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ABSTRACT

Background and Aim: Waste disposal and accumulation in the environment is 
well known as an environmental and human health problem that, in addition 
to environmental aesthetic issues, is a threat to the mental, physical, and 
emotional health of citizens. Despite the positive effects of the COVID-19 
outbreak on the environment, it has also had negative effects on the 
environment. This study aimed to pathologically analyze the environmental 
behavior of citizens in District 3 of Ardabil with emphasis on littering during 
the COVID-19 pandemic and taking into account four criteria (lack of facilities, 
dirty environment, anonymity, and habit of littering). 
Material and Methods: This research is applied in terms of purpose and 
descriptive-analytical in terms of method. Excel and SPSS software (to estimate 
the average answers to the questionnaire) were used to analyze the data. To 
measure the environmental behaviors of the citizens of the studied areas, the 
relevant indicators were used with the entropy weighting method and the 
target areas were classified using decision-making techniques. Finally, the 
Copeland integration technique was used to achieve the final prioritization. 
Results: Based on the findings of various decision-making techniques, the 
Molayosef and Molabashi neighborhoods were in the most unfavorable 
situation with the lowest score and ranked first in terms of waste distribution, 
and the Rezvan neighborhood was in the last rank with the highest score and 
had the best status.
Conclusion: Since many citizens consider the lacked or poor waste disposal 
services as one of the important reasons for littering behavior, therefore, 
providing health-care and education infrastructure in the city is very important 
to encourage community members toward responsible environmental 
behaviors.
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تحليل آسيب شناسانه رفتار زيست محيطى شهروندان اردبيل با تأكيد بر زباله پراكنى 
در دوران پاندومى كوويد-19

چكيد         ه

زمينه و هدف: با توجه به اينكه مشكالت زيستمحيطي روزبه روز در حال افزايش است، حفظ محيطزيست 
نيازمند رفتار زيستمحيطي مناسب ميباشد. در اين ميان زباله پراكنى و تجمع زباله در طبيعت و محيط، 
به عنوان يك مسأله زيست محيطى و انسانى كامًال شناخته شده است كه عالوه بر مسائل زيبايى شناختى 
محيط، تهديدى براى بهداشت و سالمتى روحى، روانى و جسمى شهروندان است. على رغم تأثيرات مثبت 
پژوهش  است.  داشته  زيست  محيط  بر  نيز  منفى  تأثيرات  زيست،  محيط  در  كوويد-19  ويروس  شيوع 
حاضر با هدف تحليل آسيب شناسانه رفتار زيست محيطى شهروندان در منطقه 3 شهر اردبيل با تأكيد 
بر زباله پراكنى در دوران پاندومى كوويد-19 و با در نظر گرفتن 4 معيار (فقدان امكانات، محيط كثيف، 

گمنامى و عادت به زباله پراكنى) صورت گرفت. 
زيست محيطى  رفتارهاى  سنجش  جهت  پيمايشى،  و  تحليلى  توصيفى  مطالعه  اين  در  روش ها:  و  مواد 
شهروندان محالت مورد مطالعه، شاخص هاى مرتبط زباله پراكنى با استفاده از روش آنتروپى وزن دهى و 
محالت هدف با بهره گيرى از روش هاى تصميم گيرى رتبه بندى و براى دست يابى به اولويت بندى نهايى از 
روش ادغامى كپ لند استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آمارىSPSS  25، و اكسل 

جهت برآورد ميانگين پاسخ هاى پرسشنامه انجام شد.
با  مالباشى  و  ماليوسف  محله  تصميم گيرى،  مختلف  روش هاى  از  حاصل  يافته هاى  اساس  بر  يافته ها: 
كمترين امتياز در نامطلوب ترين وضعيت و رتبه نخست به لحاظ زباله پراكنى قرار داشتند و محله رضوان 

با كسب بيشترين امتياز در رتبه آخر و داراى بهترين وضعيت بود. 
نتيجه گيرى: از آنجايى كه بسيارى از شهروندان فقدان يا ضعف خدمات مربوط به دفع زباله را يكى از 
دالئل مهم رفتار زباله پراكنى دانسته اند، از اين رو فراهم نمودن زيرساخت هاى بهداشتى- مراقبتى و آموزشى 
در سطح شهر بسيار حائز اهميت مى باشد تا بتوان افراد جامعه را به رفتارهاى زيست محيطى مسئوالنه 

تشويق نمود.

كليد واژه ها: آسيب شناسى، اردبيل، رفتار زيست محيطى، زباله پراكنى، كوويد-19 
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مقدمه
بشر از زمان حضورش بر روى كره زمين همواره با محيط زيستش در 
مواجهه بوده است. هرچند ابتدا اين زيست بوم بوده است كه بر بشر 
سيطره داشت، اما به تدريج بشر توانست نه تنها بر محيط زيست 
مسلط شود، بلكه رفتار او خطرات جدى را براى محيط زيست رقم زد. 
رفتار زيست محيطى، رفتارى است كه فرد در برخورد با محيط زيست 
از خود بروز مى دهد. افراد هر اجتماعى برحسب شرايط و مقتضيات 
خاص اجتماعى، فرهنگى و شخصيتى خود برخورد متفاوتى نسبت 
به محيط  زيست دارند (1). به اعتقاد بارو، استفادة بى رويه از انرژى 
وسايل  از  استفاده  مصرف،  يك بار  توليدات  از  استفاده  منازل،  در 
نقليه شخصى، استفاده از انواع آفت كش ها، دفع مواد زائد به روش 
غيربهداشتى، جمع آورى و تفكيك نكردن زباله به منظور بازيافت و 
بسيارى از رفتارهاى مخرب زيست  محيطى ديگر، همگى در نتيجه 
رفتارهاى زيست محيطى انسان است (2). اين رفتارها ممكن است 
كامًال مثبت، محيط گرانه و مسئوالنه و يا برعكس، كامًال منفى و 
مخالف محيط زيست باشند. يكى از رفتارهاى غيرمسئوالنه افراد 

در قبال محيط زيست، رفتار زباله پراكنى است.
شهرنشينى،  گسترش  جمعيت،  روزافزون  افزايش  با  امروزه 
رشد مصرف گرايى و شيوع ويروس كوويد-19 بر ميزان زباله هاى 
توليد شده افزوده شده و ساماندهى زباله ها به مسئله جدى تبديل 
شده است. در كنار اين مسئله، زباله پراكنى مصداقى از بى نظمى 
شهروندان در حوزه شهروندى زيست محيطى مى باشد كه به عنوان 
يكى از مهم ترين مسائل زيست محيطى، اجتماعى و زيباشناسى در 
سراسر جهان مطرح است؛ به طورى كه نظر محققين اجتماعى را به 

