرار  طیرا در شرا واناتیمدرن، ح یصنعت یهایدامپرور ،یوربهره شیافزا یبرا

 جاادیا ییها را از حرکت و هوانااآن دهند،یها اختصاص مبه آن یکم اریبس یداده و فضا

 واناات،یمواقاع ح شاتری. در بکننادیاند محرو  ماآن خلق شده یکه برا یروابط به شکل

 یهاایمااریناه، منجار باه رشاد بظالما طیشرا نی. اکنندیم یزندگروز،  ییبدون روشنا

و مقادار  یبهداشت ریغ طیها با شرا دهندیم کیوهیبیآنت واناتیخطرنا  شده، پس به ح

ها مقدار  شوند،یم هیرشد هغذ یهاها با هورمونها مقابله کنند. آندر اسطبل یباکتر ادیز

 نیااکااار کااارگران ا طی. شاارادیااآ سااتبااه د واناااتیاز ح کیاااز هاار  یشااتریگوشاات ب

اسات: کاارگران در معارض ماواد  تیباه دور از انساان اریبسا زیان یصنعت یهایدامپرور

 یروناد لیاقارار داشاته و باه دل یبر سالمت رگذاریهاث یذرات و صداها ،یسم ییایمیش

 .ندیبیشان صدمه مبدن یاغلب اعضا شان،تیو امن یبر سالمت یرنظارهیغ

 نیچنا هیافعال بر عل گاهیپا کیهان، ازمانس یهابرنامه یبرا یاهخواریگ یانتخاب غذا با

 .هان: با پولدیدهیم یها راآن هیمؤثر بر عل اریبس یو با روش د،یکنیم جادیا ییرفتارها

 

 دیکنیمراقبت م تانهمانانیاز سالمت همکاران و م

 . امروزهدیشیاندیبه سالمت خودهان ب ستند،یمتقاعد کننده ن یموارد باال به اندازه کاف اگر

 یهااهورمون هاا،کیوهیبیآنتا یها، حااوقابل دساترس در فروشاگاه یهاگوشت شتریب

آب  یهاانگهدارناده و محلول ییایمیها، مواد شاطعم دهنده ،ییغذا یهامکمل ،یافزودن

 ایا کیکه هر زمان که است دهندیم لیرا هشک ییایمیاز مواد ش یاهوده نهاینمک است. ا

از مؤسساات و مراکاز  یاری. بسادیاکنیهان مانه وارد بدنداوطلب د،یدهیاملت سفارش م

 یبارا یخوارخاا  ای یاهخواریخوب گ میرژ کیاند که کرده دییقابل اعتماد ها یقاهیهحق

مناساب  شود،یورزشکاران هم م املکه ش تیاز فعال یهما  مرد  در هر سن و هر سطح

 است.
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 ی، پیش فرض باشد.خواراهیگ

ها  شودیسرو م شتریب یگوشت یکه در آن غذا میکنیم یدگزن ییایهنوز در دن ما

برخاورد  «قهیسال کیا» ایا «ژهیاو ازیان» کیبه عنوان  یاهخواریبدون آن، و با گ

شاما  یهادر برنامه دارهریپا ییبرنامه غذا کی جیهرو یها براروش نی. بهترشودیم

  ست؟یچ

 نکاهیا ینادگان، باه جاااز شرکت کن دیکنیم یزیررا برنامه یتیکه فعال یزمان -

 ازیاگوشات ن ایاآ» دی، بپرسا«د؟یادار ازیان یاهخواریگ ژهیو ییرایپذ ایآ» دیبپرس

 !«دیدار

 شیباه طاور پا هاانیهاکه هما  برناماه دیرا مرسو  کن یاستیهان سدر سازمان -

 باشد. یخواراهیگ یفرض بر مبنا

انتخااب  ییرایپاذ یکننده غذا را بارا هیشرکت هه ایمکان  دیخواهیکه م یزمان -

و خاوش طعام  یمغاذ یچطاور غاذاها داننادیها ماکه آن دیمطمون شو د،یکن

و  ینیزمبیباه هماراه سا یکنند. اگر شرکت کنندگان با ماکاران هیهه یخواراهیگ

 قیهشاو یاهخواریاگ میارژ یایبه دنبال مزا یشوند، به سخت ییرایسس کچاپ پذ

 خواهند شد.

 ییرایباا گوشات پاذ لیکه به چه دل دیده حیوضشرکت کنندگان برنامه ه یبرا -

 شاانیبارا ناریکاه قبال از سام یکار را در برگاه اطالعااه نیا دیهوانی. مدینکرد

 .دیهان انجا  دهبخش کوچک در خالل برنامه کیبه عنوان  ای دیفرستیم
 

 دیسبز بنوش

 هاانیهااو قهوه در محل کار و در طول برنامه یچا یفراوان زانیم ادیاحتمال ز به

کاه  دیابدان دیبا د،ینوشیم ریرا با ش یچا ای. اگر شما معموال قهوه شودیمصرف م

 دارد. هایدنیکربن را در نوش یدو سو  ردپا ریش

باا  یدنینوش نیبا ا سهیدر مقا دیکن هیهه ریهان را بدون شمعنا که اگر قهوه نیا به

 کیا نکاه،یا زهریبرانگ. چاالشگاذاردیم ریهاث ستیزطیر محب درصد۳۰هنها  ر،یش



 99                                                                                                                                                            غذا

 یشتریبرابر کربن ب ۱۶فروش قهوه،  یارهیفروشگاه زنج کیقهوه اسپرسو بزرگ از 

 ر.یفنجان قهوه بدون ش کیها  کندیمنتشر م

 یسااتیزطیمح راتیکاااهش هاااث یباادون زحماات باارا شیو کماااب یراه فااور کیاا

خامه  ای یاهیگ مواد هیبر پا یرهایش گرید ای ایسو کیارگان ریش هیهه هان،یدنینوش

 است. هانیهامحل کار و برنامه یبرا یمعمول ریش یها به جاآن

 !دیکن تیعرضه حما رهیزنج نیترکوتاه از :یو فصل یمحلمحصوالت 

صفر  ریز یهوا یبا دما ییهامعتدل و زمستان یبا آب و هوا یاست شما در کشور ممکن

 د،ییانما دنیامااه د یدر اواساط د یهمه اگر از فروشگاه محل نی. با ادیکن یدرجه زندگ

که در هما   رسدیخوب م اریپر شده است. به نظر بس یهابستان یرنگ یهاوهیها از مقفسه

خاوب  لیاچند دل ریهر چند، در ز م،یمجهز باش یعیوس یهاانتخاب نیطول سال به چن

 :میکن یداریخر یو فصل یمحل یغذاها شتریب دیوجود دارد که چرا با

 ی( که باراشودیم یاگلخانه یحمل و نقل )موجب انتشار گازها زانیردن مکم ک یبرا -

 است. ازیآوردن غذا از آنطرف مرزها به سر سفره ما مورد ن

انباوه  دیا، هول«راه دور» جاتیو سابز وهیام شاتریو طعام: ب یلذت بردن از هاازگ یبرا -

هاا از آن یاری. بسدشویم ییغذا تیفیرفتن طعم و ک نیکه اغلب منجر به از ب شوند،یم

و اغلاب ماواد  شاوندیانبار م یشده و مدت زمان طوالن دهیکامل برسند، چ نکهیقبل از ا

 . ابدی شیشان افزادوا  یها به طور مصنوع شودیها افزوده مبه آن ییایمیش

کاه  ییهاایبندها و بساتهدر سردخانه یحمل و نقل، نگهدار نهیهز یاز آنکه برا شیب -

با مبالغ  یفصل دیرشد منطقه و هول یبرا م،یراه دور است پول پرداخت کن یذامرهبط با غ

 لیاراه دور ممکان اسات اغلاب باه دل ی. غاذامیاجرت دها یمنصفانه به کشاورزان محل

 باشد. ارزانترموجود  یاارانهی یهاچارچوب

شاده، اغلاب هناوع  یجهاان نادهیبه طاور فزا یای: در دنییاز فرهنگ غذا تیحما یبرا -

فراماوش  رناد،یناپذییجادا ماننیرا کاه از فرهناگ و سارزم یمحلا یغاذاها آوررتیح

 .میکنیم
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ها برنامکه یرا برا یشتریب یمحل یتا مصرف غذا دیانجام ده دیتوانیم یچه کار

 د؟یکن نیو محل کارتان تضم

 نیااگار ا ی. حتادهادیارائه م یبر محصول محل یمبتن ییرایکه پذ دیکن دایرا پ ییجا -

 یمحصاواله نیبرنامه شما چن یبرا دیها بخواهاز آن دیهوانیم ست،یها نوش معمول آنر

 فراهم کنند.

 ،ییکاه چاه غاذا دیاکن یبررس دیکنیم هیهه ییرایپذ ،یابرنامه یاگر شما خودهان برا -

 فصل است. یغذا

زان را در فروشگاه کشاور ی. محصول هازه و فصلدیکن دایپ یدسترس یبه کشاورزان محل -

را  یکه فرستادن محصاول محلا دیهازه را بپرس جاتینحوه ارسال سبز اینموده  یداریخر

 .کندیم نیبه مکان شما هضم

. مطماون دیکن عیو در محل کارهان هوز دیخوشمزه بپز «محلی درصد۱۰۰» کیک کی -

از محصاول  تیاحما تیارا بردارناد اهم یکایهکه ک نکهیکه مهمانان شما قبل از ا دیشو

 باشند. افتهیرا در یمحل

. دیاکنندگان شارح دهشارکت یرا بارا هانییغذا یهاانتخاب هر،یبرنامه طوالن کیدر  -

اسات  یو ضارور کننادیعادت م ییدر طول سال به انواع مختلف مواد غذا یاریافراد بس

هاا  دیاکنیما هیاهغذ بیها را با چغندر و سکه چرا در آلمان در ماه آذر آن دیده حیهوض

 و موز. یرنگگوجه ف

در حاال  یاقتصااد کشاورها یبرا زیو هجارت ن میکنیم یشده زندگ یجهان یایدر دن ما

از خاارج از  ییکاه شاما هرگاز غاذا میکنی. ما اصرار نمکندیم فایا یاساس یهوسعه نقش

از  شاتریاسات کاه باه سامت اساتفاده ب نیابلکه اصرار ماا باه ا د،ینکن یداریمرزها خر

در دساترس باشاند، و آن  یباه راحتا یمحل ینهایگزیاگر جا خصوصا ،یمحصوالت محل

را  یخاارج یاز محصاول کاهی. زمانمیمحل اقامت شاما باشاد حرکات کنا یمحصول بوم

 یهاا محصاواله شاوندیآورده م ایدر قیکه از طر دیباش یدنبال محصواله شتریب دیخریم

د )باه یادقات کن کیاانهجارت آزاد و ارگ یهاو به برچسب شوند،یآورده م مایکه با هواپ

 (.دیادامه نگاه کن
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  یارگان

کارده اسات. پاژوهش و  رییاهغ یریبه طرز چشامگ ستمیغذا در طول قرن ب دیروش هول

و  یروش هک کشت ،ییایمیش یها و کودهاکشاز آفت ادیباعث استفاده ز ،یهوسعه فناور

است. هر  داده جی( را هروGenetically Modified Organism (GMO)) ختیهرار یمعرف

باه  تِیاجمع یهیاباه هغذ یناوآور نیکه ا کنندیروش ادعا م نیا کنندگانتیچند حما

کاه بار  یقابال هاوجه یسرعت رو به رشد جهان، کمک کرده است، اماا باه اثارات منفا

در عاالم  ی. آنچه پشات پارده گرسانگکنندیو سالمت بشر داشته اشاره نم ستیزطیمح

 منصفانه و هدر رفت غذاست. ریغ عیبلکه هوز ست،یاست، فقدان غذا ن

شده اسات.  وحشاتیو ح ینا  گرفته، منجر به کاهش هنوع کشاورز انقالب سبزچه  آن

. اساتفاده شودیسرطان در انسان م وعیمنجر به ش مایها مستقکشاستفاده فراوان از آفت

 سات،یزطیمح میعظا بیامنجار باه هخر یو روش هاک کشات ییایمیشا یهایاز ورود

 یهاایریاوقاوع درگ ینسبت به آفاات، و حتا یریپذبیخا ، کمبود آب، آس شیفرسا

 از مناطق جهان شده است. یاریدر بس زیآمخشونت

 
اسات.   یکارگان یکشکاورزانباوه،  دیبا هول یچنان کشاورز یبادوا  برا نیگزیجا کی

 قرار است: نیغذا از ا کیارگان دیهول تیمز نیچند

 ی. غذاهاشودیم نینشهه جات،یو سبز هاوهیمرسو  م دینسبت به هول یکش کمترآفت -

 .هرندیشده به روش مرسو ، مغذ دیهول یبه نسبت غذاها کیارگان
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است نه  عتیهمراه با طب قیطر نیو سالمت خا  شده و از ا یستیزهنوع عیموجب هرف -

منجار باه  هوانادیما یخا  شده و حتا بیمرسو  منجر به هخر یدر مقابل آن؛ کشاورز

 شود. ییزاابانیب

 لیامزرعاه احتارا  قا واناتیو ح یرفاه کارگران بخش کشاورز یبرا کیارگان یکشاورز -

 است.

 د؟یانجام ده دیتوانیم یچه کار  یارگان یاز کشاورز تیحما یبرا

 یگاواه نیا: ادیانشاان بگرد نیاباا ا ییها به دنبال غاذاهادر فروشگاه -

  است. «کیارگان» صوالتو مح «ستیز» یاروپا برا هیاهحاد یرسم

 یکه غذا دیاستفاده کن یایغذاخور یهاها و مکاناز خدمات رستوران -

 .دهندیارائه م کیارگان

است  یالمللنیجنبش ب کی(، Slow Foodآهسته ) یغذا -

 یکشااورز ،یو سنت یمحل ییمحصوالت غذا جیهرو یکه برا

 هااا واز خورا  لیااهجل ،یساانت یغااذا هیااهه یهاااو مهارت

و آموزش شهروندان در خصوص موانع هجاارت  ،ینگاهداشت هنوع موروث ،یمحل یهاطعم

هاا بار ساالمت فسات فود بارانیز اثراتو  یخطر هک کشت ،یهجار یمحصوالت کشاورز

 ختیها و محصوالت هرارکشمقابله با استفاده از آفت یبرا یالب لیهشک نطوریبدن، و هم

 مراجعاه www.slowfood.com تیست. به وب سااشده ا سیشده( هاس یکی)اصالح ژنت

 .دیشو ایجو شانیهاو در مورد برنامه دیابیمحل خودهان را ب یهاها سازمان دیکن

 فاتیهاالش و هشار ازمنادیاسات و ن نهیپر هز ،کیمحصوالت به عنوان ارگان دییها بیشتر

کاه  ستین یبدان معن نی. هر چند، اباشدیکشاورزان م یسو فراوان از یو کاغذباز یادار

داد و ساتد  رمنصافانهیباه روش غ ایو  ستندین کیندارند لزوما ارگان هیدییکه ها ییغذاها

و هناوز  شادیکشات ما کیاما باه صاورت ارگان یغذاها هما  شیسال پ کصدیاند. شده

اساتفاده  ییایمیشا یهااشکاز آفت کنندیاز کشاورزان که در سطح خرد کار م یاریبس

ممکن است به شاما اجاازه  د؛یهان بگردخرد در جامعه دکنندگانی. به دنبال هولکنندینم

http://www.slowfood.com/
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 شودیم دیچگونه غذا هول که دیو خودهان مشاهده کن دیکن دیشان بازددهند که از مزرعه

 .شودیپرورش داده م یعیکه به طور طب دیو مطمون شو

 

 شده( یکیاصالح ژنت ی)غذاها ختیترار

شاده را باه خاود  یکایبازرگ هجاارت محصاوالت اصاالح ژنت یهااز شرکت یکم هعداد

دارناد، و  یبار ساالمت یمشخصا ریاغ راتیهااث خات،یاند. محصاوالت هراراختصاص داده

نوع انسان هنوز انجا  نشده است؛ هار چناد، مطالعاات  یمطالعات معتبر بلندمدت بر رو

. شاودیما وانااتیح یساازمیعق جابمو خاتیرارکاه ه انددهیرسا جاهینت نیبه ا یعلم

دارند.  یستیزو هنوع ستیزطیمح یبر رو یعیفج راتیشده هاث یکیمحصوالت اصالح ژنت

بار  عیافج راتیکردن بازار بذر بوده و هااث یمربوط به انحصار یقیها حقاآن نیهربرجسته

 کشاورزان در سراسر جهان دارد. یزندگ

 ۲۰۱۱؛ در ساال Monsantoمونساانتو ) ا،یدر دن کینتاصالح ژ یشرکت سهام نیبزرگتر

 یرا «ایادن یشرکت سهام نیهریطانیش» به عنوان یعیهوسط خوانندگان مجله اخبار طب

را  کاایو ذرت آمر اساوی محصاوالت درصد۹۰ بایهقر یهاژن یبر رو یآورد(، حق انحصار

مونساانتو  شود،یبرده مهر کوچک یمزارع کشاورز هبذر با وزش باد ب نیا کهیدارد، و زمان
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 قرار دهد.  ردیگیخود مورد پ یها را به خاطر نقض حقوق معنوآن هواندیم

قتال عاا  » است که باه عناوان یکشاورزان هند یهر از آن داستان خودکشدهنده هکان

وعده داده شاد کاه  یبه صدها کشاورز هند کهیشناخته شده است. زمان «یکیاصالح ژنت

هر هستند، پول قرض گرفتناد هاا در مقابل آفات مقاو  یاسهیمقا محصوالت به طور قابل

رفت و گزارش  نیکنند. اما محصوالت مکررا از ب یداریشده را خر یکیاصالح ژنت یبذرها

 دیاخر لیاباه دل نکاهیبعاد از ا یکشااورز هناد ۱۲۵۰۰۰، ۲۰۰۸شده است که ها سال 

 ند.کرد یشده مقروض شده بودند خودکش یکیاصالح ژنت یبذرها

در ماورد  دیهوانیاروپا اجبار است. م هیشده در اهحاد یکیبرچسب اصالح ژنت خوشبختانه

جهاان بار طباق » مساتند دنیامونساانتو باا د یهاشده و برنامه یکیاصالح ژنت یغذاها

قارار دارد  وبیاوهیدر  گاانی( کاه راThe world according to Monsanto) «مونساانتو

 .دیبدان شتریب

 .دیحد برسان نیا به کمتراتالف غذا ر

و غکذاها را  دیکبخر دیکبخور دیکتوانیرا که م آنچه

 .دیکن افتیباز

 نکاهیا یدر جهان، به جاا دهییرو یاز غذاها یمیاز ن شیب

اروپاا، باه  هیا. هر نفار در اهحادشودیخورده شود اهالف م

 .کندیغذا اهالف م لوگر یک ۱۷۹ساالنه  نیانگیطور م

 

 حد برسد: نیاتالف غذا به کمتر تانیهادر خالل برنامه که دیحاصل کن نانیاطم

گاروه  یهان بارا. اگار در طاول برناماهدیاکن یداریخر دیبخور دیخواهیهنها آنچه را م -

از حاد  شیرا با ازیاماورد ن یغاذا زانیممکن است م یبه راحت د،یکنیم یآشپز یبزرگ

 نیچاون ماشا یاز ابازار دیاوانهی. مادیکن یزیررا با دقت برنامه دهانی. خردیبزن نیهخم

غاذا  حیصح زانیم دیخر ی(، برای)به زبان آلمان reiseproviant.info یحساب در هارنما

 .دیهان استفاده کنگروه یبرا
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 دیاشاود، بگذار ختاهیغاذا در ظارفش ر یهر کس مقادار مشخصا یبرا نکهیا یبه جا -

افاراد  ن،یانگیام چاه کاه باه طاور زنادیخودشان غاذا بر یکنندگان خودشان براشرکت

کنندگان باه شارکت ی. باا مهرباانخورنادیرا ما دارندیکه خودشان برم غذایی درصد۹۲

 . ندشان به جا نگذاردر بشقاب ییکه غذا دیشو ادآوری

 شاانیهار زماان کاه برا دیاهاا بخواهاز آن پزد،یشما غذا م یبرا ییرایپذ سیاگر سرو -

برنج بعد از غذا اضافه آمد، چرا روز بعاد  یادیز کنند. اگر حجم افتیامکان دارد غذا را باز

 د؟یزیها را در سوپ نرآن

 یلایهر کس خ یو سهم غذا برا دیهان به رستوران دعوت کردرا از جلسه یاگر مهمانان -

درناگ  د،یاو با خاود ببر ختهیر یگریغذا را در ظرف د ماندهیباق نکهیبود، در مورد ا ادیز

 . دینکن

شاکل  نکاهیا لیاباه دل جاتیو سابز هااوهیاز م یاری: بسادیبدهزشت شانس  جیبه هو -

کاه باه  یکبود باشاد، ماوز یکه کم یبیکج، س جیهو -شوندیندارند فروخته نم ییبایز

، «بد شکل» رمتعارف،یبا شکل غ ی. با انتخاب محصوالهرهینباشد، و غ دهیخم یاندازه کاف

 .میدهیهلف شدن نجات م ها را ازدارد، آن ار یکه هنوز همان طعم و خواص مغذ

 ازیا. هر زمان که ندیها آن را از فاسد شدن در امان نگه دار د،یکن رهیغذا را با دقت ذخ -

