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 چکیده

بةا   يهمکةار  نةة يشهروندان در زم يسازميتصم تمیالگور ةیپژوهش، ارا نیهدف ا: اهداف

 نیة بر رفتار شةهروندان در ا مؤثر  يرهايمتغ نتریمهم ییزباله از مبدأ و شناسا کيطرح تفک

سطح مشارکت شهروندان  يهدفمند به منظور ارتقا يهااستيامکان اتخاذ س جادیو ا نهيزم

 شده است.اتخاذ يهااستيس يانهیهز ییسطح کارا شیو افزا أزباله از مبد کيبا طرح تفک

درخت  تکنيکC4.5 کاوي و الگوریتمگيري از دانش نوین دادهپژوهش با بهره این: روش

بةا   1491شةهروند شةهر مشةهد کةه در سةال       131العات ها و اطّتصميم و استفاده از داده

هةةاي آوري شةةده اسةةت، الگةةوریتمجمةة  گيةةري تصةةادفی سةةادهاسةةتفاده از رون نمونةةه

  کند.می یههمکاري با طرح تفکيک زباله از مبدأ ارازمينة سازي شهروندان را در تصميم

 از زبالةه  تفکيةک  طةرح  از دهد که متغير رضایتین مطالعه نشان مینتایج ا ایج:تها/ نیافته

تواند بر رفتار شهروندان در همکاري با این طرح مةؤثر  ترین متغيري است که میمهم ،مبدأ

باشد. متغيرهاي دیگري نيز در سطوح بعدي بر رفتار شةهروندان مؤثرنةد کةه از آن جملةه     

 زبالةة  از طةرح  گةااري ارزن نحةوة  از رزیةابی خةانواده، ا  مةادر  شغلی تتوان به وضعيّمی

 از زبالةه  تفکيةک  طةرح  محيطی، اقتصادي و اجتماعیمزایاي زیست از شده، آگاهیتفکيک

 کرد. مبدأ و سطح تحصيالت اشاره
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 يهةا اسةت يعرصه در اتخاذ س نیا گااراناستيبه س تواندیمطالعه م نیا جینتا گیری:نتیجه

سطح رفةاه شةهروندان    يارتقا تیو در نها يتوسعة شهر تيّهدفمند به منظور بهبود وضع

 کند. امور شهر است، کمک یمتول ينهادها یهدف تمام نیترکه مهم

 ، شةهر ، تفکيةک زبالةه از مبةدأ   C4.5 الگةوریتم کاوي، درخةت تصةميم،   داده :هاکلیدواژه

 مشهد. 

  مهمقدّ .5

شوند. محسوب می هرش محيطیزیستل یمسا ترینمهم از یکی شهري هايزباله امروزه

تی غيرممکن است و تنها راه مقابله تجربه نشان داده است که غلبه بر این مشکل با رویکرد سنّ

نگاهی به آمار اقتصادي برخی  .است علمی و منطقی مدیریت ةشيو گيري ازبهره ،با این مشکل

زیاد  قدري هب کشورها برخی اقتصادي جریان توليد در زباله دهد که ارزنکشورها نشان می

 به اقتصادي برخی از این کشورها را به فکر واردات زبالهوالن ؤمس کارشناسان و که است

ها توان گفت مدیریت مبتنی بر اصول علمی زبالهبنابراین می ؛انداخته است خام ةماد عنوان

 به بخشيدن رونق در بهبود بخشد، را محيطی شهرت زیستوضعيّ تواندمی کهآن بر عالوه

 است. نيز مؤثر پایدار ةتوسع تبهبود وضعيّ و ایجاد اشتغال درآمدزایی، از طریق شهري اقتصاد

در ر یزا ميليون نفر 11ميليون نفر و با حضور بيش از  3/4ت حدود شهر مشهد با جمعيّ

آماري استان  ةنامسال) سال به عنوان دومين کالن شهر کشور و پایتخت معنوي ایران است

(. براساس آمار سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداري مشهد، ميزان 1431 خراسان رضوي،

تن است که این  131315حدود  ،1431خانوارها )خشک و تر( در سال  ةشد پسماند تولی

رسانی سازمان بازیافت العتن رسيده است )پایگاه اطّ 114314حدود  ، به1435مقدار در سال 

 ،توليد پسماند به ازاء هر خانوار در این شهر ةسران(. 1439و تبدیل مواد شهرداري مشهد، 

کيلوگرم  511حدود  ، به1435که این مقدار در سال  است 1431کيلوگرم در سال  511حدود 

کيلوگرم به ازاء هر خانوار افزایش یافته است )سيماي شهر  11رسيده و توليد پسماند حدود 

هاي رین ميزان توليد پسماند در مشهد در ماه، بيشت(1 جدول)براساس نتایج  (.1433مشهد، 

 مرداد، شهریور و اسفند و کمترین آن نيز مربوط به ماه هاي دي و بهمن است. 
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 (تنای مختلف )ههشده در مشهد در مادمیزان پسماند تولی -5 جدول

 1439، رسانی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداري مشهدالعمأخا: پایگاه اطّ