خود معطوف كرده است (3). 
زباله پراكنى كه مسبب اصلى آلودگى شهرها و محيط زيست 
 ،(4) زباله  مقدارى  نامناسب  و  سهل انگارانه  دفع  به مثابه  است، 
و همچنين به مفهوم رها كردن اسباب اضافى و ناالزم در محيط 
زيست محيطى،  مسئله  يك  به عنوان  زباله پراكنى   .(5) مى باشد 
منبع قابل توجهى از آلودگى است. نتايج گوناگون در كشورهاى 
ديگر نشان داده شده است وجود و تجمع زباله در فضاهاى عمومى، 

يك مسئله زيست محيطى و انسانى كامًال شناخته شده اى است (6) 
كه عالوه بر مسائل زيباشناختى محيط، تهديد بهداشت و سالمتى 
 ،(8) اقتصادى  هزينه هاى   ،(7) شهروندان  جسمى  و  روانى  روحى، 
موجب نقض هنجار اجتماعى مى گردد و به عنوان بخشى از آسيب 
شهرى، بر ميزان جرم و تخلفات اجتماعى مانند سرقت تأثيرگذار 
در  زيست  محيط  وضعيت  بر  گذرا  نگاهى  واقع  در   .(9) است 
دوره پاندومى كوويد-19 نشان مى دهد كه يكى از پيامدهاى مهم 
زيست محيطى  پيامدهاى  جهان،  در  كرونا  بيمارى  همه گيرى 
هستند؛ چراكه اين وضعيت فرصتى را فراهم مى آورد تا بار ديگر 
شيوع  پى  در  يابد.  تغيير  زيست  محيط  از  حفاظت  به  نگرش ها 
ويروس كرونا در سراسر جهان و اعالم سازمان جهانى بهداشت و 
تأكيد بر لزوم استفاده از ماسك و دستكش، ضدعفونى كننده ها و 
مواد شوينده، جهت جلوگيرى از گسترش اين بيمارى، استفاده از 
اين اقالم به ويژه ماسك در بين مردم افزايش يافت و مى توان گفت 
اين روزها استفاده از ماسك به بيشترين حد خود در طول تاريخ 
رسيده است. اين راهكار كه يكى از بهترين روش هاى پيشگيرى 
از ابتالء به بيمارى كرونا و گسترش آن قلمداد مى گردد، مشكالتى 
را به همراه داشته است؛ به طورى كه رها شدن ماسك هاى استفاده شده 
در طبيعت، محيط زيست را به خطر انداخته است؛ چراكه اكثر 
ماسك ها و دستكش هاى يك بار مصرف از مواد پالستيكى ماندگار 
مى تواند  محيط زيست  در  آن  ماندگارى  اين رو  از  شده اند،  توليد 
اثرات نامطلوب و مخربى بر محيط زيست و سالمت مردم داشته 
باشد (10). با اين وجود على رغم اينكه به افراد توصيه شده از ماسك 
و دستكش براى مقابله با انتشار ويروس كرونا استفاده نمايند، اما 
راهنمايى اندكى در مورد رفتار زيست محيطى و بحث زباله پراكنى 

ارائه شده است.
كرونا  پديده  با  ايران  شهرهاى  ساير  همچون  نيز  اردبيل  شهر 
و  بوده  مواجه  زباله پراكنى  به ويژه  آن  زيست محيطى  پيامدهاى  و 
هست و اين پديده خود خطر ابتالء به بيمارى را به ويژه براى افرادى 
مناطق  در  زباله گردها  همچون  دارند،  سروكار  زباله ها  اين  با  كه 
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حاشيه نشين و فرودست شهرى افزايش مى دهد؛ چراكه هم از وسايل 
حفاظتى استفاده نمى كنند و هم عاملى براى انتقال ويروس به افراد 
بنابراين  هستند.  جامعه  سطح  در  بيمارى  شيوع  افزايش  و  ديگر 
احتمال مى رود زباله هاى كرونايى رها شده در سطح شهر عالوه بر 
آنكه سيماى شهر را ناخوشايند نموده است، روند شيوع بيمارى را 

تسريع نموده و كنترل و مهار آن را سخت مى گرداند. 
ادبيات مرتبط با زباله كامل نبوده و تحقيقات به طور پراكنده 
به بخش هاى مختلف آن توجه داشته اند. از آنجا كه انسان ها مسئول 
سوى  از  زباله ريزى  دليل هاى  شناخت  بنابراين  هستند،  زباله ريزى 
مردم، داراى اهميت است و اطالعات حاصل از اين تحقيق، مى تواند 
مبنايى را براى مقابله با اين مشكل فراهم نمايد (11). با اين تصور 
و با توجه به مسائل زياد ناشى از زباله، جاى تعجب نيست كه حجم 
قابل توجهى از تحقيق ها و پژوهش ها بر روى شناخت و پيشگيرى 
تمركز كرده اند. زباله يكى از نخستين مشكل هاى محيط زيستى 
است كه بر مبناى تحقيق هاى علمى صورت گرفته و اولين دسته از 
مطالعات در اين زمينه به بيش از 40 سال پيش بازمى گردد (12). 
زباله ريزى  با  ارتباط  در  گوناگونى  تحقيق هاى  نيز  اخير  سال هاى 
به عنوان مسأله اجتماعى محيط زيستى صورت پذيرفته است كه در 

اين قسمت، به معرفى برخى از اين تحقيق ها مى پردازيم.
و  شخصى  عوامل  بررسى  نام  با  پژوهشى  همكاران  و  شوتز 
در  آنها  داده اند.  انجام  زباله پراكنى  رفتار  بر  مؤثر  زيست محيطى 
اين پژوهش رفتار زباله پراكنى افراد را در مكان هاى عمومى اياالت 
متحده ارزيابى كرده اند. هدف از اين مطالعه بررسى ميزان و نوع 
پرت  شهر  مختلف  مكان هاى  و  خيابان ها  در  افراد  كه  زباله هايى 
مى كنند و همچنين عوامل شخصيتى و زيست محيطى مؤثر بر 
رفتار زباله پراكنى بوده است. اطالعات از طريق مصاحبه با 9757 
نفر در 130 مكان در فضاى باز عمومى اياالت متحده و با استفاده 
زمينه هاى  نتايج  اساس  بر  است.  شده  گردآورى  پرسش نامه  از 
زباله،  سطل  نداشتن  وجود  يا  وجود  چون  متغيرهايى  و  فيزيكى 
رفتار  واريانش  از   ٪15 و  سطل ها  نبودن  دسترس  در  آن،  تعداد 
زباله پراكنى را به خود اختصاص دادند؛ در حالى كه 85٪ آن مربوط 