 . دیو در مقابل نور و حرارت باال قرار نده د،یقرار ده زریاست در فر

دارد را دور  ینسبتا کما متیکه ق یزیاگر چ ی. حتدیباش لیهما  غذاها ارزش قا یبرا -

و جامعاه  ساتیزطیرا بر مح یادهریز نهیهز د،یازاندیب

 .دیکنیم لیهحم

قاباال  ینااان بااه خااوب یهاااخرده ایاا بیپوساات ساا -

قسامت  نیشتریبا خوردن ب دیهوانیشما م -اندخوردن

 زانیام نیاهاالف آنارا باه کمتار دیاخریکه م ییغذا

خااورده نشااده را در دسااتگاه  یها. قساامتدیبرسااان

 . دیکمپوست خود مخلوط کن

هان سفارش برنامه یکه برا ییکه غذا دیمطمون شو -
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 . رساندیخورده نشده را به حداقل م یغذا زانیکار قطعا م نیا -خوشمزه باشد دیدهیم

ساالم  بعادی برناماه هاا و–باشاد  ادیابرناماه ز کیابعاد از  ماندهیباق یغذا زانیاگر م -

 یافاراد یو آنرا بارا دیرا بدهبرنامه با سوپ مرغ  کی بیهره دیهوانیم شهیهم –ماندینم

 .دیکن هیدارند هه ازیکه به آن ن

 آب

. هاوا فروشادیم یهوا را در بطر یکه کس دینیشد اگر بب دیخواه زدهرتیشما احتماال ح

کاه  یو فاراوان در دساترس اسات و کسا گاانیاست که در اطراف ما به طاور را یمنبع

شناخته  وانهیفورا به عنوان د ردیگمصرفش پول ب یآن بزند و برا یبخواهد برچسب بر رو

. در اکثار میکنایهعجاب نما یآب در بطار دنیااز ماا از خر یاری. اما هنوز بساشودیم

آب  تاریل کیا ماتیمناساب اسات. ق دنینوشا یبارا یکشاآب لوله ییاروپاا یکشورها

فروختاه  کیکاه در پالسات یاست و آب یآب در بطر متیبار کمتر از ق ۲۵۰۰ ،یکشلوله

 لقابا یکشاکاه آب لوله ییشده اسات. جاا لتریف یکشهمان آب لوله یراحت به شودیم

اروپا موافقت کردند که  هیاهحاد یاست: کشورها نیمسوول قیشرب باشد، هحت نظارت دق

 جاهیو در نت نادیرفتاار نما ،یکشاآب لوله تیافیک یبرا یارانهیگسخت نیمطابق با قوان

سالم و مطمون  رسند،یبه فروش م یدر بطرکه  ییهاآب زانینشان داده شده است به م

 هرند( هستند.مطمون ی)حت

در هار خاناه و محال کاار اسات،  گانیرا یکه حت یزیمضحک چ متیاز اختالف ق جدا

 :دیشده را خر یآب بطر دیوجود دارد که چرا نبا زین یگرید لیدال

 زانیام دش،یااستخراح نفت اسات و مراحال هول ازمندین یکیپالست یهایساختن بطر -

 .کندیمصرف م یانرژ یفراوان

 نیحمل شود که ا ناریسم ایها فروشگاه و از آنجا به محل کار  یستیبا یآب درون بطر -

از آب  هرنیسانگ یاشهیش ی. آب در بطردیافزایم یاگلخانه یگازها شتریامر به انتشار ب

 دارد. ازینحمل و نقل  یبرا یشتریب یبه انرژ نیاست بنابرا یکیپالست یدر بطر

 افاتی. اگار بازشاودیم لیبه زباله هبد یکیپالست یبطر د،یآب را بنوش نکهیبه محض ا -
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 ییایمیشا یسوزانده شده و مواد سام ایبماند و  نیصدها سال در زم یبرا هواندینشود م

 وارد جو کند.

رف آب مصا لهیشاده بوسا جادیا یهایها و آلودگزباله نیمقابله با ا یبرا ازیپول مورد ن -

: کنادیمهام منحارف ما اریموضاوع بسا کیارا از  یگذارهیشده، هوجاه و سارما یبطر

از  یکایبه عنوان  یستیبه آب سالم با یسالم. دسترس یدنیبه آب نوش یهمگان یدسترس

بازرگ از آن  یهاکاه شارکت یینه به عنوان کاال د،بشر در نظر گرفته شو یحقوق اساس

 سود ببرند.

 دیدست بکش هایاز بطر

 دیهاا بپرساو از آن دیاریمنطقه خود هماس بگ یبخش مرهبط در حوزه شهردار با

. دیاکن انیارا ب هاانی. اگر نبود، نگراناریخ ایقابل شرب است  یکشآب لوله ایکه آ

آب  ستمیساخت س یها برا دیکن بیرا هرغ هانیمحل یهاسازمان گریهمکاران و د

 دهند.  لیهشک یالب یسالم شهر

ساردکن را متوقاف آب جی. اشاترا  کاارهردیشده را متوقف کن یرآب بط دیخر -

کاربن  لتاریپاارج آب باا ف ایاآن، محل کارهان را با پارچ آب سااده  ی. به جادیکن

 .دیینما زیهجه

 زباانیکاه در آنجاا م یاز رساتوران ای کندیم یکه برنامه را سازمانده یاز افراد -

 بگذارند. یکشب لولهآ ز،یم یکه رو دیبخواه د،یهان هستمهمانان

 یهایکنندگان بطربه شرکت دیهوانیشده م یزیربرنامه ناریسم کیدر طول  -

. دیکن جیرا هرو یکشها استفاده از آب لوله د،یآب قابل استفاده مجدد بده

 .دیاضافه کن هانیغاهیهبل یرا به گروه کاالها ییهایبطر نیچن دیهوانیم نیهمچن

 .دیکن یداری( را خرFair Trade) تجارت منصفانه یکاالها

و ساازمان هجاارت منصافانه  دیامراجعاه کن www.fairtrade.net تیبه وب سا -

هجارت منصفانه  یکاالها دیهوانیکه از کجا م دیشو ایو جو دیکن دایراه پ هانیمحل

 .دیینما یداریرا خر
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و  محال کاار یقهوه و شاکالت هجاارت منصافانه را بارا ،یکه چا دیمتعهد شو -

 .دیکن یداریخر هانیهابرنامه

کاه  یرساتوران ای، استشم یهابرنامه زبانیکه م یمکان ای هان،یاز فروشگاه محل -

محصوالت هجارت منصفانه را دارناد و  ایکه آ دیشو ایجو د،یرویغذا به آنجا م یبرا

 .کنندیم یریگیرا پ آورندیشان را از آنجا مکه محصوالت یکار مزارع طیشرا ایآ

اگر غذا برچسب هجارت منصفانه نداشته باشد لزوما به  ک،یارگان یمانند غذاها -

و هجارهش منصفانه نبوده است، فقط ممکن است  دیکه هول ستین یمعن نیا

 نداشته باشد. هیدییها

 

 تجارت منصفانه

در  دکنناادگانیهول کناادیماا دییاااساات کااه ها یایهجااارت منصاافانه گااواه

 نیشان، حاداقل مبلاغ هضاممحصول دیهول یبرا در حال هوسعه، یکشورها

 افاتیشان دستمزد منصافانه درکارگران در مزارع کنند،یم افتیشده را در

وجاود  نکاار کودکاا ایاشده و اجبار به کار  تیرعا تیسالمت و امن یکرده، استانداردها

 ندارد.

ذا در غا دکننادگانیشاد کاه هول یطراح تیواقع نیکردن ا یخنث یمنصفانه برا هجارت

 نیاهاا اکه به آن کنند،یم افتیدر یفراوان دولت یهاارانهیاغلب  افتهیهوسعه  یکشورها

هاار بفروشااند. ارزان یالمللاانیب یشااان را در بازارهاااهااا محصوالت دهاادیامکااان را ماا

باا  کننادیکاه صاادر ما یزیاچ یهوسعه اغلب بارا الدر ح یدر کشورها دکنندگانیهول

مجبورند عوارض  کنندیآنچه وارد م یبرا کهیدر حال شوند،یو مرروبه یشتریب یهاهعرفه

دشاوار  شانیبرا یالمللنیب یشان را در بازارهاکنند، که فروش محصوالت افتیدر یهرکم

 ماتیارزان ق یآناان پار شاده اسات از کاالهاا یمحلا یدر همان حال، بازارهاا .کندیم

 هوسعه را متوقف کرده است.را راکد و  یکه اقتصاد محل ،یخارج دکنندگانیهول
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حفا   انیام یکاه هعاادل شاوندیمتعهد ما نیهجارت منصفانه عالوه بر ا دکنندگانیهول

 یهاادر پروژه یگذارهیسارما یکنناد و بارا جاادیا یهجاار یو دستاوردها ستیزطیمح

 .ندینما افتیدر مهیحق ب رساندینفع م یهرکه به جامعه بزرگ یستیزطیو مح یاجتماع

کاه از  یمحصاواله یکه نشان هجارت منصفانه را بر رو دیانتظار داشته باش دیهوانیشما م

)شامل موز(  ییاستوا یهاوهیقهوه، شکالت، م ،ییمثل چا شوندیوارد م رهریفق یکشورها

 .دینیبب وه،یو آبم

 

 یبرا شودیمصرف م کایتنها در آمر یکیپالست یهایبطر دیتول یکه ساالنه برا ینفت

 خواهد بود. یسال کاف کی یخودرو برا ونیلیم کیسوخت 

 یهایدرصد بطر ۸0و  50 نیبر طبق آمار مختلف، ب

 plastic PETترفتاالت ) لنیاتیپل یکیپالست

bottles در اروپا مصرف شده بود،  ۲011( که در سال

 نشد. افتیباز

 10 دیبر طبق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد، هر سال با

به  میدا یکه دسترس یخرج شود تا تعداد افراد کایدالر آمر اردیلیم

 اهشک درصد50 زانیبه م ۲015سالم ندارند تا سال  یدنیآب آشام

 یآب بطر یبرا کایدالر آمر اردیلیم 100. در سطح جهان، ساالنه ابدی

 .شودیشده خرج م

تا به  گذردیکشورها م یآب از مرزها یهابطری درصد۲5 بایتقر

 کنندگانش برسد.دست مصرف

تن زباله  ونیلیم 5/1شده، ساالنه  یآب بطر

وزن  نی. اکندیم دیدر سطح جهان تول کیپالست

 .فلیتا برج ا 150برابر است با وزن 
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 غذا خوردن )انتخاب رستوران( رونیب

باه دنباال محال  ای دیارفته رونیه بصرف غذا در وقت کار ب یکه شما برا کندینم یفرق

 یبارا دیاکنیرا کاه خارج ما یپاول د،یگردیم ناریکنندگان سمشرکت یفروش غذا برا

آورده شاده جهات دقات  ینکااه ریا. در زدیصرف کن داریاز مشاغل مسوول و پا تیحما

 :دیینما برا انتخا یرستوران دیخواهیم کهیزمان

مختلف  یهایازمندیبا ن یانیه باز است و از مشترهم یکه به رو دیبگرد ییبه دنبال جا -

 تیحساسا کهیخواران، و کساانخاا  خاواران،اهیاشاامل گ کند،یاستقبال م ،ییغذا میرژ

 دارند. ییغذا

را بر  شانیغذا ستیو ل آورندیبه دست م داریرا به طور پا شانیکه غذا ییهااز رستوران -

 .دیکن تیحمااند گذاشته کیو ارگان یمحصوالت محل هیپا

 یساتیاز محصاوالت پاا  کنناده ز ایا: آدیکن یرستوران را بررس یستیزطیاعتبار مح -

 کنند؟یم افتیو باز دهندیرا کاهش م شانیهازباله کنند؟یاستفاده م

 تیارا حما یجامعاه محلا یهااو پروژه شاترندیقد  پ کیکه  دیکن دایرا پ ییهامکان -

 .کنندیم

 یلیسی: کافه سیمطالعه مورد

 یرسااتورانی در شااهر پااراگ هساات کااه فعاالنااه در جهاات کاسااتن هاااثیرات رو 

کند. فهرست غذاها با در نظر گرفتن فصول ساال طراحای زیست هالش میمحیط

شاود، و شده است، ماواد غاذایی، در درجاه اول، از کشااورزان محلای هاامین می

 خوارایگیااهو  یرخواهای خا شوند. گزینهو ارگانیک هرویج می یمحصوالت فصل

ژی مصارفی در ایان کافاه از مناابع ها موجود است. انرهمه روزه در فهرست غذا

شود باا شود. محصوالهی که برای پاکیزگی محل استفاده میهجدیدپذیر هامین می

کنناد دور ریاز محصاوالت را باه زیست سازگار هستند. کارکنان هاالش میمحیط

های دارای بار در جعباهکنناد. غاذاهای بیرونحداقل برسانند و با دقات بازیافات 

هاا را دوبااره هایی کاه آنشاوند و مشاتریبندی میقابلیت استفاده مجدد بساته
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شاوند. ماند هشویق میشان میاستفاده کنند یا پس بیاورند با مبلغی که در حساب

هاای پالساتیکی ها قابال اساترداد هساتند و از بطریهاای نوشایدنیاکثر بطری

کشی به رایگان همراه غذا در اختیار مشتریان . آب آشامیدنی لولهشودیده نماستفا

شود. استفاده از دخانیات کامال در این کافه ممنوع اسات )چیازی کاه گذاشته می

شاود شاان اساتقبال میهنوز در جمهوری چک نادر است( و از والدین باا کودکان

 است. فتهاص یاها اختصای از رستوران برای بازی بچهزیرا گوشه

 کردن یبندکردن و بسته ییرایپذ

 یبندبا بسته یعیاز غذاها، مثل موز، به صورت طب یبرخ

از درخاات  میمسااتق ر،یپذبیهخرسااتزی درصااد۱۰۰

هساتند کاه  یگرید یی. هر چند، محصوالت غذاندیآیم

قبال از آنکاه ساالم باه دسات  دیبا کنندیفکر م یبرخ

از ورقااه  ییهاهیااو بااه فااروش برسااند در ال انیمشااتر

 ینکااه نجایشوند. ا دهیچیپ کیکاغذ و پالست و ،ینیآلوم

 :میده لیرا هقل «معاصر» یهاچگونه نسل زباله نکهیاست در مورد ا

 وقت غذا در

دور  یهاایبندو بساته فهاایاز ک نکاهیا یباه جاا د،یاآوریرا از خاناه ما هانیاگر غذا -

 . دییقابل استفاده مجدد مجهز نما یهابهخودهان را به جع د،یاستفاده کن یانداختن

را با خود همراه  هانیغذا فیک د،یببر رونیکه با خود به ب دیدهیسفارش م ییاگر غذا -

غاذا  لیاهحو یقابل استفاده مجدد را بارا یهاغذا، جعبه یاز بازارها ی. برخدیداشته باش

 .دهندیم شنهادیپ

هان داده شود، همکاران لیر محل کارهان هحوو قرار باشد د دیدهیسفارش م ییاگر غذا -

و  یبندبساته زانیاها هم به همان محل غذا سافارش دهناد هاا مکه آن دیکن قیرا هشو

و قاشاق و چنگاال  ،یکاه دساتمال کاغاذ دی. از رستوران بخواهابدیحمل و نقل کاهش 

 .ندقرار نده یبنددر بسته یکیپالست
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دارد  یرضاروریغ یبندبساته دیاریگیرا ما تانیکه غاذا ییکه از جا دیاگر متوجه شد -

 ییجعبه مقوا کیشده سپس در  دهیچیپ یکیپالست و ینیآلوم کیکه در  ییهاچی)ساندو

 یباار مصارف و دو هاا دساتمال کاغاذ کیبا قاشق  یکیپالست سهیک کیدر  تیو در نها

 یتینارضاا شاوند،یما ییرایو کارد و چنگال پذ یکیبا بشقاب پالست ای( شوندیگذاشته م

 .دیبگذار یادداشتی تیریمد یدوستانه!( و برا ی)با روش دیکن انیخود را ب

 وقت قهوه در

هاا  دیکن یداریوعده را به صورت عمده خر انیم یو غذا یمحل کارهان قهوه، چا یبرا -

 مصرف شود. یکمتر یبندبسته

 یارا فلاه خشاک یهان، چاااز فروشگاه محلاه ،یاسهیشده ک یبندبسته یچا یبه جا -

 یاسات بلکاه چاا ستیزطیدوستدار مح شتریب نکهیروش عالوه بر ا نی. ادیکن یداریخر

 هم داد. یهرکم یصنعت یهر بوده و چه بسا مواد افزودنهم خوش طعم

 .دیکن هیهه یادستمال پارچه ،یدستمال کاغذ یبه جا -

 یکیپالسات یهااانفارض از فنج شیکه به طور پا دیساز داراگر در محل کارهان قهوه -

کاه دساتگاه را باا  دیاو از او بخواه دیاسااختمان صاحبت کن ریباا ماد کند،یاستفاده م

 .دینما نیگزیچند بار مصرف استفاده کند جا یوانهایاز ل هواندیکه م یدستگاه

فنجان قهوه خودهاان را باا  د،یقهوه هست یدنینوش یفانتز یبرهارونیاگر شما طرفدار ب -

 .دیهان ببرمحبوب یارهیزنج یایخود به کافه هر

 برنامه  یدر خالل 

 د؛یانکن ییرایباار مصارف پاذ کیاها را با بشقاب و قاشق و چنگال وعده انیغذاها و م -

 .دیاستفاده مجدد دارند استفاده کن تیکه قابل یاز ظروف شهیهم

 یمتاین گرانقفنجاا ای وانیاز ل ها،ییگردهما ای هاشیمانند هما تان،یهادر خالل برنامه -

 یهاااز فنجان دیاهوانی. اما، مدیاستفاده کن دیهوانیامکان شکستن دارد نم یکه به راحت

که باعاث  د،یریبگ عانهیو ب دیاستفاده مجدد دارند استفاده کن تیسخت که قابل کیپالست

الها   یشوند ظروف را برگردانند. از شرکت فوهبال چکوسلواک بیهرغ هاننانمهما شودیم
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مرساو   شیهااستفاده مجادد را در ورزشاگاه تیبا قابل یکیپالست یهاکه فنجان دیریبگ

طرفاداران فوهباال  انیارا در م یداریاکند و رفتار پا یریجلوگ یکیکرد ها از زباله پالست

 دهد. جیهرو

بزرگ را انتخااب  یهایبندبسته د،یکنیم یداریغذا خر تانیهابرنامه یاگر خودهان برا -

شاده  یبندموارد بساته دی(، و از خردیکنیم رهیذخ زیچه بسا پول ن قیطر نیا)از  دیکن

 .دیینما یخوددار یرضروریغ

 ی: غاذادیاکن یداریاهازه خر جاتیکنسرو شده، غذا و سبز ایمنجمد  یغذاها یبه جا -

در زماان  ستین یازیشده بود و ن یاستفاده در زمان جنگ طراح یدر اصل برا یکنسرو

 .میها استفاده کنخودمان از آنبه نسبت آرا  

امکاان  تاانیهر زمان که برا نیاست، بنابرا ریناپذاجتناب هایبندبسته یاستفاده از برخ -

قابال  یکاه باه راحتا دیابگرد ی. به دنبال مواددیرا انتخاب کن «شر کمتر» داشته باشد

 .دیانتخاب کن روفو یو است کیرا قبل از پالست شهیهستند، کاغذ و ش افتیبار

 جاادیکاه در خاالل برناماه شاما ا یبندبسته یهاکه هما  زباله دیحاصل کن نانیاطم -

غاذا را  یهامانادهیشده و در سطل زباله مناسب انداخته شاوند. باق کیکامال هفک دهیگرد

 .دیکن لیهر زمان که ممکن است به کود هبد

 

 دکنن افتیرا باز تانیها...تا زبالهدیریهزار تا دوست کوچ  بگ

هر از برناماه راحات کیدر خالل  ایغذا در محل کارهان  ماندهیکردن باق کمپوست

از  یاریجعباه کار  کمپوسات از بسا کیا دیاهوانی. مدیکنیآن است که هصور م

. ساپس دییانما یداریمربوطه خر یهافروشگاه ای یمحصوالت باغبان یهافروشگاه

و  هاا،وهیغاذا، پوسات م اضاافه: دیمخلوط کن گریکدیرا با  کیارگان یهاهما  زباله

محل کارهان  ایخانه  اهانیباغچه، گ یکه چطور به کود برا دینیقهوه و بب یهادانه

 «زبالاه» در مورد کمپوست کردن باه بخاش شتریاطالعات ب ی. براشودیم لیهبد

 .دیرجوع کن
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 دیآخر: سالم بخور ادداشتیو 

را در راه مبارزه  هانیروزها ،یدولت ریغسازمان  کیپروژه در  ریمد ایراهنما  کیمقا   در

هاان اگار . شاما و همکاراندیگذرانیهمه م یهر و برابر براهر، منصفانهعادالنه ییایدن یبرا

و  دیبود مؤثرهر کار کن دیقادر خواه دیکن تیسالم متعادل هقو میها و مغزهان را با رژبدن

و  د،یکنیم یرا سازمانده یما برنامه. به طور مشابه، اگر شدیبوجود آور یشتریب راتییهغ

داشته باشند، و قادر باشاند مشاارکت  یکنندگان احساس هندرستکه شرکت دیخواهیم

 یو متعاادل بارا یمغاذ یغذاها دیداشته باشند، با یریادگیخود  تیکنند و با هما  ظرف

 ی. بجاادیاینما جیسالم را هارو یبه رفاه آنان، روش زندگ قتو ضمن د د،یها آماده کنآن

را  جاتیو سابز هااوهیم د،یاشباع شده و شاکر ساف یپر از چرب یهاوعده انیهله هوله، م

نشده نشده باشاند. باه  یاز حد فرآور شیکه ب دیباش ییو به دنبال غذاها دیکن نیگزیجا

 .دیه بگردیهغذ نیاز پزشکان و متخصص یگرید یهاهیدنبال هوص

 



 

 مدیریت زباله
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 که ... ؟ دیدانست یم ایآ
 زباله درصد۱0فقط 

 افتیقابل باز رغی

 است

دفن  تیدوباره استفاده شوند به سا ای افتیآن که باز جای به اروپا قاره در زباله درصد۴5

عامل  جهیمنبع انتشار گاز متان و در نت نیتردفن زباله، بزرگ یهاتی. ساشوندیارسال م

 یاز گازها رتیبرابر قو ۲5. گاز متان باشندیم ییآب و هوا راتییکننده تغ تیتقو

 (Eurostat: هیمااست. )بن دکربنیاکسیمانند د یاگلخانه

در  یکیپالست یهاسهیساالنه استفاده از ک زانیم

با آن سطح  توانیاست که م یابه اندازه کایآمر

 تگزاس را پوشاند. التیکل ا

خط مرتب  کیسال را در  کیپر از زباله  یهاونیاگر کام

 تا کره ماه خواهد بود. نیماز فاصله ز یمیبه اندازه ن میکن

 دیتول یدرخت برا 500000از  شیب کشنبهیهر 

که هرگز  شودیاستفاده م هایروزنامه درصد۸۸

 .شوندینم افتیباز
www.green-networld.com 

روزانه ما نشأت گرفته باشد اما همه  یمختلف زندگ یممکن است از نواح قیحقا نیا

 .ندکنیها دعوت ممشترک دارند: همه به کاهش فعاالنه زباله قتیحق کیها آن

http://www.green-networld.com/
http://www.green-networld.com/
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 ! افتبازی – میکن زیرا تم مانندهیآ

 گار،یکه بتاوان از آن اساتفاده کارد . باه عباارت د ی)زباله( به مواد لیمفهو  هبد به

 . یبه مرحله قبل یاچرخه ندیفرآ کیبازگرداندن )مواد( در 

 یهابرنامه ی. اجراباشدیم افتیها، بازموثر زباله تیریمد یهاراه نیهراز معروف دیشا

متفااوت  زیان گرید یبه شهر یبلکه از شهر گریکشور د به ینه هنها از کشور افتیباز

در  افاتیکه باز دیاست ها متوجه شو یقد  هماس با مقامات محل نیاول نیاست. بنابرا

از: کاغاذ،  انادعبارت افاتیمواد جهت باز نیهرجی. راشودیممنطقه شما چگونه انجا  

ها را درسات جادا که زبالاه نی. از اهیو مواد اول یمواد آل و ،ینیآلوم ک،یپالست شه،یش

 رناد؛یگیسطل زباله قرار نما کیدر  هاکی: همه پالستدیحاصل کن نانیاطم دیاکرده

آن را  لونیکاغاذ و ناا یبندبساته کیاز  د؛یبشور هایغذا را از ظروف و قوط ماندهیباق

. باا دیکن یرساناطالع افتیدرباره امکانات باز تانیهاتیفعال ایدر دفتر کار  د؛یجدا کن

 تیاکاه علات اهم دیاانجاا  ده ییهایباز دیهوانیبا بزرگترها( م نیها )و همچنبچه

د و یابه عنوان الگو، عمال کن شهیکند و آموزش دهد. هم انیرا ب کیو هفک یجداساز

مراجعاه  ریز یبه هارنما افتیدربازه باز شتریاطالعات ب ی. برادیباش گرانیبخش دالها 

  www.recyclenow.com: دیکن

 قابل دوباره استفاده کردن مواد

روش  نیااست. ا دیجد یزباله به کاال لیهبد ستیزطیسازگار با مح یاز رفتارها یکی

 یو مناابع بارا یآن کاه باه انارژ لیاهام سابزهر اسات باه دل افتیاز خود باز یحت

راه  نینادارد. عاالوه بار آن، بهتار یازیاد نو پردازش اجزاء زائ یبندطبقه ،یآورجمع

 مفهاو  ،یالدیما ۱۹۹۰است. در دهاه   و کاستن مواد خا یکاهش مصرف انرژ یبرا

هناوز هام  دیشاد. شاا جیرا اریبس «و استفاده مجدد از آن گریکدیبه  لیوسا لیهبد»

 هاوانیکااال ما کیااسات کاه از  یهیبد نیشما هصور کنند ا یهاو پدربزرگ نیوالد

آنکاه  ایا ابادی شیرا ساخت ها طول عمر آن افزا یاستفاده کرد و موارد مختلف رهدوبا

 استفاده شود.  یدیمورد جد یبرا

http://www.recyclenow.com/
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 «و اسکتفاده مجکدد از آن گریککدیبکه  لیوسکا لیتبد» در یخاص زیچ چه

(Upcycling )وجود دارد؟ 

 .شودیشما استفاده م یاوقات فقط انرژ شتریدر ب -

 . دیاز آن استفاده کن یگریمورد د یبرا دیهوانیکه م شودیپول شما م رهیباعث ذخ -

زبالاه  دیاو هول دیجد یکاال دیهول یبرا ازیها ن دیکنیکمتر، کمک م دیخر قیاز طر -

 . ابدیکاهش 

 سرگر  کننده است. ،یابه طور ساده -

 را قیاطر نیاکاال از ا دیهول یحت ای دهیا نیا جیهرو یکارگاه برا کیطرح  دیهوانیم -

موضوع را باه  نیدر مورد ا یهستند که نکات نامحدود یادیز یهاهارنما. دیمطرح کن

 .دینمائ لیو هبد دیکن پژوهش. دهندیمارایه شما 

 

 کمپوست کردن

مقادارِ  نیاباغ و پسماند غذاسات. ا شیرایشامل پ مانهایپسماند درصد۳۰ شیکماب

کارده و در  زیدفن زباله پره یتهایسا ها دراز دفن آن میهوانیاست که م یادیز اریبس

کاه  ییهاو برناماه هاشیهوسط امکانات کمپوست کردن در هما ایخانه، در محل کار 

 هاپالستیک

 های آلومینیومیبطری

 مود ارگانیک

 تنبه، پارچه، کاغذ

 گزهر
 شیشه شودتجزیه نمی

 زمان تجزیه در مواد مختلف

 میزان انرژی ذخیره شده توسط بازیافت...
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 .میکمپوست کن م،یدهیم بیهره

کمپوسات  نادیو سااده، فرآ دهیبه طور چک

و صابر  یمواد آلا یآورجمع ازمندیکردن ن

)هوموس( است. در  اخا یبه گ لیهبد یبرا

به عنوان کاود و  هوانیکمپوست م از ان،یپا

و  یگلادان اهاانیگ یکننده خا  برا میهرم

را  مهیضاام لیاااسااتفاده کاارد. فا یباغبااان

کاه چگوناه  دیها متوجاه شاو دیکن یبررس

 .دیکن هیخودهان کمپوست هه دیهوانیم

 یهاا ورماآن دیسوال کن هایورکیویاز ن اگر

آن  یکه حتا کنندیم شنهادیکمپوست را پ

از  ی. کار  خااکدهنادیلکن انجا  مرا در با

و  کنادیما هیاهغذ یآلا ییغاذا میاهمه رژ

 ،یبردن سارب، رو نیدر از ب نیها همچن. کر شودیم دیکمپوست هول یورم نیبنابرا

 تیریو ماد ساتیزطیمح یالمللانی: مجلاه بهیااممس و منگنز موثرند ) بن و ،یکادم

 زباله(.

از  دیاهوانیما دیادار یورکیاویروش ن ایاهاا مخاالف کر  یادهیبه هر حال، اگر شما ا

 .دیاستفاده کن یآل یهازباله افتیباز یبرا یشتریب یسنت یهاراه

 د؟یشناسیرا م MATER-BI ایآ

MATER-BI ،ییایاااااااتالیاختاااااااراع ا کیااااااا 

و کود شونده است کاه  ریپذهیهجز یستیزیهاکیپالست

 یمرهااایچااون نشاسااته ذرت و پل یاهیاااز مااواد گ

 ک،ینااوع پالساات نیااساااخته شااده اساات. ا ریپااذهیهجز

و اساتفاده  دیاهول یمعمول یکهایهمانند پالست هواندیم
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اهصااالت(، غاذا )بشاقاب،  ،)ماالچ یدر کشااورز ینمونه شامل: کاربر یشود، برا

 داتیاهاازه، غاالت، هول وهیو م ی)سبز یبند(، بستهینیس وان،یکارد و چنگال، ل

اسات کاه مارد   نیا ینکته انتقاد کی ی. ولیو اسباب باز ی(، لواز  جانبیینانوا

 تیاکاه در نها دهندیقرار م یمعمول یکیپالست یهامواد را در قسمت زباله نیا

در مورد نحوه اساتفاده  یشتریاطالعت ب نی. بنابرازندیهم م بهرا  افتیباز ندیفرا

 materbi.co.ukاست.  ازیمورد ن MATER-BIاز 

 

Mundo-B بروکسل 

امکان دارد که بتاوان  ایکه آ دیاها کنون فکر کرده ایآ

را اداره نمود که کامالً سابز  یااداره ایساختمان  کی

 ( باشد؟ داری)پا

اسات کاه هوساط  یاپروژه شودیم دهینام Mundo-Bکه « سبز بروکسل خانه»

 یرا بازسااز یم، سااختمانه یمرد  نهاد آغاز شد ها با همکار یهاسازمان یبرخ

 نیابرپا شوند. ا داریپا یطیدفاهرش در مح ست،یزطیکنند که بر طبق اصول مح

و  کیاارگان ایاهر کافاه ار،یمشتر  بس یبا فضاها یرنگ یابه خانه لیروزها، هبد

امکاناات کمپوسات خاودش را دارد.  نیشده اسات کاه همچنا یآموزش یهاباغ

هساتند  یمشاارکت رهیها و غاسکنر، آشپزخانه مانند چاپگر، زاتیاز هجه یاریبس

 www.mundo-b.org استفاده شود. یها در حد امکان از منابع کمتر

 یکیالکترون یهازباله

رو  نیاهساتند و از ا یکایالکترون یهاها، زبالاهنوع رو به رشد زباله نیعتریاز سر یکی

. هار روز شاودیما هاریاجزا مختلف آن روز باه روز ضارور افتیبازو  تیریبه مد ازین

. ابنادییها به شادت کااهش مو عمر آن شوندیو استفاده م دیهول یکیالکترون لیوسا

دفان زبالاه  تیرا در ساا یکایالکترن یهازبالاه اروپا هی، اهحاد۱۹۹۰در سال  شیکماب

 ییبهباود جادا یهاااهمنع نموده است و همچنان خواستار ر WEEEهحت بخشنامه 

http://materbi.co.uk/
http://www.mundo-b.org/
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 در حال هوسعه است. یو کاهش زباله در کشورها یافتیو باز یکیالکترون یهازباله

 یاستفاده مجدد باه کشاورها یخود را برا یمیقد لیوسا یاندهیبه طور فزا انیاروپائ

که هاجران لاواز   دهدیگزارش م «صلح سبز» حال نی. با افرستندیدر حال هوسعه م

باه  یاقابل استفاده و منسوخ در کشور خود را به صورت فلاه یهانیاشم ،یکیالکترون

دست » ها برچسبآن یو عمداً و به دروغ بر رو فروشندیدر حال هوسعه م یکشورها

ها و آن ابندی ییخود رها یکیالکترون یهااز شر زباله یها به صورت قانون زنندیم «دو 

 کنند. یرا خال

ساز اسات مشکل ستیزطیانسان و مح یبرا یاژهیبه طور و یکیالکترون یهازباله دفع

خطرنا   ییایمیدر معرض مواد ش ،یکیبردن مواد الکترون نیاز ب ندیدر طول فرآ رایز

اند شده لیهشک ییایمیماده ش ۱۰۰۰از  شیکماب یکیالکترون یها. زبالهرندیگیقرار م

انسان  یسالمت یبرا ژهیبه و که لینیویپل دیو  و کلرایکادم دسرب،یاکس وه،یشامل ج

 .باشندیخطرنا  م

مانناد  شاودیاساتفاده ما یکیالکترون زاتیدر هجه یمنابع محدود و باارزش نیهمچن

 برخورد شود. یشتریبا مالحظه ب دیطال، نقره، مس و مواد خا  که با

 .میمان هوجه کنبه طول عمر محصوالت شتریب دیو با میمسوول یبه عنوان مشتر ما

 د؟یبکن دیتوانیم یرچه کا

طاول  ت،یفیبه دنبال ک دیکنیرا انتخاب م دیمحصوالت جد ی. وقتدیرا بخر تیفیک -

 .دیخدمات آن در منطقه خود باش سیعمر، ضمانتنامه و سرو

 یهاو مرامناماه یستیزطیمح نی. درباره قواندیسبز باش یکیبه دنبال وسائل الکترون -

 .دیجنس آگاه شو دیشرکت قبل از خر

ها را . دساتورالعملدیاخود با دقات مراقبات کن لیو وسا زاتی. از هجهدیمراقب باش -

 . دیحاصل کن نانیها با محصول خود آشنا شده و از طول عمر آن اطم دیبخوان

 دیمدت استفاده کن یطوالن یبرا کنندیشما کار م یکه برا یلی. از وسادیوفادار باش -

 . دیرا عوض نکن لهیشده وس دیآن هول از یدیآن که نوع جد لیو فقط به دل
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 دیاندازیرا دور ب یکیالکترون لی. قبل از آنکه وسادییو دوباره استفاده نما دیکن ریهعم -

استفاده مجدد از قسمت شکسته آن وجود نادارد.  ای ریکه احتمال هعم دیمطمون شو

 هیاریمحصوالت قابل استفاده هساتند. باه موسساات خ ریسا یاز قطعات برا یاریبس

 وهری. اگر شاما کاامپدیاز آن استفاده کن یگرید قانههر مورد خال یبرا نکهیا ای دیبده

خواهاد  دایاپ یدیکاربر جد ،یمیقد وهریکه کامپ دیمطمون شو دیاخود را عوض کرده

 کرد.

ها باه فروشانده هاوانیکوچاک را ما یکایاز قطعات الکترون یاری. بسدیکن افتیباز -

کاه  دیاکن دایارا پ یکایالکترون افاتیباز یهاستگاهیهر، ابزرگقطعات  یبرگرداند. برا

 مسافت را به خانه شما داشته باشند. نیهرکینزد

 

 دیو مبادله را آغاز کن دیرا متوقف کن دیخر

 یهااراه یزباله، جستجو دیکاهش استفاده از منابع و هول یبرا یدیکل یهااز راه یکی

 است.  دیخر گرید یهجار

 اه مبادله فروشگ دادیرو

 . دیکن یفروشگاه مبادله در محل کار خود سازمانده کی دیهوانیم

 رهیو غ ینییهز لیلباس، کتاب، وسا یمقدار یصورت عمل خواهد کرد: هر کس نیا به
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 DUHAدوها ) ی. سازمان چکسلواککنندیو در همان نقطه آن را رد و بدل م آوردیم

. نه هنها شرکت کنندگان کندیب برگزار ممبادله کتا شگاهینما شتری((، بIYNF)عضو 

ها و زائد کتابخانه یهابلکه کتاب اورندیرا ب انخودش یهاکه کتاب کنندیم قیرا هشو

از آنچاه  شاتریهمه شرکت کنندگان ب نی. بنابرارندیگیم زیرا ن یکتابفروش یهامغازه

 . کنندیکه آورده بودند آنجا را هر  م

  گانیرا زیم

 دیااختصاص ده زیم کیخود محل کار  در

را کاه  یها مارد  بتوانناد کاالهاا و ماوارد

 نشان دهند. گرانیبه د خواهند،ینم

 و اهداء کردن  هیریخ یهاسازمان

 یخود که هناوز ظااهر خاوب یمیقد اموال

 ی. در هااار شاااهردیااادارناااد را اهااادا کن

 یادیاز یهااو انجمن هیاریخ یهاستگاهیا

دوسات  را کاه قابالً یلیوجود دارند و وسا

. به هر حاال کنندیم یآوررا جمع میداشت

و مطماون  دیهاا باشامراقب اهداف انجمن

که محصاول شاما واقعااً باه مقصاد  دیشو

 . رسدیبه فروش نم راه،و در  رسدیم

 یمجان یبازارها

کاه  دیاکن دایارا پ یمجاان یبه اصاطالح بازارهاا دیهوانیهعداد روزافزون شهرها، م با

 دیاهوانی. شاما ماکننادیو اهدا ما شنهادیپ گانیا به صورت رامحصوالت دست دو  ر

 . دیاز محصوالت را بردار یو هر روزه هعداد محدود دیرا اهدا کن یزیو چ دیائیب
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 (Freecycling) گانیچرخه را

قابال  لیوساا گاانیاسات از انتقاال را عبارت

( به افراد ستیما ن ازیمورد ن گریاستفاده )که د

رهاا کاردن  ایانداختن آنها دور یبجا ازمند،ین

باه  ازیکاهش ن نیزباله و همچن دیکار منجر به کاهش هول نی. اعتیآنها در طب

 شود. یم دیمحصوالت جد دیهول

 نیاابتکاار اسات. ا کیدر جامعه شما  یو گرفتن اجناس به صورت مجان دادن

 ونیالیم ۹از  شیگاروه و با ۵۰۰۰از  شیشبکه بدون منفعت است کاه با کی

کاردن  زیهبادل، دوباره استفاده کردن و هم افت،یدارد. آن شامل باز یعضو فرد

آن  باه گارانیاست کاه هناوز د یاجناس ختنیاجتناب از دور ر قیاز طر نیزم

 . باشدیدارند، م اجیاحت

 یسار www.freecycle.org هارنماایخاود باه  یکردن گروه محلا دایپ یبرا

 .دیزنب

  www.storyofstuff.orgکاال  داستان: لمینکته ف

مراجعه  ریز یسبز به هارنماها یکیالکترون لیدر مورد وسا شتریاطالعات ب یبرا

  www.eu-energystar.org و   www.greenergadget.org دیکن

http://www.freecycle.org/
www.storyofstuff.org
http://www.greenergadget.org/
http://www.eu-energystar.org/


 

محل 

 نشست
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ها، اردوگاه نارها،یسم یسازمان، صحبت از محل اقامت و محل برگزار کی یبرا یوقت

دارند. شاما  یمتفاوه اجاتیافراد انتظارات و احت شودیها مجشن ای یآموزش یهادوره

 دیاکن دایسالن پ کی نیو همچن دیو هوقعات را برآورده کن ازهایآن ن دیهوانیچگونه م

 ( باشد؟داری)پا بزدر عمل س تشیریکه در آن مد

 یدسترس

در  ییمجازا جاا یارهیادر جز ینشست ای ناریکنفرانس، سم کی یاست برگزار ممکن

 یمکاان نیباه چنا دنیو رس یابیدست دیخوب باشد. اما هصور کن یلیشمال فنالند خ

ها و همه نشسات دیدار یگریمکان مالقات د به ازیسخت باشد. البته ن هواندیچقدر م

واقعاا  «ییایاهفکارات جغراف» یاما برخا ،برقرار کرد یمرکز یهادر بخش هوانیرا نم

 اند.کمک کننده

)مثال موضوعات در مورد منطقه  ندیآیم یاگر همه شرکت کنندگان از منطقه خاص -

صورت هعداد افاراد  نیبد باشد. کتریها نزدکه به آن دیکن دایرا پ یاست( سالن یخاص

 . کنندیشرکت م یشتریب

 ی. ولادیبزرگ اجتناب کن یاز شهرها دیاحتماال با دیدار اریدر اخت یاگر بودجه کم -

 در دسترس باشد.  یحمل و نقل عموم لیکه با وسا دیرا انتخاب کن یمکان

ز خودهاان شارکت کننادگان را ا دیابا دیوجود نادارد شاا یعموم هینقل لیاگر وسا -

 کیااز  شیزماان با کیادر  دیاکن یماورد ساع نی. در ادیاوریب ستگاهیا نیهرکینزد

 . دییاجتناب نما یضرور ریغ یها از زمان رانندگ دیشرکت کننده را بردار

 یکه ممکن است شرکت کنندگان شما کم هحر  باشند. بارا دیریرا در نظر بگ نیا -

آناان  یازهاایاکثار ن هیادر به ههکه قا دیباش یبه دنبال سالن یدادیرو نیچن لیهشک

 باشد.