به ويژگى هاى فردى مانند سن، جنس، نگرش ها بسيار تأثيرگذار 
بوده اند؛ به طورى كه جوانان بيشتر از افراد مسن و مردها بيشتر از 
زنان زباله پراكنى مى كنند. در مجموع ميزان زباله پراكنى در اياالت 

متحده 17٪ گزارش شده است (13).
ترگلر و همكاران در پژوهش توجيه رفتار زباله پراكنى رابطه 
بين مشاركت هاى زيست محيطى با رفتار زباله پراكنى را در اروپا 
بررسى كرده اند. در اين مطالعه، اطالعات ارائه شده به وسيله پيمايش 
ارزش هاى اروپايى تجزيه و تحليل شدند و اين پيمايش در سال 
1999-2000 درباره ارزش هاى اساسى و اعتقادات مردم سراسر اروپا 
(شرقى و غربى) تهيه شد. هدف از اين كار چگونگى توجيه رفتار 
كننده  تعيين  عوامل  كردن  مشخص  و  افراد  نظر  از  زباله پراكنى 
آن از جنبه فردى بوده است. نتايج نشان مى دهد كه عضويت در 
رسمى،  پرورش  و  آموزش  ميزان  زيست محيطى،  سازمان هاى 
تعيين كننده  عوامل  اجتماعى  سرمايه هاى  و  اجتماعى  هنجارهاى 
فعاليت هاى  و  سازمان ها  در  كه  افرادى  است.  بوده  افراد  رفتار 
رفتارهاى  از  بسيارى  مى كنند،  مشاركت  محيطى  زيست 
حقيقت،  در  است.  آگاهى  با  و  داوطلبانه  زيست محيطى شان 
تعهد  تقويت  موجب  زيست محيطى  سازمان هاى  در  عضويت 
به رفتار ضدزباله پراكنى و در نتيجه، سبب بهبود كيفيت محيط 

 زيست مى شود (14).
داده  بنياد  تحليل  بررسى  به  كه  همكاران  و  نواح  مطالعه  در 
رفتار زيست محيطى در مواجهه با پسماندهاى كرونايى (مطالعه 
شهروندان باالى 18 سال بروجرد) پرداختند، نتايج حاصل از تحقيق 
و «مكانيزم هاى  پيشگيرى»  عامل «مكانيزم هاى  دو  كه  داد  نشان 
درمان» سبب بروز پديده «پسماندزدايى كرونايى» شده و كنشگران 
در اثر وقوع آن، «رفتار زيست محيطى» را در يكى از انواع محيط 
محيط ستيزانه  و  (القيدانه)  محيط نبينانه  (مسئوالنه)،  دوستانه 
تأثير  تحت  كه  نموده اند  اتخاذ  راهبرد  به عنوان  (ونداليستى) 
بستر حاكم و شرايط مداخله گر صورت گرفته است. بستر حاكم 
بهداشتى  زيرساخت هاى  فرد،  جمعيت شناختى  ويژگى هاى  شامل: 
بيمارى  شيوع  نرخ  آموزشى،  زيرساخت هاى  درمانى،  مراقبتى 
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فرد  شخصيتى  ويژگى هاى  شامل:  نيز  مداخله گر  شرايط  و  كرونا 
فرد  اجتماعى  ويژگى هاى  زيست محيطى)،  حساسيت  و  (تعهد 
آگاهى  و  (دانش  جامعه پذيرى  زيست محيطى)،  نگرش  و  (بينش 
زيست محيطى)،  ارزش  و  (هنجار  فرهنگ سازى  زيست محيطى)، 
سياست هاى دولت (اعتماد و تعلق زيست محيطى) بود. در نهايت 
داشته  به دنبال  را  پيامد  گونه  دو  كنشگران  زيست محيطى  رفتار 
آاليش  منفى؛  و  زيست  محيط  پااليش  مثبت؛  شامل:  كه  است 
محيط زيست بود (10). ريوم و ديداراالسالم در پژوهشى در رابطه 
بالقوه  استراتژى هاى  و  كرونا  همه گيرى  زيست محيطى  اثرات  با 
پايدارى با فراتحليل مطالعات انجام شده (15)، يو و همكاران در 
بررسى  با  ناپايدار  پسماند  مديريت  و  كوويد-19  درباره  پژوهشى 
و  چين  ووهان  شهر  در  شده  توليد  كرونايى  پسماندهاى  حجم 
با  تحقيقى  در  ميهايى   ،(16) پسماند  مديريت  سيستم  عملكرد 
در  بحرانى  شرايط  در  كوويد-19  زباله هاى  جريان  بررسى  هدف 
رومانى و نگرانى هاى زيست محيطى ناشى از آن (17) و زامبرانو 
- مونسيراتو و همكاران در تحقيقى در رابطه با اثرات غيرمستقيم 
كوويد-19 بر محيط  زيست به ويژه در كشورهاى آسيب ديده مانند 
چين، اياالت متحده آمريكا، ايتاليا و اسپانيا (18)، به اين نتيجه 
حجم  افزايش  كرونا،  شيوع  منفى  پيامد  مهم ترين  كه  رسيدند 
پسماندهاى كرونايى همچون ماسك و دستكش و ... بوده است 
كه تهديد جدى براى محيط زيست محسوب مى گردد. با مروري بر 
پژوهشهاي صورت گرفته در ارتباط با موضوع حاضر ميتوان به 
اين امر پي برد كه در سطح شهر اردبيل پژوهشي در رابطه با بررسى 
و واكاوى آسيب شناسانه رفتار زيست محيطى شهروندان اردبيل با 
تأكيد بر زباله پراكنى در دوران پاندومى كوويد-19 صورت نگرفته 
است. بهمنظور پر كردن خألهاي پژوهشي موجود و يادآوري لزوم 
توجه به رفتار زيست محيطى شهروندان در شهر اردبيل در راستاي 
هدف  با  حاضر  مطالعه  شهرى،  محيط زيست  مطلوب  مديريت 
از  گرفت.  صورت  آتي  سالهاي  در  موجود  مسئله  بهبود  به  كمك 
اين رو پژوهش حاضر با توجه به ضرورت و اهميت باالى محيط 
زيست محيطى  رفتار  آن  به تبع  و  شهروندان  زندگى  در   زيست 

رفتار  آسيب شناسانه  واكاوى  و  بررسى  پى  در  و  گرفته  صورت 
زيست محيطى شهروندان اردبيل با تأكيد بر زباله پراكنى در دوران 
پاندومى كوويد-19 مى باشد تا از اين رهگذر؛ ضمن سنجش رفتار 
زمينه ساز  عوامل  و  موارد  شناخت  و  شهروندان  زيست محيطى 
مساعد  وضعيت  حفظ  سوى  به  حركت  مسير  زباله پراكنى، 

محيط زيستى در دوران پساكرونا را هموار نمايد.

روش كار
محدوده مورد مطالعه

شهر اردبيل به  عنوان مركزيت ادارى - سياسى استان اردبيل در دشتى 
به همين نام و به صورت شعاعى گسترش يافته است. بر اساس آخرين 
آمارگيرى رسمى كشور در سال 1395، جمعيت شهر اردبيل 525702 
نفر (158009 خانوار) و مساحت آن بيش از 6100 هكتار گزارش 
اردبيل،  شهردارى  گزارشات  آخرين  اساس  بر  همچنين  است.  شده 
شهر اردبيل داراى 5 منطقة شهردارى، 15 ناحية شهرى و 51 محلة 
شهرى مى باشد (19). محدوده مورد مطالعه پژوهش حاضر، منطقه 3 
شهر اردبيل مى باشد كه طبق آخرين تقسيم بندى شامل 20 محله با 
مساحت 10939296 (متر مربع) و جمعيت 100504 مى باشد. الزم به 
ذكر است از آن جايى كه شهرك هاى استاندارى، كاركنان فرماندارى، 
كاركنان آرتا ماشين و شهرك جهاد، جزء شهرك هاى در حال احداث 
مى باشند و در حال حاضر خالى از سكنه مى باشند، لذا 16 محله 
به عنوان جامعه آمارى انتخاب شدند. شكل 1 محدوده جغرافيايى مورد 

مطالعه را نشان مى دهد. 

شكل 1. موقعيت جغرافيايى محدوده مورد مطالعه
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ابزار جمع آورى داده ها
براى انجام پژوهش ابتدا مطالعات اكتشافى به صورت كتابخانه اى 
اسنادى انجام شد و سپس بخش عمده پژوهش پيمايش بوده كه 
را  تحقيق  آمارى  جامعه  شد.  انجام  پرسشنامه  تكميل  طريق  از 
شهروندان منطقه 3 شهر اردبيل تشكيل مى دادند (100504 نفر) كه 
382 نفر بر اساس فرمول كوكران به عنوان نمونه انتخاب شدند. از 
آنجايى كه روش نمونه گيرى تصادفى ساده طبقه بندى شده بود، لذا 
براى هر محله 30 پرسش نامه و در مجموع 480 پرسشنامه توزيع و 
تكميل گرديد. الزم به ذكر است كه پرسش نامه از نوع محقق ساخته 
بوده و براى ارزش گذارى از طيف 5 گزينه اى ليكرت (خيلى كم، 
كم، متوسط، زياد، خيلى زياد) استفاده شد. در اين راستا 4 شاخص: 
زباله پراكنى  به  عادت  و  گمنامى  كثيف،  محيط  امكانات،  فقدان 
سؤال هاى  محتواى  روايى  شد.  گرفته  به كار  گويه   20 قالب  در 
پرسشنامه توسط اساتيد و كارشناسان امر مورد تأييد قرار گرفت و 
براى محاسبه پايايى سؤاالت نيز ابتدا با پيش آزمونى، پرسشنامه بر 
روى نمونه اى به حجم 30 نفر اجرا گرديد و سپس پايايى پرسشنامه 
 0/830 كلى  ضريب  و  گرديد  محاسبه  كرونباخ  آلفاى  به روش 

به دست آمد كه نشان از سطح باالى پرسشنامه مى باشد.
روش آنتروپى شانون

مفهوم آنتروپى براى اولين بار توسط كلود شانون در علوم ارتباطات و 
بعدها به طور گسترده اى در زمينه هاى مختلف تحقيقاتى مانند علوم 
اجتماعى، اقتصاد، فيزيك به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. 
شانون معتقد بود آنتروپى در نظريه اطالعات معيارى است براى ميزان 
عدم اطمينان بيان شده توسط يك توزيع احتمال گسسته كه اين عدم 

اطمينان به صورت يك تابع نشان داده مى شود (20).
مدل هاى تصميم گيرى چندمعياره ١

تصميم گيرى چندمعياره از جمله روش هاى ارزيابى چندمعياره است 
كه در زمينه هاى مختلف كاربردهاى فراوانى دارد. تصميم گيرى، يكى 
از مهم ترين وظايف مديريت است و يكى از داليل موفقيت برخى از 
افراد و سازمان ها، اتخاذ تصميم هاى مناسب است؛ از اين رو ضرورت 

1.  MCDM

وجود روش هاى علمى كه انسان را در اين زمينه يارى كند، كامًال 
محسوس است. اين امر منجر به توجه محققان در دهه هاى اخير به 

مدل هاى چندمعياره براى تصميم گيرى پيچيده شده است (21).
اولويت بندى  بر  حاضر  مطالعه  اصلى  تمركز  آنجايى كه  از 
رفتار  معيارهاى  لحاظ  به  اردبيل  شهر   3 منطقه  محالت 
زيست محيطى شهروندان اردبيل با تأكيد بر زباله پراكنى در دوران 
پاندومى كوويد-19 مى باشد، بر اين مبنا از مدل هاى تصميم گيرى 
شد؛  استفاده  زمينه  دارند،  اين  در  زيادى  كاربرد  كه  چندشاخصه 
از  حاصل  داده هاى  به  توجه  با  پژوهش،  از  مرحله  اين  در  بنابراين 
تحقيق، محالت  پرسش نامه، در راستاى رسيدن به پرسش اصلى 
هدف در 4 معيار (فقدان امكانات، محيط كثيف، گمنامى و عادت 
(عدم  مختلفى  زيرمعيارهاى  بر  مشتمل  خود  كه  زباله پراكنى)  به 
وجود سطل زباله، فاصله زياد سطل زباله، تعليق و توقف بازيافت 
پسماندها از سوى شهردارى ها، رها بودن زباله در محيط، بى اعتنايى 
و  ناشناس  مكان هاى  در  افراد  حضور  زباله ريزى،  به  شهروندان 
زباله،  تكرار  دفعات  تعداد  ديگران،  از  دور  به  و  خلوت  مكان هاى 
عدم  زيست محيطى،  بى مسئوليتى  محيط،  در  زباله  وجود  ميزان 
(نظير  چندمعياره  تكنيك هاى  اساس  بر  مى باشد،   (... و  آگاهى 
تاپسيس٢، ساو٣، ويكور۴) سطح بندى شد و در قالب جدول براى 
يك  به  رسيدن  جهت  نهايت  در  و  داده  شد؛  نشان  بهتر  بازنمايى 
اولويت بندى نهايى در بين محالت منطقه 3 از روش ادغامى كپ 