 نیماورد بهتار نیاخسته کننده باشاد. در ا هواندیم هاتیهفته متمرکز بر فعال کی -

آراماش  یبارا یکردن محلا دایسبز باشند که پ یهستند که در فضا ییهاها آنسالن

 ایها سالن دارهی. طالدیخارج از مرکز شهر باش ییهادر آن راحت باشد. به دنبال مکان
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 هیاصورت شما از بق نیجوان مالک آن هستند. در ا یهاکه سازمان دیباش ییهامکان

 .دیکنیم تیحما ریبه کار خ تیهدا یها براسازمان

در مصارف  یقابال هاوجه ییجوصارفه هاوانیکه م میکن دیمهم است که هاک

بار  یباشد اما نوشتن نام یهیداشت. ممکن است به نظر بد وانیهوشمندانه از ل

 یبه شدت از مصرف آّب و انرژ ،بار در دو روز کیاز  شیها و استفاده بآن یرو

 یقاوط ایا یکیساتپال یهااوانیاستفاده از ل ی. به جاکاهدیشستن آن م یبرا

 .نموداستفاده  یاشهیش وانیاز ل هوانیم

 غذا 

 یمتنوع ییغذا یهامیبه رژ اجیکه احت دیبدان دیبا دیکنیرا انتخاب م یکه مکان یوقت

و  خواراناهیا. فقط باه فکار گدیها برآاز عهده آن دیبا ینهارخور ایکه رستوران  دیدار

دستگاه گاوارش عاد  هحمال  یماریکه ب یبه فکر افراد دیبلکه با دیخواران نباشخا 

 ییها. ساالندیباشا زیادارند ن ییغذا یهاتیحساس ای( Gluten Intoleranceگلوهن )

جادا از هام بار  ییهااهاا محلبه نظر برسند. آن بیعیاست ب وجود دارند که ممکن

 یدستور پخت باشد. بعض یبا ک یادارند. ممکن است راه حل، آشپزخانه ازهایاساس ن

 دیاهاا کماک نکنبپزند و اگر شاما باه آن دیبا یزیکه چه چ دانندیها نماوقات سالن

ا باه هماراه کچااپ باه خود را فقط با پاست یممکن است هما  مدت غذا اهخوارانیگ

 برسانند.  انیپا

باه فهرسات  دیابا د،یارا ماد نظار قارار ده یخاصا ییغاذا یهاامیرژ دیکه با یوقت

 د،یامف یانتخااب غاذاها ی، بارا«غاذا»شده در فصال  هیارا ی. به راهنماهادیشیاندیب

 .دیاندازیب ینگاه

 یماوال کماها مع. ساالندیاقهاوه دار ایا یچا یدر طول روز احتماال زمان هنفس برا

آن،  ی. خاوب اسات اگار باه جاادهنادیما شنهادیداغ پ یدنیبه همراه نوش ینیریش

شاکر در  دیاکاه با دیا. اگار نشاد، فراماوش نکندیرا بده وهیدرخواست سرو کردن م

 .نهجداگا یکاغذ یهاشکرپاش سرو شود نه در داخل بسته
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 دی( شوNGO ایسازمان مردم نهاد )سمن   یعضو 

هار ساوال مهم کیا د،یاکنیفکر م دیسالن مف کیانتخاب  که در مورد یحال در

از ماندن شما  یچه کس تایو نها کندیم تیریمحل را مد ی. چه کسدیآیم شیپ

هاا در باه آن د،یابمان NGO کیاکاه در محال  دیریبگ می. اگر هصمبردیسود م

جنابش  یهااناهخ هوانادیکرد. به طور مثال ما دیکمک خواه یمال یهاتیفعال

 شاودیاستفاده م ریدپذیباشد که نه هنها در آن از منابع هجد عتیاران طبدوستد

که در  ی. ها زمانکنندیفاضالب رها شده م هیهوجه را به هخل نیشتریها ببلکه آن

مطماون باشاند  هواننادیم همانانیم دی( هستNF) عتیدوستداران طب یهاخانه

شاده  یزیارطرح یمحل یو منابع کاال یاطقهمن یازهایکه ساختمان بر اساس ن

 تیا. در نهاکننادیکارمندان خود هوجه م یبه سالمت رانیاز آن، مد شتریاست. ب

 دیارا دارناد کاه بازد دهیاا نیاا کنندیسبز را م یگردشگر جیکه هرو ییهاخانه

آنجا آشانا شاوند.  یو فرهنگ یعیطب یهایژگیکه با و ندینما قیکنندگان را هشو

 ساختمان گروه باشد.  یب برافرصت خو کی هواندیم نیا

  www.friendsofnaturehouses.net: شتریاطالعات ب یبرا

 

  رییتغ  ی جادیا

 یممکاان اساات باارا کناادیماا یرویااکااه از اصااول ساابز پ دادیاارو کیاادر  شاارکت

فرصت منحصر  کی رایت باشد زعادا رییهغ یبرا یو فرصت زیکنندگان هفکربرانگشرکت

باه  ازیاکاار ن نیا(، در دسترس دارند. اگر چه اداریسبز )پا یزندگ نیهمر یبه فرد برا

کنندگان در طاول به شرکت اندنرس یآگاه هواندیخوب م دهیا کیدارد.  یسازآسان

 یهاا را باه ساوباشد هاا آناند کرده افتیدر شتریکه پ ییهالیمیا قیاز طر ای دادیرو

را در   ریاکاه اصاول ز دی. مطماون شاودییانما تیسابز هادا یزندگ کیختصات م

 اند: کرده

http://www.friendsofnaturehouses.net/
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 رند؟یمورد توجه قرار بگ دیبا ییهاارزشچه 

 

 
 

آن را در  د،یامالفه خود را هر روز عاوض کن ایکه شما حوله  ستیبه آن ن یاجیاحت -

 دیاهوانیوز حولاه و مالفاه، مانکردن هار ر زیهم یها برا. در هتلدیلباس نگهدار زیآو

 . دیزیاویرا به در ب دیکارت مزاحم نشو ای دیبگذار یخدماه یهایروین یبرا یادداشتی

 یکایالکتر لیاز خاموش بودن و جدا بودن هما  وسا دیکنیکه اهاق را هر  م یوقت -

 (.رهیهاب، شارژر هلفن و غلپ ون،یزیها، هلو) مانند چراغ دیحاصل کن نانیاطم

گر  باشد، پاس  ایندارد که اهاق سرد  یلزوم دیهان هستکه شما خارج از اهاق یوقت -

 . دیو کولر را خاموش کن اهوریراد

بلکه باعاث اساتفاده  شودیم هانهینه هنها باعث کاهش هز گرانیهم اهاق شدن با د -

 . دیدوست شو گرانیکه با د نیا یاست برا یشده و فرصت یاز مصرف انرژ هرنهیبه

 ریدپذیاز منابع تجد یانرژ نیمنابع تام

باد،  ،یدیخورش یباشند )مانند انرژ

 یهاابیآس توده،ستیز یهاروگاهین

مردم محلی  یهابرنامه (یدیخورش یهاپانل ،یباد

 یسازساختمان برای

از مواد سازگار با 

 ساخته شده ستیزطیمح

استفاده از آب باران 

 ییدستشو فونیس یبرا

امکانات 

 یآورجمع

 آب باران

 کیتفک شنهادیپ

زباله ها ) هر  یساز

 چه متنوع تر بهتر(

 شده یبندقیساختمان خوب عا

 یعیاز نور طب ناریاتاق سم

 کندیاستفاده م

 زکنندهیامکانات تم

 یستیزطیمح

 کیارگان ییمصرف غذاها

 کار عادالنه نیقوان
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عمال  عیسار دیاهوانیکه ما ییها جا دیکن ی. سعستیحما  الز  ن یبرا قهیدق ۳۰ -

 .دیینما ییجوگر  کردن آن صرفه یبرا یها در مصرف آب و انرژ دیکن

و هما  نشده اسات آن را باه خاناه  دیکنیشامپو استفاده م ایدر هتل اگر از صابون  -

 . دیببر

است که باه فکار پساماند غاذا  یفرصت نی. اشودیاوقات غذا در بوفه سرو م یبعض -

 (.دیرا مطالعه کن «غذا» ) قسمت دیباش

ساالن  کیاانتخاب و اساتفاده از  یبرا یادیز یهانکته دیکنیهمانطور که مالحظه م

 لیها نسابت باه مساا دینفر از گروه را مشخص کن کیسبز وجود دارد. بهتر است که 

 .مسوول باشد داد،یرو نیقبل و در ح ،یداریپا

 در مزرعه؟ یکنفرانس

 یهااشیمرکاز هما دیبخواه دیاز حد معمول است، شا شیب یبودجه مقدار اگر

Sheep-drove Eco کمتار  یمزرعه قرار دارد که برا کیمرکز در  نی. ادینیرا بب

 ۳۰حدود  یبرا ،یامکانات استراحت کم نیو همچن کندینفر غذا سرو م ۱۷۰از 

کنفارانس از ناور و  یاهاخاص کرده اسات؟ اهاق آن را زینفر، دارد. چه چ ۴۰ها 

سااخته شاده اسات و  ریدپذیساختمان از مواد هجد کنند،یروز استفاده م هیههو

هاا از مزرعاه آن یفصال یهر آنکه غاذاهاخودش را دارد. از همه مهم یآب معدن

 یدوساتداران طراحا یبارا گریمورد د کی. شودیم هیخارج از سالن هه کیارگان

 یهاایدیسا یهاااساتفاده از قاب لیبودن اهاق حما  به دل ید رنگ: چنیداخل

 است.  یافتیباز

  conferences.sheepdrove.com: شتریاطالعات ب یبرا

 Artefactقهرمانان 

Artefact است کاه باه انتشاار  یانتفاع ریسازمان غ کی

مناساب  یِو اجتماع یستیزطیمح ،یاقتصاد یهایفناور

 یالمللانیو ب یادرخاور منطقاهو  داریاجهت هوساعه پا
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ساالن قارار را  یساتیزطیمح راتیکرده که هااث شنهادیرا پ یا. شالودهپردازدیم

ساازگار باا  یهاساالن بلکاه دهنادیها ناه هنهاا آماوزش ما. آندهدیکاهش م

 نینفار را هاام ۵۰از  شاتریب یکاه غاذا کننادیم هیرا در آلمان هه ستیزطیمح

 نیرا هاام یخودشاان، انارژ ریدپاذیاستفاده از منابع هجدها با سالن نی. اکندیم

 دیاکاه هول ی. انارژهودهساتیز یآب و انارژ د،یاز باد، خورشا یبی: هرککنندیم

اطاراف فروختاه  یهاست و مازاد آن باه شاهرهاسالن ازیاز حد ن شتریب شودیم

و آب اساتفاده شاده  کننادیهوالت از آب باران اساتفاده ما یهافونی. سشودیم

و  یمالکان ها آنجا که ممکن اسات محصاوالت محلا ت،ی. در نهاشودیم افتیباز

 .کنندیرا استفاده م یفصل یغذا





 

 هاتیفعال



 134                                                                                                                               جعبه ابزار سبز 

هماه  یبلکه برا ستین یمرد  خاص ای کالیراد ی)سبز بودن(، مختص سبزها یداریپا

جهاان مکاان  یباه زود میمتحدهر باش میدهیکه انجا  م ییاست و هر چه در کارها

که اعماال  یدر مورد کمال است: درست زمان یداریخواهد شد. پا یزندگ یبرا یبهتر

معناسات کاه  نیاها، به اها و سازمانشود. در پروژه کپارچهیشما با افکارهان  اناتیو ب

 شما هماهنگ باشد.  یهاها، با ارزشآن یو نوع اجرا هاتیفعال

 دیدهیکه انجام م یکار هر

شاما از جملاه  یهااتیدر هماا  فعال یداریاپاکاه  دیمطماون شاو دیاهوانیچگونه م

 ییوجود دارد؟ اصول راهنما دیدهیانجا  م یهابستان یکه با بچه در اردوها ییهایباز

 نجاایعرضاه شاد، اماا در ا یدر هار عناوان هااییراهنماا یکتااب و برخا نیدر اول ا

، جلساات، هااها مانناد کارگاهامور پروژه یو اجرا یطراح یبرا یشتریب یهاییراهنما

 باشند. دیشما مف یکه ممکن است برا شوندیذکر م ره،یو غ هایباز

 د؟یدار اجیشده احت یزیربرنامه تیفعال یبرا یتیفیو با چه ک یچه نوع منابع

  شود؟یها عاقالنه استفاده ماز آن ایآ

کاه هام اکناون  ییزهاایاز چ دیهوانیم ایکه آ دیفکر کن نیکردن، به ا دیخر یجا به

 دیا. اگر قارار هسات بخردیریها را قرض بگآن دیهوانیم نکهیا ای د،یاستفاده کن دیدار

شاما شارکت  تیاکاه در فعال یافاراد یاز آن را بارا یکه هعداد درست دیمطمون شو

را  یزیکرده و چ یریمصرف جلوگ کباری والتمحص دی. از خردیکن یداریخر کنند،یم

ماواد اجتنااب  یضرور ریغ عاتی. از ضادیینمااستفاده  دوباره دیکه بتوان دیانتخاب کن

ی ؛ دفترچاهflipchartنمودار چنادبرگی ) کی یمثال نوشتن فقط چند کلمه رو دیکن

را  اهیکاغذی بزرگی که برای قرار گرفتن بر روی یک سه پایه طراحی شده، ها اطالعا

و  در طی سخنرانی، با استفاده از آن و در قالاب هرسایمی یاا جادولی نشاان دهناد.(

 سپس دور انداختن آن.
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حاصکل  نانیدارد، اطم یمطابقت داشته و دستاورد ازهایبا ن تیکه فعال نیاز ا

 دیکن

را  یتیوجود دارد که ممکن است فعاال ییهابه نظر برسد، اما زمان یهیاست بد ممکن

در برناماه وجاود  تیاآن فعال نکهیا ای دیکه شما مجبور لیدل نیفقط به ا دیانجا  ده

کاه آن  یا. دربااره ارزش افازودهدیدون آنکه در مورد منفعتش فکر کارده باشادارد ب

 یصورت، در مورد هدر رفتن زمان، انارژ نیا ری. در غدیخواهد داشت، فکر کن تیفعال

 .دیکنیم سکیو منابع ر

 دیرا دوباره اختراع نکن چرخ

اقالنه استفاده ع دیاست اما با یخوب زیچ تی. خالقدیاستفاده کن دیکه دار ییزهایاز چ

 میکنایما یاوقات فقط ساع یو بعض ردیگیم یادیز یشود. خالق بودن زمان و انرژ

وجاود دارناد در  یاریوجود داشته است. مناابع بسا شتریکه پ میرا اختراع کن یزیچ

پوشش  یو چگونگ دادها،یرو یزیرطرح یچگونگ ها،تیفعال یزیربرنامه یمورد چگونگ

و از  دیاکنیما رهیاخاود را ذخ یها، منابع شخصاده از آنموضوعات مختلف. با استفا

 .دیاستفاده کن دیهوانیم یگریموارد د یها براآن

 دهیا ۱۰: هیاز نظر شتریب
مارهبط نباشاد بااز هام  یداریاباا مباحاث پا میبه طور مساتق یدادیرو ایپروژه  اگر

. از دیاریه بگکتاب ذکر شده اسات را بار عهاد نیکه در ا یتیدو فعال ای کی دیهوانیم

 نیااز ا یکایاست ما شاما را باه انجاا   کپارچهی کردیدر مورد رو یداریکه پا ییآنجا

 . میکنیم قیهشو هادهیا

 شناختیبوم یرد پا -۱

را  نیزماا سااازهبو ها از انسااان یازهاااین ،شااناختیبو  یپااا رد

 یهاهیسارما یهقاضاا بارا باه عناوان نموناه، کندیم یریگاندازه

. باه دیابااز هول یبرا نیزم یستیزطیمح ییقابل هوانادر م یعیطب



 136                                                                                                                               جعبه ابزار سبز 

 م؟یادار اجیاحت نیزم ارهیکنند، چند ها س یطور ساده: اگر همه مرد  همانند ما زندگ

 کیفقط  م؛یندار ادیاست اما از آن ز نیزم ارهیس ۵/۱حاضر،  لدر حا یجهان نیانگیم

 ید مفهاو  رد پااباا هماه در ماور دیاهوانی. در طاول پاروژه، مامیادار نیزما ارهیس

بحاث کارده و راه  جیدرباره نتا د،یبا کمک هم محاسبه کن د،یصحبت کن شناختیبو 

 یبه محاسبه رد پا نینالبه صورت آ یادیگر زحساب یافزارها. نر دیکن دایها را پحل

 است.  کسانی هادهیها متفاوت باشند، اما ا. ممکن است روشپردازندیم یستیزطیمح

 :دیاستفاده کن ریز یهااز آزمون دیهوانیم شما
www.footprintnetwork.org  
footprint.wwf.org.uk  
www.ecologicalfootprint.com 

 دانش یهاستگاهیا -۲

و اجارا  داننادیما یداریااست ها آنچه که افراد در مورد پا یخوب دهیدانش، ا ستگاهیا

 یزیها در مورد چ دیاز افراد بخواه کیبه اشترا  بگذارند. از هر  گرانیرا با د کنندیم

حتماا  دیبه اشترا  بگذارند. آن کار نبا گرانیفکر کنند و آن را با د یداریدر حوزه پا

ها محل  یسواردوچرخه دهیفا ۱۰» یبه سادگ هواندیکار م نی. ادو بزرگ باش دهیچیپ

 یهانفار از گاروه، داساتان ۵باشد. در هر جلساه « شد  خواراهیچگونه من گ»، «کار

داناش  ساتگاهیهماشاگر باشند. اهاق را باه صاورت ا هیخود را به اشترا  بگذارند و بق

 یمکاان ایابه اشترا  گذاشتن دارد گوشه  یرا برا یزیهر کس که چ نیبنابرا دینیبچ

گاوش  دیاگویبروند، و به آنچه او ما گرید ستگاهیبه ا یستگاهیاز ا هیداشته باشد و بق

 ییها جا بیهره نیو به هم دیهکرار کن گرینفر د ۵دهند. جلسه را دوباره در روز بعد با 

 روش نیاکاه باا ا نیارا به اشترا  گذاشته باشند. در آخار، از ا یزیکه همه افراد چ

 . دیشویم زدهرتیح دیارا آموخته یادیبخش زالها  یزهایچ

 سفر با دوچرخه -۳

 هاار،یطااوالن یهاااهااا و کارگاهانجااا  پروژه نیدر حاا

. شاودیما یزیرعرصه برنامه دیبازد ایمعموال گردش 

http://www.footprintnetwork.org/
footprint.wwf.org.uk
http://www.ecologicalfootprint.com/
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ارزش افزوده مثال سفر با دوچرخاه هماراه باشاد. در  کیگردش با  نیبهتر است که ا

را  داریاهحار  پا کیااز  یکردن و نمونه عمل نیها شانس همرصورت شما به آن نیا

که  دیچک کن دیاست )با یشتریب یزیربرنامه ازمندیکار ن نیا جا . معموال اندیدهیم

شده  نیدوچرخه وجود دارد(، اما ارزش آن را دارد. احساسات مثبت هضم هیامکان کرا

 .کنندیم فیهعر گرانید یدا براکه بع ییهااست به طور مثال داستان

 خال  افتیباز یکارگاهها -۴

خااالق را در  یهاااگنجاناادن کارگاه مااا

کاه در آن مارد   میکنیم قیها هشوپروژه

 زیکهنه، چ یچگونه از کاالها رندیگیم ادی

 ،یمیقااد یهااابسااازند. از لباس یدیااجد

 یزیچوب و هر چ ر،یکاغذ، مجله، کارهن ش

هاا باا هام  دیتفاده کناس د،یکنیم دایکه پ

 دیاکمک استفاده کن یو طراحان برا رمنداناز هن دیهوانی. اگر مدیبساز یدیجد زیچ

 .ندیایب یپروژه هنر کیبا  ای دهیا کیکه با  دیکنندگان بخواهاز شرکت نکهیا ای

از  شاتریکه ممکن است به شما کمک کنند )که صدها ماورد ب نیاز منابع آنال یبعض

 از:  اندعبارت است( ریموارد ز
craftgawker.com 
www.pinterest.com 

 (Upcycling; DIY; Recycling: دیرا جستجو کن ریز یدیکل یها)واژه
www.upcyclethat.com 

 کارگاه غذا -۵

کارگااه  کیابه ناچار وجود دارد، پس چارا  یدادیرو ای یاو غذا در هر پروژه یخوراک

باه  یادیاز یهادهیاکتاب ممکن اسات ا نیفصل غذا در ا م؟یدر مورد آن نساز داریپا

 دیاجد زیچ کی نکهیا ای دیده رییرا هغ یاهخواریدستورالعمل گ دیهوانیشما بدهد. م

 یرا طا یو چاه مساافت دیآیصبحانه شما از کجا م هک دیینما لیحله دیهوانی. مدیبپز

http://craftgawker.com/
http://www.pinterest.com/
http://www.upcyclethat.com/
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دارد و در  یبندنوع غذا چه هعاداد بساته کیکه  دیریدر نظر بگ دیهوانیکرده است. م

 .دیبحث کن ییغذا یهاو در مورد زباله دیشیندیکاهش آن ب یهامورد راه

 طالعه موردیم

 (ی)لتون «میصحبت کن ایب» دم

بوجاود آماد و  یاست که در کشاور لتاون ی(، روشdoTalk) «میصحبت کن ایب»

 یاحال مسااله یخالقانه بارا یهادهیا جادیو ا یگذارآن به اشترا  یهدف اصل

 باشادیما یروش بارش افکار سانت یبرا یخوب نیگزیروش، جا نیخاص است. ا

 یبر رو همرکزشروش  نیا گر،یدر کنار همد هادهیفقط قرار دادن ا یبه جا رایز

از  یکای. باشادیما یعملا یهاااجرا، اشترا  منابع، و هادار  طرح یزیررنامهب

 یمد است و هدف اصل ی، همرکز بر رو«میصحبت کن ایب» یموضوع یهاتیموفق

دوست ندارناد  گریخود را که د یمیقد یهااز لباس یاست که مرد  برخ نیآن ا

ها از ساختن آن ییوانامد روز و ه دیجد یهادر مورد لباس گریو با همد آورندیم

 کیاباه  لیآورده شاده هباد ییها. همه لباسکنندیفکر م ها،یمیلباس قد نیا

خود  یشخص یهادیکنندگان ا. ابتدا هر کدا  از شرکتشودیگروه بزرگ منابع م

و در  کننادیما افاتیرا در گارانیو باازخورد د شنهادیو بعد از آن پ سازندیرا م

خود را وارد مرحلاه  یهادهیا اطان،یکنار طراحان مد و خبا هم و در  هاآن تینها

در  دهادیما یادهیاخالق و سرگر  کننده است و ا ا،یکار، پو نی. اکنندیعمل م

 را وارد عرصه مد نمود. یداریپا هوانیچگونه م نکهیمورد ا

 .دیمراجعه کن idejutalka.lv یهارنما نیمورد به ا نیدر ا شتریاطالعات ب یبرا

 تانجامعه یکار خوب برا  ی -۶

خاود را در  یجامعاه محلا دیهوانیکه م دیمطبوعات فکر کن یبه باالهر از مفهو  آزاد

در   یبارا هاایو از محلا دیاخالقانه قارار ده یهادر مورد راه تانیهاتیفعال انیجر

هاا . کارگاهدیند شد استفاده کنشما معلو  خواه دادیجامعه که با هوجه به رو یازهاین

idejutalka.lv
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بتوانناد شارکت کنناد؛ کاشاتن  یجامعه محلا ید ها اعضایباز برگزار کن طیرا در مح

 یزیربرناماه ،یمدارس محلا یهابچه یکارگاه برا یبرگزار  ط،یمح یدرخت، پاکساز

هباادل  یعماوم ییگردهماا کیا یها، سازماندهخانواده یبرا یاهیگ یوعده غذا کی

 یداریپا ولکه اص دی(. هر چه که باشد، مطمون شودیزباله را مطالعه کن کاالها )فصل

 .دیبریلذت م تیو خودهان از فعال شودیم تیرعا

 یداریمتخصص در مورد پا  ی یسخنران -۷

 ینفر خاارج از گاروه را بارا کیاوقات، بسته به گروه، زمان و منابع، بهتر است  یبعض

 هوانادیفارد ما نیا. امیدعوت کن یداریعات پااشترا  دانش و هجارب در مورد موضو

 کی ر،یگمیهصم کی ست،یزطیفعال مح کیمتخصص سمن،  کیاستاد دانشگاه،  کی

ماورد صاحبت  نیادر ا هواندیکه م بخشا مند و الهفرد عالقه کی یحت ای ن،یکارآفر

ن و سازما یشرکا ان،یدوستان، خانواده، آشنا انیبه اطراف در م ینگاه کیکند باشد. 