لند۵ استفاده  شد و خروجى نهايى به صورت جدول 5 ارائه  شد.
مدل تاپسيس

روشى  چندشاخصه،  تصميم گيرى  روش  يك  به عنوان  تاپسيس 
ساده ولى كارآمد در اولويت بندى محسوب مى شود. اين روش را در 
سال 1992» چن و هوانگ «با ارجاع به كتاب» هوانگ و يون «در 
 M گزينه را با توجه به N سال 1981 مطرح كردند (22). اين روش
معيار، رتبه بندى مى كند. اين روش تصميم گيرى از پشتوانه رياضى 
قوى برخوردار است و همانند بسيارى از روش هاى علمى، دانستن 
2.  TOPSIS
3.  SAW
4.  VIKOR
5.  Copland
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صحت  و  قوانين  اعتبار  شرايط  و  محدوده  مفروضات،  رعايت  و 
فرمول هاى پيشنهاد شده، محدوده دقت نتايج و شرايط قابل  قبول 
بودن جواب ها بسيار حائز اهميت است. مفروضات زيربنايى اين 

روش عبارت اند از:
باشد؛  كاهنده  يا  افزاينده  يكنواخت،  به طور  بايد  شاخص  هر 
شاخص ها بايد به گونه اى باشند كه مستقل از يكديگر فرض شود؛ 
فاصله  به صورت  منفى  ايده آل  و  مثبت  ايده آل  از  گزينه ها  فاصله 

اقليدسى محاسبه مى شود (23).
ساو

اين روش نياز به مقياس هاى مشابه يا اندازه گيرى هاى بي مقياس 
شده دارد كه بتوان آن ها را با يكديگر مقايسه كرد. اين تكنيك بر 
تابع  و  است  شكل گرفته  آمار  علم  در  مركزي  پارامترهاي  مبناي 
قابليت  و  است  خطي  تكنيك  اين  گيرندة  تصميم  مطلوبيت 
جمع پذيرى شاخص ها تضمين  شده است (24). در خصوص اين 
روش بايد توجه كرد: كه فرض به كارگيرى روش فوق بر استقالل 
ارجحيت و مجزا بودن آثار شاخص ها از يكديگر است. مطلوبيت 
يك  موجود از هر  مطلوبيت  قابل  تفكيك به  كلى از شاخص ها 
از شاخص ها فرض شده و بدين صورت از مدل جمع پذير استفاده 
مى گردد. استفاده از ساو  براى مواردى مناسب است كه نرخ تبادل در 

بين شاخص ها ثابت و برابر با واحد باشد (25).
ويكور

روش ويكور يك ابزار مؤثر در تصميم چندمعياره است و در حل 
مسائلى كه با معيارهاى ناسازگار و تناسب ناپذير همراه هستند، 
استفاده مى شود. اين روش خصوصًا در شرايطى به  كار مى رود كه 
تصميم گير قادر نيست كه ترجيحاتش را در شروع طراحى سيستم 
بيان كند. در اين روش تصميم گيرنده نيازمند راه حلى مى باشد كه 
اين راه حل نزديك ترين راه حل به راه حل ايده آل باشد. هم چنين در 
شرايطى كه فرد تصميم گيرنده قادر به شناسايى و بيان برترى هاى 
يك مسئله در زمان شروع و طراحى آن نيست، از اين روش استفاده 

مى شود (26).
ويكور براى حل مسائلى با خصوصيات زير مناسب است: 1) 

توافق براى حل ناسازگارى قابل  قبول مى باشد، 2) تصميم گيرنده 
مشتاق است راه حلى را كه نزديك ترين راه حل به راه حل ايده آل است 
تأييد كند، 3) يك رابطه خطى بين هر تابع معيار و يك مطلوبيت 
نامتناسب  و  ناسازگار  معيارها   (4 دارد،  وجود  تصميم گيرنده 
مى باشند، 5) تمام گزينه ها با تمام معيارها ارزيابى مى شوند، 6) 
اولويت تصميم گيرنده توسط وزن ها بيان مى گردد، 7) روش ويكور 
مى تواند بدون مشاركت تعاملى تصميم گير شروع  شده باشد، اما 
تصميم گير مسئول تأييد راه حل نهايى مى باشد و ترجيحاتش بايد 
پوشش داده شود، 8) راه حل توافقى ارائه  شده داراى درصدى برترى 

است.
مدل ادغامى كپ لند

تكنيك كپ لند، تعداد بردها و تعداد باخت ها را براى هر معيار 
مشخص مى كند؛ بدين صورت كه چنانچه در مقايسه زوجى، يك 
 M معيار بر معيار ديگر با اكثريت آرا ارجح شناخته شد آن را با
(برد) نشان مى دهند و اگر در اين مقايسه، رأى اكثريت وجود نداشت 
و يا آرا با هم مساوى بود، با X (باخت) كدگذارى مى شوند. در اين 
روش، M به منزله ارجحيت سطر بر ستون و X به منزله ارجحيت 
ستون بر سطر است. در ادامه با جمع كردن هر سطر، تعداد بردها 
و نيز هر ستون تعداد باخت ها براى هر معيار مشخص مى گردد. در 
نهايت امتيازى كه كپ لند به هر گزينه مى دهد با كم كردن تعداد 

باخت ها از تعداد بردها محاسبه مى شود (27).
روش آناليز داده ها

جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS 25، و اكسل 
با  مطالعه  مورد  شاخص هاى  به  وزن دهى  از  پس  و  شد  استفاده 
از  استفاده  با  هدف  محالت  شانون،  آنتروپى  روش  از  بهره گيرى 
ويكور)  ساو،  (تاپسيس،  چندمعياره  تصميم گيرى  تكنيك هاى 
رتبه بندى شدند. در نهايت جهت رسيدن به يك رتبه بندى نهايى بين 
مجموع محالت هدف به لحاظ معيارهاى رفتارهاى زيست محيطى 
 1 جدول  شد.  استفاده  كپ لند  ادغامى  مدل  از  محالت  سطح  در 

شاخص ها و گويه هاى به كار رفته در اين پژوهش را نشان مى دهد.
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يافته ها
بر اساس نتايج، بيشترين ميزان فروانى سن 36-45 سال برآورده 
شد كه بيشترين تعداد پاسخگويان را گروه مردان و افراد متأهل و 
مردان  گروه  را  هدف  محالت  در  خانوار  سرپرست  تعداد  بيشترين 
تشكيل مى دادند. بيشترين ميزان فروانى تحصيالت در بين پاسخگويان 
در محالت هدف به سطح ديپلم و كمترين ميزان فراوانى به سطح 
كارشناسى ارشد و باالتر اختصاص داشت كه درصد باالى مشاغل 

پاسخگويان را شغل آزاد دربرمى گيرد.
در مطالعه حاضر پس از طى مراحل محاسباتى، مدل تاپسيس 
قابل   2 جدول  در  تكنيك  اين  از  آمده  به  دست  نهايى  خروجى 

مشاهده است.
جدول 2. اولويت بندى محالت منطقه 3 شهر اردبيل به لحاظ 

معيارهاى رفتار زيست محيطى بر اساس مدل تاپسيس
رتبهنتيجه مدل تاپسيسمحالت
0/4441ماليوسف
0/4372مالباشى
0/4193باهنر
0/4104گلسار
0/4055نيايش
0/3786نيستان

0/3487فاز 3 كارشناسان
0/3398نادرى

0/3309فاز 2 كارشناسان
0/32510فاز 1 كارشناسان

0/31511جانبازان
0/28712امام رضا (ع)
0/28613آزادگان
0/28514رضوان
0/28315آزادى
0/27616حافظ

بر اساس نتايج حاصل از مدل تاپسيس از بين محالت منطقه 
محله اى  زباله پراكنى  رتبه  باالترين   ،2 جدول  در  اردبيل  شهر   3
به ترتيب به محله هاى ماليوسف، مالباشى، باهنر و پايين ترين رتبه 

به محله هاى رضوان، آزادى و حافظ اختصاص يافت.
رفتار  لحاظ  به  اردبيل  شهر   3 منطقه  محالت  سطح بندى 

زيست محيطى با تأكيد بر زباله پراكنى بر اساس مدل ساو
منطقه  محالت  اولويت بندى  ساو،  روش  مراحل  انجام  از  پس 
جدول 3  به صورت  زيست محيطى  رفتار  لحاظ  به  اردبيل  شهر   3

مى باشد.
جدول 3. اولويت بندى محالت مناطق 3 شهر اردبيل به لحاظ رفتار 

زيست محيطى بر اساس مدل ساو 
رتبهنتيجه مدل ساومحالت
0/0831ماليوسف
0/0802مالباشى
0/0773باهنر
0/0744گلسار
0/0725نيايش
0/0696نيستان

0/0677فاز 3 كارشناسان
0/0658نادرى

0/0649فاز 2 كارشناسان
0/0649فاز 1 كارشناسان

0/06310آزادى
0/06211حافظ
0/05912رضوان
0/05413جانبازان

0/05314امام رضا (ع)
0/05115آزادگان

جدول 1. شاخص هاى مورد مطالعه جهت سنجش رفتار زيست محيطى (زباله پراكنى)

عدم وجود سطل زباله، پر بودن سطل زباله، فاصله زياد سطل زباله، تعليق و توقف بازيافت پسماندهاى محلى از سوى شهردارى ها، فقدان امكانات 
تعداد كم سطل زباله و در دسترس نبودن سطل زباله

رها بودن زباله در محيط، كنترل اجتماعى ضعيف، ضعف تدابير انتظاماتى، جريمه نكردن و ضعف هنجارهاى غيررسمى، بى توجهى محيط كثيف 
شهروندان نسبت به زباله ريزى شهروندان در جامعه و بى اعتنايى نسبت به زباله ريزى

حضور افراد در مكان هاى ناشناس و حضور افراد در مكان هاى خلوت و به دور از ديگرانگمنامى

تعداد دفعات تكرار رفتار، شرايط تسهيل كننده و زمينه هاى اجتماعى، ميزان وجود زباله در محيط، فقدان خدمات مربوط به دفع زباله، عادت به زباله پراكنى 
بى مسئوليتى زيست محيطى و عدم آگاهى
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بين  در  ساو  رتبه بندى  از  آمده  به دست  نتايج  اساس  بر 
محالت منطقه 3 شهر اردبيل، باالترين رتبه زباله پراكنى به ترتيب 
به  رتبه  پايين ترين  و  باهنر  و  مالباشى  ماليوسف،  محله هاى  به 
يافت.  اختصاص  جانبازان  و  (ع)  رضا  امام  آزادگان،  محله هاى 
هم چنين محالت كارشناسان فاز 2 و كارشناسان فاز 1 با امتياز 

0/063 داراى رتبه هاى يكسان بودند.
رفتار  لحاظ  به  اردبيل  شهر   3 منطقه  محالت  سطح بندى 
زيست محيطى با تأكيد بر زباله پراكنى بر اساس مدل ويكور

روش هاى  قسمت  در  كه  ويكور  روش  مراحل  پياده سازى  از  پس 
محالت  اولويت بندى  شد،  داده  توضيح  چندمعياره  تصميم گيرى 
به صورت جدول 4 مشاهده مى شود. الزم به ذكر است كه در مدل 
ويكور، رتبه بندى به گونه اى است كه كمترين ارزش، باالترين اولويت 

را به خود اختصاص داده است و بالعكس.

جدول 4. اولويت بندى محالت مناطقه 3 شهر اردبيل به لحاظ 
معيارهاى رفتار زيست محيطى بر اساس مدل ويكور

رتبهنتيجه مدل ويكورمحالت
0/4291ماليوسف
0/5222مالباشى
0/5333باهنر
0/5333گلسار
0/5414نيايش
0/5575نيستان

0/6496فاز 3 كارشناسان
0/7077نادرى

0/7258فاز 2 كارشناسان
0/7869فاز 1 كارشناسان

0/79810رضوان
0/79810امام رضا (ع)

0/85611حافظ
0/88912جانبازان
0/94113آزادگان
0/96214آزادى

بر اساس نتايج حاصل از مدل ويكور در بين محالت منطقه 
به  به ترتيب  محله اى  زباله پراكنى  رتبه  باالترين  اردبيل،  شهر   3

محله هاى ماليوسف، مالباشى و باهنر و پايين رتبه به محله هاى 
جانبازان، آزادگان و آزادى اختصاص يافت. طبق اين مدل، محالت 
باهنر و گلسار با امتياز 0/533 و هم چنين محالت رضوان و امام 

رضا (ع) با امتياز 0/856 داراى رتبه هاى يكسان بودند.
سطح بندى محالت منطقه 3 شهر اردبيل به لحاظ معيارهاى 
رفتار زيست محيطى با تأكيد بر زباله پراكنى بر اساس مدل كپ لند

جهت رسيدن به يك اولويت بندى نهايى در بين محالت هدف 
به لحاظ رفتارهاى زيست محيطى از مدل ادغامى كپ لند استفاده 
 شد. خروجى نهايى به دست  آمده از اين تكنيك در جدول 5 قابل 

مشاهده است.