چه هعاداد از افاراد مشاتاقند هاا  نکهیاز ا د؛ی. از درخواست کردن نهراسدیاندازیب رهیغ

را باه  یزماان دیاهوانیشاد. ما دیبگذارند متعجب خواه انیشان را با شما در مداستان

. دیهان که در مورد موضوع شماست اختصاص دهبخش منطقهالها  یهاپژوهش مکان

داشته  یبهتر نیزم ارهیها س دهندیانجا  م ییراد کارهااز اف یاریکه بس نیاز کشف ا

 شد. دیزده خواهشگفت م،یباش

 یداریموضوعات پا یرو TED یگفتارها ای لمیف -۸

اساتفاده را از  نیپس چرا بهتار گذارنندیم وبیوهیرا در  یادیروزها مرد  وقت ز نیا

انتخااب  لمیشب فا یباشد برا یداریخوب که در مورد مباحث پا لمیف کی م؟یآن نبر

 دیبخش بساازالهاا  یویدیشب و کی. دینگاه کن TED  یروز به گفتارها لی. اوادیکن

 د،یگا  جلوهر رو کی دیخواهیباشند. اگر م تهاز اعضا در آن مشارکت داش کیکه هر 

در ماورد  نکهیا ای دیلحظات را برجسته کن نیبهتر د،یآن به بحث بپرداز یبعد از اجرا

روزماره اجارا کارد صاحبت  یدر زنادگ هوانیاند و مشده انیب دئویدر و که ییهادهیا

 . دیکن
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 از:  اندعبارت ییدویخوب و منابع
http://www.ted.com 
http://www.truththeory.org 
http://www.homethemovie.org 
http://www.storyofstuff.com 

 در جامعه یداریپا یدر مورد اجرا یرقابت یرقابت عکاس -۹

خاود از راهکارهاا و  یهاانیدورب ایا هاالیکه مرد  باا موبا دیده بیمسابقه هره کی

 ایاسااعت  کیا. رندیعکس بگ هوانندیشان هر چقدر که مدر جامعه یداریپا یهادهیا

به اطراف بروند، و سپس هماه  ،یگروه ای یها به صورت هک دیها وقت دهبه آن شتریب

و در  دیاکن ساهیداده، مقا شینما دیو به صورت اسال دیانتقال ده انهیها را به راعکس

خوب  تیفعال کی نی. ادیکوچک ده هیهد کیو به برنده  دییآن بحث نما جیمورد نتا

کارده،  یمارد  فعاالناه فکار کنناد، اطاراف خاود را وارسا شودیاست چون باعث م

 .رندیبگ ادی یادیز یزهایچ گریکدیاز  تیمشاهداهشان را قضاوت کنند و در نها

 روزه  یتجربه  -۱۰

و  دیا  دهرا انجا« روزه کیهجربه » دیهوانیم هر،یطوالن تیفعال ایپروژه  کیطول  در

روز  کیاا» هواناادیماا تیاافعال نیاا. اشااودیاز آن حاصاال ماا یاجااهیچااه نت دیاانیبب

 کیا هوانادیم ای، «روز بدون برق کی»، «روز بدون پسماند کی»باشد،  «یاهخواریگ

باه  هوانادیما هاتیفعال نیباشد. ا «یکیرونالکت لیروز بدون وسا کی» رانهیدل تیفعال

امتحان کنند. بله، ممکان  یف را بدون هعهد جدمختل یزهایبدهد ها چ یگروه فرصت

روز را  کیا هوانادیما یمخرب نخواهد بود. هر انسان ایاست راحت نباشد، اما دردنا  

هجربه  یریادگیو  شیآزما کیزنده بماند. آن را به عنوان  ،یزیچ چیبدون ه شیکماب

اماا مطماون  خارج شوند، ششانیها از محدوده آسا دیکن قیگروه را هشو د،یکن یمعرف

. دیو به نظرات گروه گوش کارده باشا دیمورد بحث کرده باش نیدر ا شتریکه پ دیشو

. ماننااد: دیاادر مااورد هجااارب مشااابه صااحبت کن دیااهوانیماا ،یدر قساامت مقاادماه
noimpactproject.org  

http://www.ted.com/
http://www.truththeory.org/
http://www.homethemovie.org/
http://www.storyofstuff.com/
noimpactproject.org
noimpactproject.org
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ه شکما در بک توانکدیسکواالت وجکود دارد ککه مک یسر  یقسمت  نیدر ا

 کم  کند: دارتانیپا یهاتیفعال

اسااتفاده  مااانیهاتیهااا چگونااه در فعالو از آن میکناایاسااتفاده ماا یاز چااه منااابع -

 م؟یبهتر عمل کن میهوانیم ایآ م؟یدهینمونه خوب را نشان م کی ایآ م؟یکنیم

صاحبت  یداریااز موضاوعات پا یوجود دارد ها در مورد هار ناوع ییزمان و فضا ایآ -

 کرد؟

 پروژه ما وجود دارد؟ ایمرهبط با گروه  ییهاروش ایچه نوع موضوعات  -

 یدانش و منابع کااف ای م؟یموضوعات هست نیپوشش دادن ا یبرا یکس ازمندین ایآ -

 م؟یدار میخودمان آن را انجا  ده نکهیا یبرا

 باشد: دیمف گرید یهاتیفعال یبرا هوانندیمنابع م نیا -
http://www.worldmapper.org 
http://www.gapminder.org 
http://www.wagggsworld.org 
http://www.ifm-sei.org 
http://www.esdtoolkit.org 

http://www.worldmapper.org/
http://www.gapminder.org/
http://www.wagggsworld.org/
http://www.ifm-sei.org/
http://www.esdtoolkit.org/




 

 بیرون



 144                                                                                                                               جعبه ابزار سبز 

اسات.  یرشاد و بااز ،یریادگی م،یهعل یبرا لهیوس نیخارج از منزل بهتر یهاتیفعال

 یآموزشا یهااز برناماه یآزاد را به عناوان بخشا یهوا یهاتیکه فعال یافراد شتریب

باوده اسات کاه  یباارزشا یریادگیاجربه ه کی یکه بدرست ندیگویاند مهجربه کرده

 یهااالشانااد و بااا چاخااود را گسااترش داده یمرزهااا

 اند.روبرو شده یدیجد

 یهااتیباشاد. اکثار فعال یآموزش دینبا هاتیفعال لزوما

 یو ورزش در فضاا ق،یسفر با قا ،یروادهیمانند پ رونیب

کنندگان ممکان جالبناد. هعاداد شارکت ییباز به هنهاا

در جنگل، هاا  یکارگاه مختصر کینفر در است از چند 

سه روزه فرق کناد.  یقیموس والیفست کیهزاران نفردر 

کارهاا متفااوت خواهاد باود، اماا آن  نیاا ریمطمونا هاث

مطمون شاد کاه  هوانیکه چگونه م ماندیم یسوال باق

 شوند؟یانجا  م ستیزطیبر مح ریهاث زانیم نیروش ممکن و با کمتر نیها به بهترآن

کاه  یمهم است چون مرد  در حاال اریبس زیآزاد ن یفضا یهاتیفعال یاجتماع جنبه

 .گذارندیم رپایهستند هرس خود را ز عتیدر طب رونیب

 یکاوچک یزهاایچ د،یاکنیما یزیارآزاد را طرح یفضاا یبارا ییهاتیکه فعال یوقت

 : دیبه آن هوجه کن دیهستند که با

 زمان

باه  یخاوب اسات کاه نگااه اریبسا د؟یارا انجا  ده تتانیفعال دیخواهیم یچه زمان

نامطبوع و  رون،یب یاست، بودن در فضا زانینام اری. اگر هوا بسدیاندازیهوا ب ینیبشیپ

خاص مشاخص  ییهامکان یکه برا یدر مورد زمان نی. همچنباشدیخطرنا  م یحت

 دیادانیر ماها. اگاساختن پرناده انهیآش مانمثال ز دیمحتاط باش اریبس دیبا دیکنیم

 یهااماه نیمشاهور اسات، مخصوصاا با شیهاپرنده یبرا دیبرو دیخواهیکه م یمکان

دوباره در مورد  دیوجود دارند که با زین یگرید لی. دالدیها خرداد مراقب باش نیفرورد
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 .دیریبگرا در نظر  رهیها و غپشه ،یسوز: فصل آهشدیکن یبررس دادهانیزمان رو

 مکان

در  دیاخواهیما د؟یابرگازار کن دیخواهیم یخود را در چه مکان نرویب یفضا تیفعال

کاه  ییجا دیباشد؟ مطمون شو ایکنار در ای یجنگل، مرغزار، مرداب، منطقه کوهستان

 قیهحق یشما مناسب باشد. بهتر است از قبل، کم یهاتیفعال یبرا دیبرو دیخواهیم

 ینادادن بعضا ایانجا  دادن ا یبرا دیشا باشد. اگر در آنجا منطقه حفاظت شده دیکن

در ماورد  دیهوجه مضااعف داشاته باشا دیوجود داشته باشد. شما با تیکارها محدود

 .دیکنیکه آنجا را هر  م یطیو شرا دیدهیکه انجا  م ییکارها

 (Protected Planetمحافظت شده ) ارهیس

ا است که باه شام یبر نقشه گوگل یمبتن یامحافظت شده، در واقع پروژه ارهیس

پاروژه  نیا. ادیاهما  مناطق حفاظت شده در جهان را جستجو کن دهدیاجازه م

 the World Database onمنااطق حفاظات شاده ) یهوسط مرکاز آماار جهاان

Protected Areas (WDPA)اتباا اطالعا وساتهی( انجا  شاده اسات و بطاور پ 

 http://protectedplanet.net. شودیم یو اماکن بروزرسان ریهصاو د،یجد

 (Leave No Trace) «دیبه جا نگذار ییردپا» اصول
آزاد  یمندان به فضااعالقه یریگمیجهت کمک به هصم د،یبه جا نگذار ییرد پا اصول

اردو، چاادر زدن، باا کفاش  ،یدر هنگا  کوهناورد ستیزطیبر مح ریکاهش هاث یبرا

صاعود،  ایو  یاسک ،یسواراسب ،یسوارقیقا ،یسواردوچرخه ،دنیراه رفتن، دو یاسک

آزاد لذت  یاست که از فضا یهما  افراد آموزش یبه معنا نیقوان نیاند. اشده یطراح

ممانعت و کاهش  یهاخود، و روش یحیهفر یهاتیفعال ریهاث تیها درباره ماه برندیم

 آگاه شوند. یراهیهاث نیچن

http://protectedplanet.net/
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 دیکن یسازآمادهو  یزیربرنامه شتریپ

روبارو  یانشده ینیبشیپ تیکه با موقع یاند، وقتکه کمتر خود را آماده کرده یمردم

 ای برندیم نیرا از ب طیدارند متوسل شده و مح ییباال ریکه هاث ییهاشبه رو شوندیم

 نیایبه نقطه هع دنیها زمان رسگروه ی. گاهدهندیخود در معرض خطر قرار م نکهیا

. عااد  زنناادینامناسااب اردو ماا یزده و بااه ناچااار در جاهااا نیکمتاار هخمااشااده را 

مناسب، منجر به برافروختن نامناسب آهش  زاتینبود هجه ایغذا  زانیدر م یزیربرنامه

 .گرددیزباله م ادیز اریمقدار بس دیو هول

 

 سفر و اردو زدن در سطوح بادوام

مجموعه موجاودات فشاار  ای یاهیکه به پوشش گ دهدیم یرو یزمان نیبه زم بیآس

کاه منجار باه  ندیآیو لخت بوجود م حاصلیب یهانیآن، زم جهی. در نتشودیوارد م

 .شودیخا  م شیفرسا تیقابل استفاده و در نها ریغ یهاو اردوگاه رهایمس

متمرکز شود هاا  ،یانسان یهاتیبهتر است فعال شوند،یاستفاده م شتریکه ب یمناطق -

 ارد گردد.و یخسارت کمتر

پخاش شاود.  ،یانساان یهااتیبهتر اسات فعال شوند،یکه کمتر استفاده م یمناطق -

 جاادیا یدیاکاه راه جد شاودیباعث ما ینوردمتفاوت هنگا  کوه یرهایرفتن در مس

روزاناه از  ییو جابجاا زاتی. پخش چادرها و هجهابدین شیافزا شیفرسا زانینشده و م

 .کندیاب ماجتن یمیدا یهاگاهاطراق جادیا
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 بردن درست زباله نیاز ب

. شاودیما یعیمناطق طب ییبایز یو آشغال دستاورد انسان است که باعث کاست زباله

 یها. گردشاگران، زبالاهدیارا با خاود بردار دیاکرده دیکه هول ییهاهمه زباله و آشغال

 به دفع مناسب دارند. ازیکه ن آورندیو پساب بوجود م یانسان

 یهاا از آلاودگ دیادور کن یعایرا از مناابع آب طب ندهیشاو عین و ماا: صابوپساب -

نوشته شده باشاد باه طاور  «کیارگان»آن  یاگر رو ی. از صابون حتدیینما یریجلوگ

و  شاوندینما هیها به طور کامل هجز. آندیاستفاده نکن اچهیدر رودخانه و در میمستق

 .ماندیم یاز مواد آن را در آب باق یبعض

 کندیم یریجلوگ یماریاز انتشار ب یانسان یها: دفع مناسب زبالهیانسان یاهزباله -

 ۶۰و  متاریساانت ۲۰-۳۰کوچک به عماق  یها. سوراخبردیرا باال م هیو سرعت هجز

 .باشدیروش دفع مدفوع م نیهریو عمل نیهرمتر دورهر از آب، اغلب ساده

ارهفاعاات  ژهیو خارج شاوند، باو یندببسته دیها باوجود دارد که هما  زباله یمناطق -

 .گرددیشدن م هیسرد مانع هجز یبلند که درجه هوا

 دیرها کن دیافتیآنچه را که 

باه  دیاکنیما دایاکه پ یموارد هیو بق یشناسآثار باستان اهان،یها، گسنگ یرهاساز

از خود به جا  ییرد پا». به طور مشابه، قانون دهدیحس کشف کردن دست م گرانید

مانند  یموارد قیمنطقه از طر کی تیوضع رییکه هغ کندیمرد  را مجبور م «دیارنگذ

منطقاه از  کیا میادا یدرختان، پاکساز یرو رب خیم دنیچادر، کوب یحفر گودال برا

 شاخه، را به حداقل برسانند. ایصخره 

 دیآتش کمپ را کاهش ده راتیتاث

 کیاکنیسابک پ یهاااجاقآهاش افاروختن، از  یکه به جاا شودیم شنهادیشما پ به

از حاد از  شیاستفاده با لیبه دل یعیاز مناطق طب یاریبس تیفیک رایز دیاستفاده کن

 ایامه یآمده است. اگار قاراره آهشا نیسوزاندن، پائ یبه چوب برا ازین شیآهش و افزا

محوطه آهاش  ایمنقل  ایقرار دارد  یسبمنا یجا کیکه در  یگردد، از محل آهش قبل
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 نخواهد داشت. یامدیپ چیآهش، ه یبجا نگذاشتن ردپااستفاده شود. 

 دیاحترام بگذار وحشاتیبه ح

شوند  وحشاتیح کیاز مرد  نزد یادیافراد ز اگر

در آن مداخله کنند، ممکن است باعاث بار هام  ای

 شود. واناتیح تیخوردن جمع

 دیباش دکنندگانیبازد هیبق مواظب

ت و سااک یو مقاررات کوهناورد نیاز قوان یرویپ

ها از داخال  دهدیاجازه م دکنندگانیبودن، به بازد

 گااریاثاار باار د زانیاام نیمناااطق بکاار بااا کمتاار

اطالعاات  یبارا دیاهوانیموجودات، عبور کنند. ما

 .دیمراجعه کن www.int.orgبه  شتریب

 زاتیتجه

 هیرا ساخته است؟ مواد اولآن  یاند و چه کسساخته شده یزیشما از چه چ زاتیهجه

دارناد  داریپا یهاتیدر فعال یشهرت خوب یها، برخسازنده آن یهاشرکت نیو همچن

که به نادرت از آن اساتفاده  یزیچ دی. عالوه بر آن، قبل از خرستندین نطوریا یو برخ

 ایا دیا)و ارزانتر( خواهد باود کاه آن را بخر ندانههوشم ایآ د؛یخوب فکر کن د،یکنیم

 د؟یکن هیکرا کهنیا

و  دیاجد اریبسا یزهاایچ ق،یهاا قااگرفتاه  یاز هخته اساک داریپا زاتیمورد هجه در

 :دینیرا بب ریز یوجود دارد. هارنما یادیز یهامثال
http://greenoutdoorgear.wordpress.com 

 پوشاک

درست باشاد و  دیشا«. بد وجود ندارد بجز لباس بد! یه هوابه انداز یزیچ» ندیگویم

نباشاد، ممکان  ازهانیاز مواقع بد باشد. ممکن است مناسب ن یلیدر خ هواندیلباس م

http://www.int.org/
http://greenoutdoorgear.wordpress.com/
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 داریاناپا یهاساخته شده باشد، ممکن اسات هوساط کارخاناه یاست از مواد نامناسب

 زیان زاتیاهجه یداشاته باشاد. بارا یباد تیافیفقاط ک نکاهیا ایساخته شده باشد، 

 کبااریرا فقاط  ی. اگر قرار هست مورد مشخصدیفکر کن دیاست: قبل از خر نطوریهم

. دیادست دو  بخر نکهیا ای دیریبهتر باشد که قرض بگ دیشا د،یسال بپوش ۲در طول 

ناه یگز نکاهیا ایا دیاندار ازشین گریو د دیرس انیبه پا یالهیکه کارهان با وس یو وقت

 .دیآزاد است بده یدر فضا حاتیکه عاشق هفر یآن را به کس د،یاکرده دایپ یبهتر

هان هادف یبارا ایاکاه آ دیاریبگ میو بعد هصم دیبهتر است جنس مواد لباس را بدان 

ها اهداف و وجود دارند که هر کدا  از آن کیو ارگان ینه. مواد مصنوع ایمناسب است 

 دارند. یمتفاوه یهایژگیو

آزاد  یپوشکاک مناسکب فضکا یتفاده شده برامواد اس نیتراز معروف یبرخ

 از: اندعبارت

شاما را  هوانادیما یلبااس نخا دیکنیم یکه زندگ یی: بسته به جاینخ یهاپارچه -

دور کردن رطوبت از پوست خوب  یکه برا یمعن نیدوست است، به ابکشد. پنبه، آب

بار رطوبات،  کیا نمنا  شود. ب هواندیم ردیو اگر در معرض رطوبت قرار بگ باشدینم

بودنشاان را از دسات  قیعاا تیخصوصا درصد۹۰و ها  شوندیسرد م ینخ یهاپارچه

حارارت را از بادن شاما  عتریباار سار ۲۵ هواننادیدار مانم ینخ یها. پارچهدهندیم

: سابک هساتند و باه باشاندیما یعاال ینخ یهاگر ، پارچه یهوا یبرا ی. ولرندیبگ

 نفس بکشد. یها به خوب دهندیشما اجازه مو به پوست  شوندیسرعت خشک م

. باشادیما زیاآبگر کناد؛یماده آب را جذب نما نی(: اPolypropylene) نیلیپروپیپل

. خبار باد آن اسات کاه داردیکارده و رطوبات را از بادن دور نگاه ما جاادیا یاهیال

و آن را ذوب کناد  هوانادیاز آهاش ما یاجرقاه نیبناابرا شود،یذوب م نیلیپروپیپل

 در لباس شما بوجود آورد. یسوراخ

 ریهار از ساااما همچنان گر  کنندیمانند پشم، رطوبت را جذب م کی: مواد ارگانپشم

و باه  شاودیدر جرقه م ریموجب هأخ ،یعیپشم به طور طب نیها هستند. همچنپارچه
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 .دهدیم دنیپوست شما اجازه نفس کش

 :یمطالعه مورد

 (Recycle Outdoor Gearآزاد ) یدر فضا افتیباز افزار

 لیاست که به شما کمک کند ها وسا گانیرا نیبرنامه خدمات آنال کیافزار،  نیا

 اجیاها احتبه آن گریو د دیاها استفاده کردهآزاد از آن یکه در فضا ییهاو لباس

برنامه قصد  نی. ادیکن افتیها و گاراژ را گرفته، بازکمدها و قفسه یو فضا دیندار

شاده از طارف  هیاارا افاتِیو در  ابتکاارات باز یساطح آگااه شیافازادارد به 

عمار  ،یاضااف یآزاد ساالم ولا یها و ابازار فضااکمک کرده و به لباس هاهیریخ

 www.recycleoutdoorgear.com ببخشد. یگرید

 

http://www.recycleoutdoorgear.com/
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 یژاکت پشم یمعما

 د،یاآیبنظر م اشکالیراحت و ب دیشا ،یروز سرد زمستان کیر د استر،یژاکت پل کی

 مضر هستند. ییایدر ستیزطیمح یشده آن برا یمتالش یبرهایاما ف

 بریف ۲۰۰۰حدود  ،یژاکت پشم کیدر هر بار شستن  دهدیگزارش هازه نشان م کی

خود را راه  یمصنوع ی. پرزهاندیآیشوند بحالت شناور درم دهید نکهیبدون ا استریپل

 یآلاودگ نیاا امادی. پکننادیسراسر جهاان بااز ما یهاانوسیفاضالب به اق قیاز طر

 یبرهاایف نادیگویما ساتیزطیمح علو اما دانشمندان  ست،یگسترده هنوز روشن ن

 لتاریها چاون فرا دارند. صادف انیصدمه زدن به آبز تیقابل یکیپالست یکروسکوپیم

 تیاااو جمع یهاااا و ماااواد آلاااپالنکتوناز  یعنااای Filter-feedingدارناااد ) هیاااهغذ

را  یکیپالسات زیاذرات ر نیا (، ا-نادینمایما هیامعلاق در آب هغذ یسمیکروارگانیم

و  کننادیما دایاجاندار راه پ یهاگردش خون و سلول ستمیبه س که کنندیمصرف م

 نیاا رایا)ز اورنادیاز بشقاب شاا  ماا سار در ب هوانندیم یکیپالست یبرهایسرانجا  ف

جانداران  ریسا یغذا زیو خود ن کنندیم هیهغذ ییغذا رهیزنج هیز سطوح اولها اصدف

  (.-هستند

 دیهول یبرهایکردن ف دایپ یو رو دیکن یها را بررسژاکت نیاست کنار گذاشتن ا بهتر

 .دیمتمرکز شو داریشده پا
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 آب و غذا

 نیاا یبخاش غاذابه  د،یو بپز دیاز خانه ببر رونیرا به ب ییچه نوع غذا دیدانیاگر نم

 یبارا ییکاه چاه غاذاها دهدیرا م دهیا نی. آن بخش به شما ادیاندازیب یکتاب نگاه

از  رونیاو پختن غذا ب ینگهدار یپا یهستند و کدا  غذاها نه. البته وقت داریپا رونیب

همان اصاول باه کاار  یوجود دارند، اما بطور کل یشتریب اتییباشد جز انیخانه در م

و از  د،ییامصارف نما یاهیاماواد گ د،یااساتفاده کن یمحلا یید غاذا: از ماواروندیم

 یهااطیماواد قابال خاوردن در مح یادیا. هعاداد زدیکن زیپره اد،یز یهایبندبسته

و  دیاخوریچاه ما قاایدق دیا: قبل از خاوردن بداندیوجود دارند، اما دقت کن یوحش

باه  هوانادیاشاتباه ماقاارچ  ای اهیگکی. خوردن دیآن را آماده خوردن کن دیچگونه با

 مرگ منجر شود. یو حت دیشد تیمسموم

آب مصارف  یکااف زانیاباه م دیمطمون شاو دیدهیانجا  م رونیدر ب یتیفعال یوقت

. دهادیاز دسات ما یشاتریبادن شاما آب ب دیاکنیم تیفعال شتریب ی. وقتدیکنیم

ند خوردن مناسب هسات یبرا طیموجود در مح یعیمنابع آب طب ایکه آ دیکن قیهحق

 .دیینما هیآب هه دیبا ورکه کجا و چط دیکن یزیربرنامه شترینه. اگر نه، پ ای

 :دیآب را بخوان هیروش ساده هصف ریز یهارنما در
http://greenliving.nationalgeographic.com/use-solar-power-purify-water-

3062.html  

http://greenliving.nationalgeographic.com/use-solar-power-purify-water-3062.html
http://greenliving.nationalgeographic.com/use-solar-power-purify-water-3062.html
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 یهااز خانه، دستور غذاها و نکتاه رونیدر مورد پخت و پز در ب شتریب ریز یهارنما در

  http://www.lovetheoutdoors.com :دیمربوط بخوان

 ریتاث جبران

اصاول  یممکان بار مبناا یکه ها جا میدهیانجا  م مان راکه همه هالش یوقت یحت

و اجتمااع  طیبار محا یریبه ناچار ممکن است هااث م،یرا برگزار کن یدادیرو یداریپا

 ست،یزطیقرار است برگزار شود، نه هنها مح یبزرگ ییگردهما کی. اگر میبگذار یمحل

. رنادیگیقرار ما ریهحت هاث هابهیو غر خودروهابلکه مرد  هم هستند که با صدا، نور، 

نشان دادن  یباشد، هم برا یخوب دهیبه جامعه، ا یرسانممکن است فکر کردن به بهره

 دهیاچند ا نجایاست. ا ازیهر جا که ن یکار عمل یهان و هم انجا  هعدادخواسته خوب

 دایاپ د،ینشاو متوقاف نجاایاما در ا میخوانیانجا  داد م شودیکه م ییدر مورد کارها

 .دیکن یگذارهیدارد و در آن موارد سرما ازین زیبه چه چ یاع محلاجتم دیکن

 درخت کاشتن

 یهاشاهیصااحبان ب ایاو  یمحلا یسراغ شاهردار به

 یدرختکاار یبارا یمحل ایآ دینیها بب دیبرو یخصوص

 ایاکاه آ دیاکن ینه. بررسا ایشما و دوستانتان دارند 

مارد   ریساا ایاآماوزان کار را باا دانش نیا دیهوانیم

 یبرقارار یاست برا یراه خوب نی. ادیانجا  ده یمحل

 یآناان. کسا یهاافتاهیو دانستن  تان،یهاارهباط با جامعه، به اشترا  گذاشتن هجربه

 کنند. یاریشما را  یکه در برنامه بعد دیکرد دایپ یدیدوستان جد دیشا داند،یچه م

 دیبرو یبه پاکساز

 افتنیا ی. باراشاوندیانجاا  ما زییپا ایبهار در  شتریشده، ب یزیربرنامه یهایپاکساز

گذار خواهد بود کاه  ریهاث اری. بسدیوجو کنجست د،یوندیبه آن بپ دیکه بتوان یابرنامه

را  یساحل محل ایپار  فراموش شده  کیباهم  به،ینفر غر ستیها، باز جمعه یکیدر 

http://www.lovetheoutdoors.com/
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را  یپاکسااز یجهاان یهاکاه برناماه!« میانجامش دها ایب» تیکنند. در سا یپاکساز

 نه: ایاز آن است  ییکشور شما هم جز ایآ دینیو بب د،یوجو کنجست دهد،یپوشش م
http://www.letsdoitworld.org  

 ،مختلاف یدر شاهرها ،عاتیبناا  رفتگاران طب یگروها رانی: در امترجمان حی)هوض

خود  یهابرنامه ،عتیرفتگران طب تیسا قیند که از طردار یمنظم پاکساز یهابرنامه

 (http://roftegaranetabiat.ir: کنندیرا هماهنگ م

 
 کمک به حفاظت منطقه

کاردن آنهاا،  دایادارناد، و هنهاا راه پ یاریبسا یازهایهستند که ن یاریبس یهامکان

 ازمنادین یپار  محلا یبرا مکتیست. ممکن است آنها به نا یصحبت با جامعه محل

 نیزما ییبرپاا یکماک بارا ازمندین ایمدرسه بخواهند، و  اطیح یبرا یباشند، حصار

 !دیها باشآن یاز هالش برا یبخش و دیابیرا ب ازهاین نیکودکان باشند. ا یباز

 عاتیطب و در داماان رونیادر ب یگفات: وقتا هاوانیفصال ما نیا یبندجمع بعنوان

 یمهماان خاوب باودن بمعناا کیا! میپس بروش مهمان عمل کن م،یمهمان م،یهست

http://www.letsdoitworld.org/
http://roftegaranetabiat.ir/
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و آزار، و در  زمان درست رفتن اسات.  ینظمیاز ب زیپره زبان،یاحترا  گذاشتن به م

 آمد گفته خواهد شد. وشخ شهیبازگشت دوباره شما هم د،یهست یاگر مهمان خوب

 

 یمطالعه مورد

 «تانبده بس»باز  یفضا جشنواره

 ا،یادر الهو« باده بساتان»باز  یفضا جشنواره

است باه  دواریاست که ام یآموزش دادیرو کی

 کناد،یکه مرد  را سارگر  ما یاهمان اندازه

، آگااه «بده بساتان»از اهداف  یکیهم باشد.  یعیطب طیمح یالها  بخش مبان

 راماونیفرصت را دارد هاا در پ نیا ینگرش است که هرکس نیکردن مرد  به ا

پاروژه،  یاصال دادیادهاد. رو رییاهغ ایابساازد  خواهاد،یما خود، آنچه را کاه

در  هوانادیما یکاه هار کسا ییپار  اسات، جاا کیسه روزه در  یاجشنواره

 دیاایها شرکت کند. هرکس که بها، اجراها و برنامهها، کالسها، کنسرتکارگاه

 ساتیزطیمحو  عتیاز طب یکننده و هم همکار است. آگاههمزمان هم شرکت

 یاهیاگ ی. هنهاا غاذاهاابدییم شیدر نظر گرفته شده و در طول جشنواره افزا

ها و زبالاه دهیاگرد افاتی!(، پسماندها، بازماندینم یهم باق یزیعرضه شده )چ

 . شوندیم یپاکساز

آخار  نیو چه پس از جشنواره، برگزارکننادگان چناد شیطول سال، چه پ در

و  شاوندیداوطلب م یاجتماع محل یبرا گذرانند،یهفته را در محل جشنواره م

کاشاته  ییهاا. درختکننادیصادها نفار آمااده ما ییگردهماا یمحل را بارا

 شاود،یم یو پار  پاکساز شوندیخشک، حذف م یهاها و علفبوهه شوند،یم

: برگاازار نشااده اساات یاوقاات جشاانواره چیکااه انگااار هاا یبااه نحااو
http://www.giveandget.lv  

 

http://www.giveandget.lv/
http://www.giveandget.lv/
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 دیاند کار کنکه استخدا  شده یگروه، چه با افراد ریچه مد دیشما چه عضو گروه باش

کار و گروه را از  طیمح دیهوانیم قیوجود دارند که از آن طر ییهاچه با داوطلبان، راه

 .دیکن دارهریپا ،یو شاد ییکارا ،ینظر سالمت

سابک  رییاکاار، و هغ طیدر محا وگای ایروز،  انیهمرکز، خواب م یبرا ییفضا جادیبا ا

 رشیرفاه کارمندان و هاث تیها، به اهمها و شرکتاز سازمان یاریبس ت،یریمد یعموم

 .کنندیم دیکار هاک تیبر موفق

کاه مطاابق برناماه فارد  استمعن نیمحل کار به ا کیمواقع کار کردن در  شتریب در

و  د،یادست و پنجه نر  کن ،یآوراضطراب طیو شرا تیهر نوع شخصبا  د،یباش یگرید

هان را اعصااب هواندیم تیدر نها  نهای. هما  ادینیبنش انهیمقابل را یمدت زمان طوالن

کار  طیو مح دهدیناسالم کار را کاهش م طیکه شرا اردوجود د ییها. راهزدیبه هم بر

 .کندیم لیشاد هبد یخنده و کار گروه ،یریادگی یبرا ییرا به جا

. دیارا وارد کارهاان کن تیاخالق دیاها بتوان دیباش ریمد ایکه رهبر گروه  ستین یازین

از  یو سبک هانیها همر دیکن قیرا هشو ریو مد دیهان باشبخش همکارانالها  دیهوانیم

 .ردیرا مرسو  کند که سالمت همه را در نظر بگ تیریمد
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. کنکدیمک لیشاد تبکد یراد گروه را به عضووجود دارد که اف یاریعوامل بس

 :اندعبارتها از آن یبرخ

 تگریهمکاران مهربان و حما -

 کار جذاب و لذت بخش  -

 / هماهنگ کننده خوبریمد -

 ریکار متغ -

 تهایو مسوول فیوضوح وظا -

 زمان تیریخوب و مد یزیربرنامه -

  آوردیرا بوجود م یمعنادار یکار، همکار نکهیاعتقاد به ا -

 تیشفاف -

 در هعادل خوب یکار/ زندگ -

 (:Karen Maezen Miller)نوشته شده توسط  ارانهیکار هش یبرا ینکات

 .دیوقت شناس باش -۱

آمادن  ریاو جوهر عزت نفس است. عادت باه د تهایاساس هما  موفق یشخص مقررات

 شاما را باا نادهیبودجاه اسات. آ یعادت اسات(، مثال کسار کی نی)قبول کن که ا

 لیاناد را باه طلبکااران هبادکه به دردسر افتاده یمواجه کرده و همکاران یورشکستگ

 .دیله ارباب سرنوشت خود باشیوس نیو به ا دیکن میدار هنظساعت زنگ کی. کندیم

 .دیهوجه کن -۲

کاه  کنندیاست. فکر م یاز زندگ یکه کار، حواس پره کنندیاز افراد هصور م یاریبس

طاور فکار  نیااست. اگر شاما هام ا ریناپذشر اجتناب ایمانع  ،یافانحر ریمس کیکار 

شماسات.  یکاار زنادگ د،یدر حال کار کردن هسات ی. وقتدیدوباره هفکر کن د،یکنیم

از  یکای ش،یها پا. مادتدیاکنیهوجاه ما هانکه به خود دیهمانگونه به آن هوجه کن

هماه  د،یایکننده بهبه نظر شما خست زیچ کیاگر » مکتب ذن آموزش داد که، دیاساه

 «کننده خواهد آمد.ه نظر شما خستهب زیچ
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 .دیکن هیفهرست هه کی -۳

را  ی. فهرسات، نگرانادیشروع کن دیانجا  ده دیکه با ییاز کارها یروز را با فهرست هر

 کیاهرس  نیهریو از اصل کندیدور م یهان را از درهم برهمذهن رایز دهدیکاهش م

 است. یو آن هرس از فراموش کاهدیدد است ممتع فیوظا یکه دارا یفرد

 فهرست را فراموش کن. -۴

اهفاق  کهیدر زمان یواقع یدادهایرو انیبا جر افتنیفهرست شما را از مطابقت  دینگذار

 نیکه ا ینبوغ است. در زمان و مکان ،یاست و نوآور یباز دارد. هطابق، نوآور افتندیم

کاه  یامنتظاره ریا. مشاکل غدیارا محک بزنخودهان  دهدیاز همه رخ م شیاهفاق ب

 .زندیشماست که در م یراب یپشت در شماست در اصل فرصت

 .دیهمرکز کن دیکه در دست دار یبا دقت به کار -۵

است که وجود دارد. همچنانکه امور رخ  یزیهنها چ شودیدر مقابل شما ظاهر م آنچه

نخواهاد گرفات.  یشایاز شما پ هاصورت بحران نیدر ا د،یها پاسخ دهبه آن دهندیم

 .شوندیمشکالت بزرگ از اشتباهات کوچک منتج م

 .دیکن یدور اساسیب یاز حرفها -۶

 .دیو بخند دیلبخند بزن -۷

 دور کمر شما کم شود. زیسا شودیاست و باعث م یمسر خنده

 .دیاعتبار بده -۸

. دیبخشنده باشا ،یهواضع و قدردان ن،یهحس قی. از طرستین یمقدرا از پول، کاف چیه

 به خودهان باز خواهند گشت. شهیهم نهایا

 .دیروز را استراحت کن هیبق -۹

بادون  دیسار کاار هسات کاهی. زماندیو سپس آن را کنار بگذار د،یرا انجا  ده کارهان

باه خااطر داشاته  د،یدر خاناه هسات کاهی. زماندیکار کن یحواس پره ایاحساس گناه 

 خانه. دییگویبه آن م لیکه به چه دل دیباش

 .دیکارها را دوباره انجا  ده نیهما  ا -۱۰

. دیکارها را متفاوت انجا  ده نیها ا دیاستفاده کن ی. از هر فرصتدیو بدرخش دیزیبرخ
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 .شودیم داریکه اکنون در مقابل شماست پد یدرخشان شما در کار ندهیآ

 
کاه افاراد  ییجاا که افاراد در آن در آراماش باشاند، دیکن جادیا یکار را جور یفضا

 جادیرا ا ییداشته باشد. فضا یاحساس مطلوب شانیهابتوانند آزادانه فکر کنند و بدن

 شاتر،یب ایاساعت کار و  ۸روز در هفته، در هر روز  ۵ یکه افراد راغب باشند برا دیکن

 شان را آنجا بگذرانند.وقت

هساتند، پار  هاانیمحل زندگ یکننده هوا که بوم هیهصف اهانیمحل کارهان را با گ -

 .دیکن

 یفهاایکاه هماا  ط ییهاااستفاده از المپ ایها باز کردن پرده قیاز طر دیهوانیها م -
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را باه  یعایناور طب کننادیما یساازهیرا شب دیو نور خورش دهندیرا پوشش م ینور

 .دیاوریداخل ب

 (دیرجوع کن «محل کار» )به بخش دیده شیداخل را افزا یهوا تیفیک -

 کاهیاسات کاه زمان دهیموضوع باه اثباات رسا نی. ادیباش یخانگ واناتیر حدوستدا -

شاان باشاند موجاب که در محل کار با صاحب کنندیم افتیاجازه را در نیا واناتیح

هماه بوجاود  یرا بارا یهر و خالقادوساتانه یکاار طیکاهش اضاطراب شاده، و محا

 نباشد. تیحساس بهمبتال  یکه کس دیمطمون شو دی. هر چند باآورندیم

ممکان  فیا. محل کاار درهام بارهم و کثدیو منظم نگه دار زهیمحل کارهان را پاک -

 گروه شود. یاز اعضا یبعض یاست باعث حواس پره

شاان چشم ایاکمار افاراد  دیمحل کار باعث وخامت شاد لیکه وسا دیمطمون باش -

 ها نکند.در بدن آن یضرور ریفشار غ جادیا اینشود 

قارار  واریاد یبار رو یهنار یکارها ایبخش در هابلو اعالنات الها و جمالت  ریهصاو -

 .دیده

 .دیشکل محل کار برگزار کن رییهغ یبارش افکار برا یبرا یجلسه ا -
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 هایی برای مدیریت منابع انسانیتمرین

که در طول  دیکن جادیا یسازمان یستمیس

و  یبارآور نان،یشما اطم یهفته برا

 یاقدامات، اگاه نیآرامش فراهم کند. ا

 یو حضور را به بار آورده، از نگران

موارد  نیهمه ا ت،ینهاو در  کاهندیم

 یو جمع یرشد و توسعه فرد یبرا

 هستند. یضرور

 زهیاز همه به افراد انگ شیآنچه ب

مداوم حقوق،  شینه افزا دهدیم

اعتماد، کار با  ،یبلکه قدردان

افراد مسئول، محترم و همکاران 

 است. اریهم

اهداف خود را محور قلب و ذهن 

از آنچه کار و  ی. درکدیتان سازهمکاران

. دیینما جادیآن است ا ندهیسازمان شما نما

در  یها نقشاگر افراد مطمئن باشند کار آن

خواهد  فایهدف ارزشمند ا کی یاراست

نشان خواهند داد و با  یشتریکرد، تعهد ب

 .دهندیکار خود را انجام م ،یخوشحال

 یایحقوق و مزا

 نیتع یامنصفانه

 .دیکن

. قطعا، شما هم تا به حال در دیجلسات را لذت بخش ساز

ر هد» ها راکه آن دیاکرده دایحضور پ یادیجلسات ز

. دیابه حساب آورده «تاندادن زمان و منابع با ارزش

 ییکه نه تنها فضا دیده لیمحل کارتان تشک یبرا یجلسات

 ابندیکه از اوضاع خبر  گذاردیروه مگ یاعضا اریدر اخت

خلق  ییبخش باشد. فضارا پرورش داده و الهام هاآنبلکه 

احساسات، تشکر کردن از  انیب یکه در آن افراد برا دیکن

کنند.  یاحساس راحت شانیهادهیشدن ا کیو شر گرانید

 ای دیدر جلسات محل کارتان پخش کن لمیف یتعداد

. بحث را با دیاوریلسه بدر ج یکلوچه شکالت یمقدار

 .دیاست شروع کن یاساس تانوهگر یکه برا یموارد

تان گروه یخود را به اعضا یقدردان

 دیسپس مشاهده خواه د؛یابراز کن

و  کندیم رییکرد که چگونه فضا تغ

افراد  یکار یهاتالش کهیزمان

 .رندیگیها جان مآن شودیدرک م



 164                                                                                                                               جعبه ابزار سبز 