جدول 5. اولويت بندى محالت مناطق 3 شهر اردبيل به لحاظ 
معيارهاى رفتار زيست محيطى بر اساس مدل ادغامى كپ لند

رتبهنتيجه مدل كپ لندمحالت
11-ماليوسف
11-مالباشى
92-باهنر
73-نيستان
73-گلسار
34-نيايش
25نادرى 

46فاز 3 كارشناسان
46فاز 2 كارشناسان
67فاز 1 كارشناسان

78جانبازان
99امام رضا (ع)

1010آزادى
1010حافظ
1211آزادگان
1412رضوان

پس از اجرا و پياده سازى روش هاى تاپسيس، ساو و ويكور، 
اقدام به جمع بندى نتايج اين روش ها و ارائه يك اولويت بندى واحد 
منتج از هر سه روش با استفاده از روش هاى تركيبى ميانگين رتبه ها 
و كپلند شد. در يك نتيجه گيرى كلى اولويت بندى نهايى در بين 
مجموع محالت منطقه 3 شهر اردبيل، رتبه اول به محله ماليوسف و 
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مالباشى و رتبه آخر به محله رضوان اختصاص يافت. محالت فاز 3 
كارشناسان و فاز 2 كارشناسان با امتياز 4 و هم چنين محالت آزادى 
كلى  به طور  بودند.  يكسان  رتبه هاى  داراى  امتياز 10  با  حافظ  و 
نظرات شهروندان با توجه به وضعيت محالت كه در بررسى ميدانى 
چندانى  اختالف  موجود  شرايط  با  و  داشت  مطابقت  شد،  مشاهده 
و  آزادى  رضوان،  حافظ،  شهرك هاى  است  ذكر  به  الزم  نداشت. 
آزادگان به دليل اينكه جزء طبقات مرفه و برخوردار شهرى مى باشند، 
زيست محيطى  رفتار  پرسش نامه  از  حاصل  يافته هاى  اساس  بر 
با تأكيد بر زباله پراكنى در سطح اين شهرك ها نسبت به سايرين 
محالت  جزء  مالباشى  و  ماليوسف  محالت  مقابل  در  بود.  كمتر 
مطالعه  مورد  شاخص هاى  تمامى  در  لذا  بوده،  غيررسمى  اسكان 
محالت  اين  در  زباله پراكنى  ميزان  و  داشته  نامطلوبى  وضعيت 

بيشتر مشهود بود.

بحث 
رشد  شهرى،  جوامع  توسعه  جمعيت،  روزافزون  افزايش  امروزه 
ميزان  تا  است  شده  موجب  كرونا  ويروس  شيوع  و  مصرف گرايى 
از  يكى  به صورت  مسأله،  اين  و  نهاده  فزونى  روبه  زباله ها  توليد 
معضالت و مشكالت بشر درآيد كه هم سالمت و هم محيط زيست 
او را در معرض خطر قرار دهد. عالوه  بر اين، زباله پراكنى در فضاهاى 
شهرى و عمومى موجب تشديد مسائل مربوط به زباله شده است. 
با شيوع ويروس كرونا، پسماندها و زباله هاى پزشكى، حفاظتى و 
و  ماسك ها  اگرچه  است.  يافته  چشمگيرى  افزايش  بسته بندى 
دستكش هاى استفاده شده توسط كادر درمان، عمومًا ضدعفونى و 
سپس سوزانده يا به محل دفن زباله فرستاده مى شوند، اما عاقبت 
شده اند،  توليد  عموم  مصرف  براى  كه  دستكش هايى  و  ماسك ها 
پس از استفاده در فضاهاى عمومى و شهرى پراكنده و دور انداخته 
مى شوند. شكى نيست كه موج اين زباله ها به اين زودى فروكش 
زيست  محيط  براى  جدى  تهديدى  موضوع،  اين  كه  كرد  نخواهد 

به شمار مى رود.
از آن جايى كه مقوله رفتار زيست محيطى از طيف گستره اى 

برخوردار است و شناسايى معيارهاى آن منوط به شرايط مكانى - 
زمانى و هم چنين بسته به موضوع مورد مطالعه تعيين مى گردد، لذا 
در اين پژوهش سعى بر آن بود كه شاخص ها و معيارهايى كه با 
وضعيت شرايط كرونايى بيشترين انطباق را دارند، انتخاب شوند. 
با عنايت به اينكه مديريت و بهبود وضعيت اين محالت در يك 
برهه زمانى و به صورت همزمان ممكن نيست، بر اين مبنا مقايسه 
مجموع  بين  تصميم گيرى  مختلف  مدل هاى  بر  تكيه  با  تطبيقى 
محالت مزبور مى تواند به عملكرد و تصميم گيرى بهتر شهردارى  
جهت ارتقاى رفتار زيست محيطى ساكنين و ساير نهاد ها همچون 
مديران شهرى متناسب با اولويت مداخله در سطح اين محالت و در 
بازه هاى مختلف برنامه ريزى كمك شايانى نمايد. بر اساس نتايج 
حاصل از تجزيه  و تحليل  داده ها و مشاهدات ميدانى، محله هاى 
رضوان، آزادگان و آزادى حافظ  به لحاظ رفتارهاى زيست محيطى 
با كسب بيشترين امتياز به ترتيب در رتبه هاى آخر قرار گرفتند 
و از وضعيت مطلوب ترى نسبت به ساير محالت منطقه برخوردار 
بودند و محله هاى ماليوسف مالباشى، باهنر و نيستان گلسار با 
كسب كمترين امتياز به ترتيب در رتبه هاى اول تا سوم قرار گرفتند 
كه نسبت به ساير محالت مورد مطالعه در نازل ترين سطح قرار 
گرفتند. در اين ميان از آن جايى كه شهرك حافظ، رضوان، آزادى 
و آزادگان جزء طبقات برخوردار شهرى مى باشند، بيشترين تأثير 
مثبت و محالت مالباشى و ماليوسف به عنوان محالت فرودست و 
سكونتگاه هاى غيررسمى، بيشترين تأثير منفى را بر سطح رفتار 