است کاه  نینوع )خاص( از همر کی نی. ادیریهان را بر عهده بگدر گروه یشاد یرهبر

 نکاهیا یبارا یاییدهناد، هواناا شیفازاهفکر مثبت را ا دهدیگروه اجازه م یبه اعضا

 افتنیا یمشاکالت متمرکاز کنناد بار هاالش بارا یاز آنکه بار رو شیشان را بهوجه

 آمده است: یشاد یاز رهبر هچند نکت نجای. اندیها معطوف نماحلراه

 

 

که انجاا   یها به خاطر کاراز آن د،یکن انیهان بخود را هر روز به همکاران یقدردان -

 .دیاند هشکر کنهداد

 یمیدا یابی. ارزدیرا ارائه ده یآموزش و رهبر

 یاعضا یرا برا یطیشرا ،یجلسات بررس ای

و  یگروه فراهم خواهد کرد تا از نظر شخص

را  شانیرشد شخص ابند،یتوسعه  یاحرفه

خود  ندهیآ یهایریادگی یکنند و برا یابیارز

 دنیشن یبرا ییفضا نی. اندینما یزیربرنامه

و کمک به حل  دشانخو یشخص یهاینگران

 افراد است. نیب یاختالفات احتمال

 یبدون اهداف کار با هم بودن یرا برا یزمان

که با هم  دیکن جادیرا ا ی. رسمدیاختصاص ده

 رونیبه ب گریناهار با همد یبرا ای دیکن یآشپز

کارکنان  ی. انزوادیکن یباز گری. با همددیبرو

با  یرسم ریبه صورت غ توانندیم کهیرا زمان

ها بازخورد به آن د،یکن تیریباشند مد گریهمد

 .دیکن دیتول دیجد یهادهیو ا دیبده

نسبت  یابراز نگران دی. شادیباش گریکدیمراقب 

تان باعث اثرات مثبت همکاران یمشکالت فعل

نجات  یبرا تانیفعل یهاباشد تا تالش یشتریب

 یکه مهربان افتی دی. درخواهقایکودکان در آفر

با شرکا،  یتان به همان اندازه مهربانبا همکاران

هستند که راه دور  یو سهامداران انیمشتر

 دارد. تیماه
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باه همکااران  یمحبت هصاادف د،یرا انجا  ده ینفر بدون چشمداشت کار کی یبرا -

 است.  بخشجهینت

. در دیسیبنو یمطالب دیها سپاسگزارکه به خاطر آن ییزهایمجله در مورد چ کیدر  -

. دیاکن نیها را هحساو آن دیکنیم نشانیکه هحس دیبگرد یاهیافراد به دنبال خصوص

 .دیکن شنیتیهان مدپا  کردن ذهن یروز براهر 

 .دیهان را با ثبات نگه دارهان را سالم و ذهنها بدن دیورزش کن -

کاه  یبر اماور د،یکن جادیا رییها هغدر آن دیهوانیکه نم ییزهایهمرکز بر چ یبه جا -

 .دییهمرکز نما دیکنترل کن دیهوانیم

مثبات  جینتاا یاما خود را به رو د،ینزنبد  ایبه سرعت برچسب خوب  عیوقا یبر رو -

 .دیداشته باشند باز بگذار هوانندیم عیوقا نیهریبه ظاهر منف یکه حت یابالقوه

 

 یمطالعه مورد

YEE (Youth and Environment Europeستیزطی؛ جوانان و مح 

 اروپا(

هماا   یآماده کاردن غاذا بارا یاروپا برا ستیزطیجوانان و مح ادیبن کارکنان

روشِ غذا خوردن باا  نی. معتقدند که اکنندیگروه هر روز به نوبت، جا عوض م

هار هر و خالقسالم شود،یپول م رهیاست. باعث ذخ داریپا نیهمر کی گر،یهمد

بخش در ک استراحت آرا ی ت،یفعال نی. اکندیم تیگروه را هقو هیاست و روح

 ردیاگینفر وقت ما کی یساعت برا کیطول کار روزانه آنهاست. روزانه حدود 

و  کنندیاستراحت م خورند،یساعت م میکه ناهار آماده کند. سپس آن را در ن

 :دیها را مطالعه کنوبالگ آن دیهوان ی. مبرندیاز غذا لذت م
http://officecuisine.wordpress.com 
 

 

http://officecuisine.wordpress.com/
http://officecuisine.wordpress.com/
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 یو قدردان ایهدا

کاه رفتاار  ییایهان با هاداخود را به گروه یدردانق -

 دیاکند، نشاان ده قیها را هشوسبز آن ییگرامصرف

 تیاهاا را هقوآن هیاکه روح دیرا ارائه ده یخدماه ای

 ایاکااهش اضاطراب  یبارا غاا یپ کیمثل  کند،یم

 .کیارگان یرستوران غذاها کیشا  در  یبرا هیهد طیبل

 یتهاایاز فعال یکایگال  دیاکاه هول دیداشته باش ادیه ب د،یگل بده دیخواهیاگر م -

 یادیز یها. گلکندیکش و سم را استفاده مآفت نیشتریاست که ب ارهیس یکشاورز

 یمصانوع یرشدشاان از گرماا یبرا ای شوندیهر آورده مگر  میاز اقال مایهواپ لهیبوس

اسات و  یساان، سامان یکه بارا شوند،یم یاریآب ییایمیو با مواد ش شودیاستفاده م

با کاشتن  ایبازار هجارت مشروع  ک،یارگان یهاگل دی. با خربردیم نیازون را از ب هیال

هاان محافظات همکاران ینایو ب ساتیزطیمح دکننادگان،یگل هوسط خودهان، از هول

 .دیکن

 کاهیاکثارا از نفات هساتند. زمان دیاگذاریهولد ما کیک یکه غالبا بر رو ییشمعها -

. کننادیدر فضا منتشار ما یو مرکور ن،یمثل استون، بنز یمواد سم د،شونیروشن م

 یاز مواد سام یها عارآن د،یرا انتخاب کن ایسو کیارگان یهامو  زنبور عسل و شمع

 .آورندیبوجود م یهرسالم یهستند و فضا

 ایا یکششا یهااو کالس وگای. دیده جیهان رفتار سالم را هروگروه یاعضا انیدر م -

 یصاندوق شخصا کیا. دیاشده در محل کارهان مرساو  کن یزیربرنامه یهاتیفعال

 یپاول بارا یمشخصا زانیاکاه بتوانناد از م دیکن هیهان ههگروه یاعضا یبرا هیریخ

 استفاده کنند. رهیو غ یورزش، ماساژ درمان

 یمثل اساتفاده از پلاه )انارژ دیکن قیهشو ایدن یواقع ناتیآنها را به استفاده از همر -

 زییا(، مرهاب کاردن و همکندیم رهیرا ذخ شودیآسانسور استفاده م یکه برا یانفراو

هاازه  یدو نفره بارا یکشش نیآزاد و انجا  چند همر یکردن محل کار، هنفس در هوا

 .گریکدیکردن ذهن و بدن و ارهباط مجدد با 
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 قسمتبه  شتریب اتیجزئ یدر هماس باشند )برا گریکدیاز راه دور با  یگاه دیبگذار -

 رهیامحال کاار را ذخ یهاناهیطرق نه هنهاا هز نی(. شما از ادیرجوع کن «ییجابجا»

را کاه در آن  یکاار یکارد کاه فضاا دیارا فاراهم خواه یطیکرد، بلکه شارا دیخواه

خاود کاار کنناد(.  یدر لبااس راحتا نادهوان ی)ما نندیدارند برگز یهراحساس راحت

خالقانه گردش کار، ارهباط از راه  یبزارهاا گریو د ،ییویدیکنفرانس و غا ،یفرستادن پ

ناه  گاریآورناد: د رتیاروش ح نیا یای. مزاکندیم لیهبد تیواقع کیدور مؤثر را به 

 ،بهتار یقهوه/چاا رد،یاگیخارج شود، نه سردرد رفت و آمد م عیعجله دارد سر یکس

 عاتیو صدا و شا دهد،یرخ م طیمح یبهتر، نه مشکل دما ونیهر، دکوراسلباس راحت

 یباشاد کاه اعضاا لیامر ممکن است به آن دل نیکار خواهد بود. ا طیدر مح یکمتر

پاروژه  کیااند، بهتار درخت بزرگ بلوط نشسته ریدر پار  ز کهیگروه از راه دور زمان

 .زنندیذل م انهیکار فقط به را طیکه در مح یها وقت سندینویبخش را مالها 

کارمندان که بتوانناد در  یبرا ییفضا جادی. ادیکن میساعات کار قابل انعطاف را هنظ -

دارناد  یشاتریب ییالها  و هواناا کنندیکه احساس م یزمان مورد نظر خودشان، زمان

 کننادیآن کار ما یکه بر رو ییهابه سازمان و پروژه یادیها حد ز هواندیکار کنند، م

هفتاه  کیاکاه  دیا بدهامکان ر نیاز افراد ا یبه برخ دیهوانیم نیسود برساند. همچن

هشات  ۸ یروز کار ۵ یساعته به جا ۱۰ یشده کار کنند، مثل چهار روز کار تیهثب

 درصاد۲۰هاا محال کاار را هاا  ریمس یط یرا که برا یو زمان یروش انرژ نیساعته. ا

 . دهدیها مبه آن یدوست داشتن التهعطی روز سه و داده کاهش

 هیاکه افراد بتوانند بر پا دیفراهم کن یطیشرا .دیکن میحجم کار را قابل انعطاف هنظ -

زمان کامل، دو سو  زمان و نصف زمان کاار کنناد، 

 ،یخاانوادگ یها زندگکه آن دیگذاریم لهیوس نیبد

 کنند. بیمطالعات و کار را با هم هرک

 هیاهد قیااز طر دیاکن قیرفت و آمد سبز را هشو -

 ،یحمل و نقل عموم لیوسا انهیماه یهاطیدادن بل

محل کار  کیپار  دوچرخه نزد یبرا یینصب جاها
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. یطاوالن یساواردوچرخه کیسرحال شدن بعد از  یامکانات دوش گرفتن برا هیو هه

شد که افراد پاس از  دیخواه یو اخالق خوش اریالعاده هوشفوق یهاشما متوجه ذهن

 .آورندیبا خود م یورزش صبحگاه

و به اشاتباه باه  د،یاشتباه کردن آزاد باش یکه در آن برا دیکن جادیرا ا یکار یفضا -

وجاود دارد کاه در آن  خیدر هاار یادیاز یها. مثالدینگاه کن یریادگیعنوان فرصت 

از آنسات  یبوجود آمده است. شکست هنها حاک هیشکست اول کیبزرگ از  یهاپروژه

 .میدادشده انجا  ن نییهع یدر چارچوب زمان داد، میانجا  خواه میاکه آنچه را گفته

 د،یاکن تیرا هقو یگروه کار د،یها رشد کن دیفرصت رفتار کن کیبا مناقشات مانند  -

چاک کاردن باا  قیاز طر دی. هالش کندیینما تیرا حما گریکدیکه چگونه  دیاموزیو ب

 یایااز زوا ادگرفتنیاکردن، و  یقدردان افتن،یافراد در مورد سوء هفاهمات کوچک، و 

 .دیمناقشات را کوچک و قابل حل نگه دارمتفاوت،  یکردهایو رو دید

را مرساو   «ممناوع عهیشا» یخط مش کی -

کارهاان را بادون مااجرا نگاه  طیو محا دیکن

 یازهاایدر ن شاهیها، رداساتان شاتری. بدیدار

احسااس مارهبط باودن، ارزشامند  یبشر برا

قاارار  یشاادن، و مااورد قاادردان دییاابااودن، ها

و افراد را  هاتیما موقع کهیگرفتن دارند. زمان

 م،یدهاایقاارار ماا شیمااورد آزمااا رونیاااز ب

در   قیاارا باار اساااس آنچااه از طر یداسااتان

. میساازیم افتدیمحدود ما در جهان اهفاق م

در مقابال داساتان سااختن  دیاهوانیاگر نما

 باایمثبت و ز یهاچرا داستان د،یمقاومت کن

 رییاشما منجار باه هغ دگاهید ریی. هغدیو محدود نساز یقضاوه یهاداستان یرا به جا

 خواهد شد. هانیزندگ

ها و از شارکت یاریبس تی. موفقدیباش ریپذاهداف و دستور کار انعطاف میهنظ یبرا -
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 ایاکاه در دن یعیسار راتییابا هغ افتنیمطابقت  یها براآن ییها بواسطه هواناسازمان

زاماا باه کاه ال دیاهادف ساه سااله دار کیا. اگر شما شودیم دهیسنج افتدیاهفاق م

 یبه معنا ریی. هغدیده رییآنرا هغ دهد،یپاسخ نم نهاو گروه هدف یگروه کار یازهاین

کارهان را با  دیاست که بتوان نیا یشما برا یی. بلکه نشان دهنده هواناستیعد  هعهد ن

 دیاهوانیکه ما یروش نیگروه هدف حاضر، و در حال حاضر به بهتر یافراد حاضر، برا

 .دیانجا  ده

ساال  ۱۰ها  ۵شما در  ای. آدینگاه کن یکل ری. به هصودیریبه خودهان سخت نگ یلیخ -

ارزش دارد اکنون در مورد آن  ایبود؟ اگر نه، آ دینگران خواه هیقض نیدر مورد ا ندهیآ

 د؟یرا هدر ده هانهیو وقت گرانما د،ینگران باش

در ماورد  یمیدا یاننگر بردیم نیها از بNGOافراد را در  یکه شاد یاز موارد یکی -

ها انجا  وادارد که آنچه آن نیاز آنکه به ا شیب ینگرش نیاست. چن یکمبود منابع مال

. دیاکه به دور از هرس کار کن کندیم قینه، گروه شما را هشو ایدارد  تیاهم دیدهیم

روناد  نکهیامکان وقوع دارد و ا یزیکه هر چ دیببر شیپ اعتقاد نیاگر گروهتان را با ا

که افراد  رایز د،یاختهیو هعهد برانگ تیدارد، سپس به خالق تیاهم جهیر به اندازه نتکا

 کار خواهند کرد. شان،یهاهالش نیو بهتر شانیهابا قلب

 دهنادیمشابه و متفاوت انجاا  ما یکه کارها یگرید یهاNGOبا  د،یکن یهمکار -

اسات  نیا. مهام امیکن میکار خوب هقس یرا برا’ بازار‘که  ستین یازین د،یرقابت نکن

قاادر  م،یخاور ونادیماان، و اساتعدادمان پمان، مهارتاگر ما به هالش میکه در  کن

 یهااحلو راه میرا باه خطار انداختاه مواجاه شاو ایکه دن ییهابود با چالش میخواه

هدف مشتر   کیمتفاوت آمده اما به  یاندازهااز چشم یکه همگ م،یارائه ده یمثبت

در جهاان  رییاهغ جاادیا یرا بارا یتریقاو یرویان گر،یکدیکردن  تیمامتعهدند. با ح

 آورد. دیبوجود خواه

 

 «کار عبادت شما باشد دیبگذار»
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 مطالعه موردی

نفر نشاان داده اسات  ۲۰۰ یبر رو ستولیمطالعات انجا  شده هوسط دانشگاه بر

ن و زماا تیریماد کردندیدر وقت ناهار ورزش م ایکه قبل از کار  یکه کارمندان

 زهیاانگ تیاموجاب هقو نی. ورزش کردن همچندندیحجم کارشان را بهبود بخش

 نیهمچنا قیان هحقیامقابله با اضطراب شاده اسات. ا یبرا شانییها و هواناآن

 ییاحساس را داشاتند کاه کاارا نیا کردندیکه ورزش م ینشان داد که کارکنان

داشاتند و اهماا  باه  ازین یها زمان استراحت کمتربهتر بوده است؛ آن شانیفرد

 انیام یمیرابطه مستق چیه قیهحق نیهر بود. متاسفانه اراحت شانیموقع کار برا

 .دنکر دایپ شرفتیو پ یسواردوچرخه

 

 .دیرا انجام ده هیتسو نیتمر

( Cafe Gratitude) ودیاتیگراه یدر کافاه یاست که هر کارمند یزیچ هیهسو»

را شروع کند،  یفتیهر ش نکهیه قبل از ا( کشودیم قیانتخاب را دارد )و هشو نیا

فارد اسات کاه باا  یبارا یاقهیدق ۱۰ها  ۵فرصت  کی یواقع هیانجا  دهد. هسو

 میهصم کیرا دفع کند و  یاناخواسته یخودش چک کند، متمرکز شود، هر انرژ

را دو نفره انجا   نیهمر نیدارند که ا لی. کارکنان معموال هماردیروز بگ یبرا بایز

 تیگوش دادن به طرف مقابل و حما قیرا از طر گریهمد هیدر طول هسو دهند و

شادن  دهیشان یطارف مقابال بارا یفضاا بارا جاادیا قیاز طر یکردن به سادگ

 ییفضاا شاانیهایهان و نگراناگروه یاعضا یبرا اشم کهی. زمانکنندیم ییراهنما

ها هم در آن د،یکناصالح  ای دیده رییها را هغآن نکهیبه ا ازیبدون ن دیداشته باش

 کننادیظاهر م انیکه مشتر یو هر چالش انیمشتر یعوض قادر خواهند بود برا

بادون  هواننادیافراد ما رایز ردیگینم یادیزمان ز نیهمر نیفضا داشته باشند. ا

در مورد اعتراف کردن به  نیهمر نیشوند. ا میسه گریگفتن هما  داستان با همد

دوباره هما  هجربه را از  نکهیشغول کرده است، نه اها را مکه ذهن آن ستیزیآنچ
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 خودش بسازند. دید

اساتفاده از زماان و پاول، و  نیبهتر ن،یهمر نیهرباارزش هیهسو نینظر ما همر به

 تیاافیمان و ککارمناادان یزناادگ تیاافیدر ک یبزرگاا یگذارهیساارما نطااوریهم

باا هار  دیاه بتوانکا دیاست. هصور کن م،یدهیارائه م انمانیکه به مشتر یخدماه

ارهبااط برقارار  دیشو هها مواجو ارباب رجوع انیکه ممکن است با مشتر یچالش

هجربه کامال هحول است و  نیها اشتباه هستند. اآن دیفرض کن نکهیبدون ا دیکن

 «مدل هجارت مقدس ماست. هیسنگ زاو

 !«Sacred commerce» در کتاب شتریب اطالعات
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 یکیعه الکترونبا مطال ستیزطیحفظ مح

 

 یگرام خواننده

 

مترجماان  یشخصا ناهیکتاب با عالقاه و هز نیا

عماو   اریادر اخت گاانیرا صاورت شده و به هیهه

 است. گرفته قرار  عالقمندان

شماره کاارت  قیاز طر دیهوانیم لیصورت هما در

، (بانک ملت) یکاله یمترجم مهد به متعلق ،ریز

 نیاا افتنیا اداماه نیو همچن ارزشمند اثر نیاز ا

 .دیینما تیراه، حما

             ۶۱۰۴۳۳۷۸۷۶۹۸۸۹۷۱ 

 :کنیدآگاه مترجم را  ر،یز لیمیا قیاز طر ،یهر مبلغ زیبعد از وار لطفا
WayOfLiveGreen@gmail.com  

 

 گردد.هان سپاسگزاری و قدردانی میپیشاپیش از هوجه و لطف

 

 هوانید از هارنمای زیر دریافت نمایید:اصل کتاب به زبان اصلی را می
http://www.iynf.org/download/green_toolbox/GreenToolbox.pdf 

************************ 

 ها، به ما بپیوندید در:همکاری ها وها، کتاببرای سایر نکته
www.WeLiveGreen.ir   

https://telegram.me/WeLiveGreen 
 

mailto:WayOfLiveGreen@gmail.com
http://www.iynf.org/download/green_toolbox/GreenToolbox.pdf
http://www.welivegreen.ir/
https://telegram.me/WeLiveGreen


 

 هاپیوست
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 شکسته یهاکردن المپ زیتم

 کردن زیقبل از تم -۱

 . دیببر رونیهاق برا از ا یخانگ واناتیافراد و ح -

باه  رونیاب یهاا هاوا دیپنجره را باز بگذار ایدر  قه،یدق ۱۰ها  ۵ -

 کند.  دایپ انیجر ،داخل

 . دیآن را خاموش کن دیهوا دار هیههو ای یی/گرماشیسرما ستمیاگر س -

مقاوا، ناوار  ایامحکام  ی)کاغاذ دیاکن دایکردن المپ شکسته پ زیهم یبرا یلیوسا -

ساطوح ساخت(،  یبار مصرف )برا کیدستمال مرطوب  ایدار نم یچسب، حوله کاغذ

 قابل گره زدن( یکیپاکت پالست کی ایو  یبا درپوش فلز یاشهیظرف ش کی

 کردن زیتم نیدر ح -۲

 را پخش کند.  وهیج یپودر حاو ایممکن است بخار  رایز دینکش یجاروبرق -

 . دیکن یآورعرا با دقت و کامل جم دیقابل د یهاشکسته و گرد یهاشهیش -

 . دیقابل بسته شدن، قرار ده سهیک ایمواد جمع شده را در ظرف  -

 کردن زیبعد از تم -۳

از  رونیاب یاکنناده را در ظارف زبالاه زیادرنگ هما  قطعات الماپ و لاواز  هم یب -

 زیاهم لیوساا ایاالمپ  یقطعه چیشود. ه ختهیدور ر یها بدرست دیساختمان قرار ده

 .دینگذار کننده را داخل جا

در، همچناان  ایچند ساعت پس از شکسته شدن المپ، با باز گذاشتن پنجره  یبرا -

 شیسارما ساتمیو س دیااداماه ده رونیاب یداخل خانه با هوا یهوا انیجر هیبه ههو

 .دیرا خاموش نگه دار هیههو ای یی/گرما

دان ، به شاهرونOladele Ogunseitan شکند،ی( مLED) یدییالمپ ال کی یوقت -

دساتکش و ماساک  دنیمخصوص و باا پوشا یجارو کیقطعات را با  کندیم هیهوص

 (.US EPA: هیماکنند )بن زیهم
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 کمپوست توسط خودتان دیتول یهفت روش آسان برا

 دیکن دایپ یمحل مناسب -۱

به  د،یکه مجبور یطیخا  خالص است. در شرا یو رو ریگآفتاب یمحل، مکان نیبهتر

را  دیاکه از قبال دار یکمپوست ایروزنامه و  هیال کی د،یتون بگذارب یعنوان نمونه، رو

 .دیآن قرار ده ریز

 دیعناصر درست را بکار ببر -۲

 جاتی: پوست سابزلیقابل کمپوست شدن )از قب یپسماندها یرا برا یانوع جعبه هر

( بکاار هااوهیکاغذ و مقوا، پوست هخم مارغ، هساته م ،یاسهیک یقهوه، چا ها،وهیو م

پخته شده، قابل کمپوست شدن هساتند، هناوز محال  یگوشت و غذاها نکهی. ادیبرب

 بحث است.