زيست محيطى كل منطقه داشتند.
يافته هاى اين پژوهش از يك سو با پژوهش مختارى ملك آباد 
و همكاران، حقيقتيان و همكاران و پاوو و پيتگين هم سو بود كه 
معتقدند شرايط محيطى و اقتصادى يكى از عوامل مهم و تأثيرگذار بر 
رفتار است و رفتار فرد متأثر از شرايط، زمينه هاى اجتماعى، اقتصادى 
و امكانات فيزيكى است. بنابراين شرايط تسهيل كننده به عنوان عامل 
ساختارى موجب تسهيل رفتارى خاص در محيط زيست مى گردد 
مورد  در  را  امر  اين  مصداق  نيز  حاضر  پژوهش  نتايج   .(30-28)
شهرك ها و محالت منطقه سه شهر اردبيل نشان داد؛ محالتى همچون 
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مالباشى و ماليوسف، شهرك باهنر و گلسار نسبت به شهرك هايى 
كه از وضعيت اقتصادى و اجتماعى مطلوبى برخوردارند، در وضعيت 
نامطلوب زيست محيطى قرار دارند. از ديگر سو با نتايج پژوهش 
مهمت اوغلو هم خوانى داشت كه نشان دادند هنجارهاى اجتماعى 
عامل تعيين كنندة مهمى براى رفتارهاى محيط زيستى هستند. آنها 
بر اين باورند كه مشاهدة رفتار ديگرانى كه در همسايگى مان زندگى 
مى كنند، به احتمال زياد بر ما تأثير چشمگيرى دارد، به ويژه زمانى كه 
اين رفتارهاى قابل مشاهده به عنوان هنجار (اينكه ما بايد چگونه رفتار 

كنيم) شناخته شوند (31).
در دوران كرونا به دليل افزايش استفاده از ماسك، دستكش و 
كيسه هاى يك بار، زباله  در شهرها افزايش يافته است. اين در حالى  
است كه در محالت فرودست و سكونتگاه هاى غيررسمى (به دليل 
كمبود زيرساخت هاى شهرى و خدماتى) اين امر بيشتر رواج دارد. 
و  فرودست  محالت  در  زباله پراكنى  ميزان  كوويد-19،  شيوع  با 
سكونتگاه هاى غيررسمى نظير مالباشى، ماليوسف و باهنر افزايش 
بهداشتى،  زيرساخت هاى  وجود  عدم  محالت  اين  در  است.  يافته 
مراقبتى و درمانى نيز عاملى است كه به عنوان بسترى براى اتخاذ 
رفتار زيست محيطى عمل مى كند. هرچه در جامعه زيرساخت ها 
فراهم باشد، فرد بيشتر ترغيب مى شود كه رفتار محيط دوستانه ترى 
از خود نشان دهد. همچنين در محالت فرودست و سكونتگاه هاى 
غيررسمى شهر اردبيل، تعداد كم سطل زباله باعث ترغيب افراد 
محله به زباله پراكنى مى شود. از آنجايى كه در محالت فرودست 
شهروندى  فرهنگ  پايين  سطح  و  اجتماعى  فقر  اردبيل  شهر 
همراه با كمبود زيرساخت هاى شهرى و خدماتى مشاهده مى شود، 
ميزان زباله پراكنى در اين محالت بسيار مشهود است. در مقابل 
شهرك هايى مانند رضوان، آزادگان و آزادى كه در مركز شهر قرار 
گرفتند، ميزان زباله پراكنى در آنها به وفور يافت مى شود. مهم ترين 
داليل تفاوت بين محالت و به خصوص باال بودن ميزان زباله پراكنى 
در بين محالت با رتبه پايين را مى توان در عدم وجود سطل زباله، 
رها بودن زباله در محيط، بى توجهى شهروندان نسبت به زباله ريزى، 

شرايط تسهيل كننده و زمينه هاى اجتماعى دانست. 

نتيجه گيرى
يا  فقدان  زباله پراكنى،  داليل  مهم ترين  كه  مسأله  اين  به  توجه  با 
ضعف خدمات مربوط به دفع زباله همراه با كمبود زيرساخت هاى 
با  كه  كرد  بيان  مى توان  مجموع  در  مى باشد،  خدماتى  و  شهرى 
توجه به تفاوت محالت، مديران شهرى بايد تدابيرى اتخاذ نمايند 
در  كه  محالتى  به خصوص  را  زيست محيطى  رفتار  وضعيت  تا 
مهم  اين  روند  تسريع  ببخشند.  بهبود  دارند،  قرار  بدترى  وضعيت 
منوط به همكارى دوسويه بين مديران و مسئوالن شهرى و مشاركت 
راهكارهايى  حاضر،  تحقيق  نتايج  به  توجه  با  مى باشد.  شهروندان 
رسيدگى  شامل:  كه  مى گردد  پيشنهاد  زباله پراكنى  كاهش  جهت 
زباله ها  جمع آورى  زمان  به خصوص  محالت  بهداشتى  وضعيت  به 
زيست محيطى  آگاهى هاى  افزايش  و  اطالع رسانى  آنها،  دفع  و 
نسبت به خطرات زباله ريزى در دوران پاندومى كوويد-19، نصب 
تعداد بيشترى سطل زباله در محالت محروم مالباشى و ماليوسف، 
گسترش و بهبود فضاى سبز و سالم و تميز، تدوين قوانين محيط 
زيستى در زمينه زباله پراكنى، آموزش محيط زيستي بين اقشار و 
سنين مختلف براي آگاه سازى افراد درباره مسائل زيست محيطى، 
تعيين سياست هايي در جهت افزايش مسئوليت پذيري شهروندان 
و مشاركت هاي زيست محيطي، حمايت بيشتر شهرداري ها جهت 
و  مؤثر  مجازات  زيستي،  محيط  فعاليت هاي  و  محيط  حفظ 
الزام  و  زيست  محيط  تخريب كنندگان  و  آلوده كنندگان  بازدارنده  

آنان به جبران خسارت مى باشد.
مالحظات اخالقى

انتشار  ادبى،  سرقت  عدم  شامل  اخالقى  نكات  تمام  نويسندگان 
دوگانه، تحريف داده ها و داده سازى را در اين مقاله رعايت كرده اند. 
همچنين هرگونه تضاد منافع حقيقى يا مادى كه ممكن است بر 

نتايج يا تفسير مقاله تأثير بگذارد را رد مى كنند.
تشكر و قدردانى

بدين وسيله از معاونت پژوهشى دانشگاه محقق اردبيلى به خاطر 
حمايت مالى جهت انجام اين تحقيق با كد 2147 تشكر و قدردانى 

مى شود. 
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