 دیآن را پر کن -۳

هاا  دیاکن هیاآشاپزخانه و نصاف از خاا  باغچاه هه یهانصاف از زبالاه ب،یهرک کی

 . دیبدست آور یکمپوست خوب

 دیو لذت ببر دیصبر کن -۴

هاا  دیامااه صابر کن ۱۲هاا  ۶ است ها کاار خاود را انجاا  دهاد. عتینوبت طب اکنون

کمپوسات  ییهازه را به قسامت بااال یهازباله نیح نیکمپوست شما آماده شود. در ا

 .دیاضافه کن

 آماده، استوار، برو -۵

خاا  داشاته  یمغز نان با بو هیشب اهیس یآماده است که ظاهر یشما زمان کمپوست

 باشد.
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 برداشتن کمپوست -۶

 دیخارج کن یو کمپوست را با چنگک باغبان دیظرف را بدقت بردار ای جعبه

 دیاستفاده کن -۷

مانده از پساماندها در آن  یو اگر قطعات باق رسدیوقت کامل بنظر نم چیه کمپوست

اساتفاده  یرا بارا هیچهاار هوصا نیاست. ا یعیمساله طب نیا رایز دینگران نشو دیدید

 :دیداشته باش ادیکمپوست ب

 است زییاپ ایزمان سال، بهار  نیبهتر -

 دیرا با کمپوست پر کن دیباغچه جد کیاز  متریچند سانت -

 . دییافزایب متریسانت کیاز آن به بعد، هر سال، به سطح آن خا ، کمتر  -

 هیاااما)بن دیاااکمپوسااات پااار کن خاااا  گلااادان را باااا بیاااساااو  هرک کیااا -

www.recyclenow.com.) 

http://www.recyclenow.com/
http://www.recyclenow.com/
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 داریپا یطراح ستیچ  ل
 ساتیچاک ل نیاباا اساتفاده از ا ،یطراحا نادیفرآ یطا هانماتیهصم یزیمم جهت

هعاداد  نیشاتریاسات کاه ب نیا. هادف ادیاخود را سبز نگاه دار یهاپروژه ،یکاربرد

 .دیریممکن را بگ یهانهیگز

 )استراتژی( راهبرد

 کندیکاربر را برآورده م ازیشکل، ن نیبهتر به. 

 ردیگیرا بکار م یموثر ا یپ. 

 کندیرا برآورده م ینیع اهداف. 

 کندیچندگانه کوهاه مدت را برآورده م اهداف. 

 ندارد. اشیبانیپشت یبرا ،یمواز ای یبعد یهابه هالش یازین 

 را دارد. یستیزطیاثر مح نیطول عمرش، کمتر در 

 اجرا

 .از راهبرد افزوده استفاده نخواهد کرد 

 کندیقالب استفاده م نیهراز مناسب. 

 رساندیصفحه را به حداکثر م یچاپ رو یفضا. 

 کندیاستفاده م یافتیمواد باز از. 

 شودیم افتیباز یآسان به. 

 کندیم یبه کاغذ را بررس ازیبدون ن یهانهیگز. 

 کندیاستفاده م یها حد ممکن از مواد کمتر. 

 دهدیم شیرا افزا یاهآگ ،یستیزطیمح یهایروشنگر شینما با. 

 کندیبا رنگ جامد را محدود م ییهابخش ای یجوهر پوشش. 

 رساندیرا به حداکثر م دیمف عمر 

 را دارد. شیصفحه نما یرو شیآزما تیقابل 



 178                                                                                                                               جعبه ابزار سبز 

 کندیاستفاده م یسازبرجسته ایجوهر اضافه، از برش  یچاپ، بجا در. 

 کندیم بیرا هرک یعددمت یاجزا ،یوربه حداکثر رساندن بهره یبرا. 

 دیتول

 دارد. یچاپ ما هم خوان یهااندازه با 

 کندیاستفاده م یمحل هیو مواد اول یمحل یهااز فروشنده. 

 رساندیرا به حداقل م یو نقل و هرابر حمل. 

 بردیبهره م کنندیاستفاده م ریدپذیهجد یهایکه از انرژ یفروشندگان از. 

 چاپگر

 است. شیقابل آزما شیصفحه نما یرو 

 دیآیصفحه م یبه رو تالیجیندارد و از حالت د لمیبه ف یازین. 

 بردیبهره م یستیزطیمح تیریمد ستمیس کی از. 

 کندیم تیریخودش را مد عاتیضا مسووالنه. 

 است. یستیزطیمح هیدییها یدارا 

 کاغذ

 هر است.و کوچک هرسبک 

 باشدیپس از مصرف( م یهاازمانده)ب ویدبل یس یپ یبرهایف یحاو. 

 باشدیشده م افتیباز. 

 مانند کنف و بامبو در آن استفاده شده است. یردرختیغ یبرهایف از 

 سبز(. یکیالکترون نامهیشده است )گواه دیهول ریدپذیهجد یهایانرژ با 

 هیدییها یدارا FSC .است 

 نیکلرو بدون (PCFفرآور )شده است. ی 
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 یبندبسته

 کندیها را حذف مچسب ن،یگزیاستفاده از سجاف و نوار جا با. 

 کندیم یریها جلوگها، از استفاده از برچسببسته یرو میچاپ کردن مستق با. 

 ندارد. یازیجعبه دو  و سو  ن به 

 رساندیمقدار مواد را به حداقل م. 

  شودیکم م استفاده شده یمقدار مواد حفاظت بیهره نیاست و بد مقاو. 

 پر شدن دوباره را دارد. تیقابل 

 رندیگیهم قرار م یداخل هم رفته و رو یحمل و نقل براحت موقع. 

 مانند  یآن مواد سم درPVC .وجود ندارد 

 جوهرها

 ستندیفلورسنت ن ای کیمخصوص متال یجوهرها. 

 باشندیم ایسو ایو  یاهیگ هیپا یدارا جوهرها. 

 سطوح ندارد. یفاظتبه پوشش ح یازین 

 از چاپ پس

 شده است. زیها، پرهحالل در جلد و برچسب هیبا پا یهاچسب از 

 از منگه در آن محدود شده است. استفاده 

 شده است. زیپره نتیو لم یهرموگراف ،یلیچاپ فو از 

 عیتوز

 باشدیبروز شده م یهافهرست آدرس یدارا. 

 دهدیار ممورد هدف قر یرا به درست مخاطبان. 

 شده است. زیپره ییحمل و نقل هوا از 

 شده است. زیها پرهها، از استفاده از برچسببسته یرو هاینشان میچاپ مستق با 
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 دیمف انیبا پا عمر

 شدن است. افتیباز قابل 

 استفاده دوباره است. قابل 

 است. دهیبه حداقل رس ییجوهرزدا ندیفرآ 

 ریپذبیهخر ستیز (biodegradable.است ) 

انجاا   دیاهوانیما ینشده، چه کاار یگذارمربعات عالمت یبرا د؟یچه کرد ان،یپا در

 تیساااا داریاااپا کیاااگراف یدر ماااورد طراحااا شاااتریاطالعاااات ب یبااارا د؟یاااده

www.designcanchange.org دینیرا بب. 

http://www.designcanchange.org/
http://www.designcanchange.org/
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 یستیزطیمح یهابرچسب

 اروپا هیاتحاد یستیزطیمح برچسب

کاه  کندیم یبانیرا پشت یکاالها و خدماه صیبرچسب، هشخ نیا

در طول عمرشان، از زمان استخراج ماواد  یاندک یستیزطیاثر مح

 کیابرچساب  نی. اگذارندیاستفاده و دفع بر جا م د،یها هول هیاول

 :کنادیم جیرا هرو یستیزطیمح تیاست که مز یاریبرچسب اخت
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel  

 اروپا هیاتحاد  یارگان یکشاورز

 ییمواد غاذا تیفیککننده را از منشا وبرچسب، مصرف نیا

. ساازدیمطماون ما کند،یم یداریکه خر ییهایدنیو نوش

 کیدارند از مزارع ارگان برچسب را نیکه ا یهما  محصواله

، ۲۰۱۲( رماهی)ه ی. از جوالکنندیم یرویاروپا پ هیاند که از مقررات اهحادبدست آمده

برچساب  نیا دیاروپا، با هیشده در اهحاد یبندبسته شیک از پیارگان ییهما  مواد غذا

  http://ec.europa.eu/agriculture/organicرا داشته باشند. 

 

  سبز نقطه

 دیاکاه هول شاودیما دهیاد یمحصاواله یبرچسب بر رو نیا

 دیامشاابه در کشاور هول یکاالهاا افتیکننده آن با برنامه باز

، PRO EUROPE. اماروزه شابکه کنادیما یکننده همکاار

. باشادیما اندکننادگیهول یساامانه مساووالنه ملا ۳۵کننده کننده و کمکهماهنگ
http://pro-e.org  

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
http://ec.europa.eu/agriculture/organic
http://pro-e.org/
http://pro-e.org/
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 CSR یگردشگر نامهیگواه

 یهابرچسب را به شرکت نیهورسرت ا یرانتفاعیغ سازمان

 یساامانه کیا کرد،یرو نی. اکندیاهدا م داریپا یگردشگر

 یاجتمااع ییمشارکت و پاسخگو یبرا یاصل یصدور گواه

 ،یساتیزطیکه موضوعات مح باشدیم یگردشگر نهیدر زم

 . دهدیرا پوشش م یو اقتصاد یاجتماع

 ۲۰۱۲را که در سال  داریپا یگردشگر نهیدستورالعمل برچسب در زم دیهوانی: منکته

 .دیرا دانلود کن دیگرد هیهه عتیدوستاران طب یالمللنیب ادیهوسط بن
http://tourcert.org; www.nfi.at  

 یانرژ ستاره

را  یکارآماااد از نظااار انااارژ یادار زاتیاااهجه ،یانااارژ ساااتاره

کننده مصارف اریاراهنماا در اخت کیاو  کنادیما یگذاربرچسب

کاه در  ییمحصول را انتخاب کناد. در هارنماا نیها بهتر گذاردیم

محصاوالت و  نیاا یالعااهباناک اط دیاهوانیم شودیم یمعرف ریز

   http://www.eu-energystar.org. دینک دایبرچسب را پ نیدر مورد ا شتریاطالعات ب

  یآب فرشته

 یجهاان، برچساب آلماان یساتیزطیبرچساب مح نیهریمیقد

شاد و باه  دیاهول ۱۹۷۸برچسب در سال  نیاست. ا یفرشته آب

سازگار هساتند اهادا  ستیزطیکه با مح یوالت و خدماهمحص

شناخته شده  یادیز یبرچسب در کشورها نی. امروزه اشودیم

  http://www.blauer-engel.deاست و اعتبار دارد. 

EMAS 

 the EU Eco-Managementاروپاا ) هیااهحاد یساتیزطیمح یزیو مم تیریمد طرح

and Audit Schemeاست که عملکارد  ییهاها و سازمانشرکت یبرا یتیری(، ابزار مد

http://tourcert.org/
http://www.nfi.at/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.blauer-engel.de/
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. دهنادیو گزارش کارده و ارهقاا ما یابیخود را ارز یستیزطیمح

ها در دساترس مشاارکت شارکت ی، برا۱۹۹۵طرح از سال  نیا

 است. 

 

 

 یستیزطیمح تیریمد - ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ زویا

 زو،یا نی. اپردازدیم یستیزطیمح تیریمختلف مد یهانبه، به ج۱۴۰۰۰ زویا خانواده

و  ییکه به دنبال شناساا کندیفراهم م ییهاها و سازمانشرکت یبرا یکاربرد یابزار

خود  یستیزطیعملکرد مح وستهیپ خواهندیخود بوده و م یستیزطیکنترل اثرات مح

 تیریماد یهاستمیس یوبر ر ۱۴۰۰۴:۲۰۰۴ زویو ا ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ زویرا ارهقا دهند. ا

 یهاجنباه یخانواده بار رو نیدر ا گرید یمتمرکز هستند. استانداردها یستیزطیمح

همرکاز  یزیاارهباطاات و مم ،یچرخه زنادگ لیو هحل هیمانند هجز یستیزطیمح ژهیو

 دارند.
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 منابع و مطالعات بیشتر
http://www.oekotest.de 

http://construction.about.com 

http://www.greenbuildingsupply.com 

http://www.duro-design.com 

http://greenliving.nationalgeographic.com 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/furniture_GPP_product_

sheet.pdf 

http://www.greenamerica.org 

Mike berners-lee “How bad are bananas?: the carbon footprint of 

everything” 

http://www.eu-energystar.org 

http://www.greenbiz.com 

http://www.cdc.gov/sustainability/greenpurchasing/index.htm 

http://www.epa.gov/epp/pubs/products/electronic.html 

http://www.climatesaverscomputing.org 

http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/electronics

/Guide-to-Greener-electronics 

http://careerbright.com/career-self-help/efficient-workstyle/green-habits-

at-workplace 

http://www.buildinggreen.com 

http://www.energystar.gov 

http://www.greenbuildingnews.com/articles/2011/02/25/led-bulbs-pose-

health-hazards 

http://www.bchydro.com 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=led-lightbulb-concerns 

http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/waterforlifebklt-e.pdf 

http://www.pacinst.org 

http://www.sscwd.org 

http://environment.nationalgeographic.com 

www.waterfootprint.org 

www.imagineallthewater.eu 

www.davidsuzuki.org 

http://www.green.harvard.edu/green-office 

http://www.atcoenergysense.com 

http://www.greenfieldpaper.com 

assets.panda.org/downloads/wwf_paper_guide.pdf 

http://www.oekotest.de/
http://construction.about.com/
http://www.greenbuildingsupply.com/
http://www.duro-design.com/
http://greenliving.nationalgeographic.com/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/furniture_GPP_product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/furniture_GPP_product_sheet.pdf
http://www.greenamerica.org/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.greenbiz.com/
http://www.cdc.gov/sustainability/greenpurchasing/index.htm
http://www.epa.gov/epp/pubs/products/electronic.html
http://www.climatesaverscomputing.org/
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/electronics/Guide-to-Greener-electronics
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/electronics/Guide-to-Greener-electronics
http://careerbright.com/career-self-help/efficient-workstyle/green-habits-at-workplace
http://careerbright.com/career-self-help/efficient-workstyle/green-habits-at-workplace
http://www.buildinggreen.com/
http://www.energystar.gov/
http://www.greenbuildingnews.com/articles/2011/02/25/led-bulbs-pose-health-hazards
http://www.greenbuildingnews.com/articles/2011/02/25/led-bulbs-pose-health-hazards
http://www.bchydro.com/
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=led-lightbulb-concerns
http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/waterforlifebklt-e.pdf
http://www.pacinst.org/
http://www.sscwd.org/
http://environment.nationalgeographic.com/
http://www.waterfootprint.org/
http://www.imagineallthewater.eu/
http://www.davidsuzuki.org/
http://www.green.harvard.edu/green-office
http://www.atcoenergysense.com/
http://www.greenfieldpaper.com/
assets.panda.org/downloads/wwf_paper_guide.pdf
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http://www.cleanairgardening.com 

http://www.scscertified.com 

http://www.dienviro.org 

http://www.greenoffice.org.nz 

http://www.docstoc.com 

http://www.organicauthority.com 

http://www.designcanchange.org/files/dcc_checklist.pdf 

http://www.greenprinteronline.com/blog 

http://www.greengraphicdesign.net 

http://www.mcdonough.com/cradle_to_cradle.htm 

http://www.thedailygreen.com 

http://www.theecologist.org 

http://www.greenamerica.org 

http://www.sustainableroutes.co.uk 

http://www.angelamorelli.com/water 

http://www.globalissues.org 

http://www.motherearthnews.com 

Jonathan Safran Foer “eating animals” 

http://sustainweb.org 

http://www.ewg.org 

https://www.atmosfair.de 

http://www.independent.co.uk/environment 

http://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/vegetarianism-and-the-

environment.aspx 

http://www.fairtrade.net 

http://www.treehugger.com 

http://www.greenyour.com 

www.storyofstuff.org 

http://www.freecycle.org 

http://www.greenergadgets.org 

http://www.dosomething.org 

http://www.womensconference.org/tips-to-reduce-your-e-waste 

http://www.recyclenow.com 

www.footprintnetwork.org 

http://footprint.wwf.org.uk 

http://www.ecologicalfootprint.com 

http://craftgawker.com 

http://www.upcyclethat.com 

http://www.cleanairgardening.com/
http://www.scscertified.com/
http://www.dienviro.org/
http://www.greenoffice.org.nz/
http://www.docstoc.com/
http://www.organicauthority.com/
http://www.designcanchange.org/files/dcc_checklist.pdf
http://www.greenprinteronline.com/blog
http://www.greengraphicdesign.net/
http://www.mcdonough.com/cradle_to_cradle.htm
http://www.thedailygreen.com/
http://www.theecologist.org/
http://www.greenamerica.org/
http://www.sustainableroutes.co.uk/
http://www.angelamorelli.com/water
http://www.globalissues.org/
http://www.motherearthnews.com/
http://sustainweb.org/
http://www.ewg.org/
https://www.atmosfair.de/
http://www.independent.co.uk/environment
http://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/vegetarianism-and-the-environment.aspx
http://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/vegetarianism-and-the-environment.aspx
http://www.fairtrade.net/
http://www.treehugger.com/
http://www.greenyour.com/
http://www.storyofstuff.org/
http://www.freecycle.org/
http://www.greenergadgets.org/
http://www.dosomething.org/
http://www.womensconference.org/tips-to-reduce-your-e-waste
http://www.recyclenow.com/
http://www.footprintnetwork.org/
http://footprint.wwf.org.uk/
http://www.ecologicalfootprint.com/
http://craftgawker.com/
http://www.upcyclethat.com/
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http://www.wagggsworld.org 

http://www.ifm-sei.org/files/up/ataCC-publication-web.pdf 

http://www.esdtoolkit.org 

http://protectedplanet.net 

www.lnt.org 

http://greenoutdoorgear.wordpress.com 

www.recycleoutdoorgear.com 

http://www.lovetheoutdoors.com 

http://www.letsdoitworld.org 

http://www.wagggsworld.org/
http://www.ifm-sei.org/files/up/ataCC-publication-web.pdf
http://www.esdtoolkit.org/
http://protectedplanet.net/
http://www.lnt.org/
http://greenoutdoorgear.wordpress.com/
http://www.recycleoutdoorgear.com/
http://www.lovetheoutdoors.com/
http://www.letsdoitworld.org/


 

Green Tool Box 

 چگونه سبز زندگی کنیم؟

متمرکز است  ییهاتیو خالق هایابزارها، آگاه هیبر ته، جعبه ابزار سبزکتاب 

 یمعرف یها( برا)سمنهای مردم نهاد سازمانمندان، و ها، عالقهزیستیمحیطکه 

تا ضمن بیان گفتمان دارند.  ازیبه آن ن دار،یپا یهاتیاز فعال یاهگسترد فیط

 الگوها و راهکارهای رفتاری سبز را هم ارایه دهند.زندگی سبز، 

 

و در یک کالم، خواندن این ، ما باشد همه یبرا تیاولو کی دیبا یداریپا

 شود.کتاب، به تمامی شهروندان پیشنهاد می

Translators: 

Mahdi Kolahi 

Asefeh Saremy 

Amin Rahmatali Khazaee 

Haleh Rouhi 

Ehsan U'llah Mahboob-e-rahevafa 
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