 5161سال  5168سال  ماه 5161سال  5168سال  ماه

 39134 11149 مهر 39144 33331 فروردین

 31115 11119 آبان 11331 35343 اردیبهشت

 35141 31933 آذر 11451 33493 خرداد

 33311 41111 دي 14431 11949 تير

 31915 31114 بهمن 11933 11311 مرداد

 13141 14313 اسفند 13131 15491 شهریور

 114314 131315 کل جم  

پسماند توليدي در مناطق سرانة شده، بيشترین ارایه  (4 جدول)العات موجود که در براساس آمار و اطّ   

و بعد از  است 1435نفر در سال  1111تن به ازاء  1/134ثامن است که حدود منطقة مختلف، مربوط به 

. کمترین استنفر(  1111تن به ازاء  9/419)منطقة شش نفر( و  1111تن به ازاء  444)منطقة یک  ،آن

رسد که . به نظر میاستنفر(  1111تن به ازاء  9/113)منطقة دوازده پسماند توليدي نيز مربوط به سرانة 

پسماند توليدي داشته که مقدار آن با اختالف سرانة سزایی بر ميزان هثامن تأثير ب ةدر منطقزایرین حضور 

پسماند  نتایج جدول ماکور در خصوص ميزان کلّ ،قرار دارد. همچنين زیادي نسبت به سایر مناطق

پسماند توليدي( حاکی از آن است که سرانة ت هر منطقه و ه به جمعيّتوليدي در مناطق مختلف )با توجّ

درصد و کمترین  19/11درصد و 35/11به ترتيب با سه و دو بيشترین پسماند توليدي در مشهد در مناطق 

 .استدرصد  11/3و  13/1با پنج و دوازده ه مناطق نيز مربوط ب

 5161ده بر حسب مناطق شمیزان پسماند تولید -2جدول

 1433، مأخا: سيماي شهر مشهد

 منطقه
 5111 به ازاء سرانه

 )تن( نفر
 درصد از کلّ

 پسماند تولید شده
 منطقه

 به ازاء سرانه
 )تن( نفر 5111

 درصد از کلّ
 پسماند تولید شده

 44/1 1/413 هشت ةمنطق 19/9 1/444 یک ةمنطق

 15/9 1/113 نه ةمنطق 35/11 1/134 دو ةمنطق

 11/5 3/114 ده ةمنطق 19/11 139 سه ةمنطق

 14/1 1/113 یازده ةمنطق 33/5 1/131 چهار ةمنطق

 13/1 9/113 دوازده ةمنطق 11/3 141 پنج ةمنطق

 51/3 1/134 ثامن ةمنطق 31/9 9/419 شش ةمنطق

 111 9/159 مشهد 44/3 4/131 فته ةمنطق
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که اند کردههایی ها اقدام به اجراي طرحهاي بازیافت و تبدیل مواد شهردارياخير، سازماندهة در دو    

بازیافت نسبت به  ارزن و قابل پسماندهاي باکردن باعث افزایش مشارکت خانوارها در تفکيک و جدا

هاي تفکيک از مبدأ پسماند خشک در شهر ی طرحت فعلبررسی وضعيّ سایر پسماندها شده است.

هاي طرح اصلی با عنوان ایستگاه ششدر مشهد حدود  ،در حال حاضرمشهد حاکی از آن است که 

خشک از  پسماندآوري خشک از ادارات، جم  پسماندآوري ثابت، جم  آوري از درب منازل، جم 

 .هاي بازیافت اجرا می شودتاب و صندوقیاران مدارس(، مراکز تحویل کاغا با بن کمدارس )پاك

هایی بيش از همه وابسته به ميزان استقبال ت چنين طرحقيّت یا عدم موفّقيّواضح است که موفّ    

ت این موضوع از ابعاد بنابراین با در نظر گرفتن اهميّ؛ ها استها در این طرحشهروندان و مشارکت آن

توسعة آن در مباحث ویژة و به عبارت دیگر جایگاه  محيطی و اجتماعیمختلف اقتصادي، زیست

هاي رفتاري شهروندان به لحاظ ميزان همکاري با طرح تفکيک زباله از مبدأ شهري، الزم است الگوریتم

گيري از تا از این طریق ضمن تأثيرگااري بر متغيرهاي مؤثر بر رفتار شهروندان، با بهرهشود شناسایی 

مبتنی بر اهداف مدیریت شهري، بيشترین منفعت اقتصادي با کمترین ميزان هاي خرد و کالن و سياست

محيطی و اجتماعی ناشی از ممکن حاصل شود و در عين حال به کاهش مشکالت زیستهزینة 

کاوي و گيري از دانش دادههی به این مسأله، منجر شود. لاا پژوهش حاضر تالن دارد با بهرهتوجّبی

تفکيک همکاري با طرح زمينة سازي شهروندان را در تصميم صميم، الگوریتمدرخت ت  C4.5 الگوریتم

ترین متغيرهاي مؤثر بر رفتار شهروندان در شناسایی مهم به و از این طریق نسبت دهکره یارازباله از مبدأ 

 هاي هدفمند به منظور ارتقاي سطح مشارکت شهروندان با طرحاتخاذ سياستایجاد امکان  این زمينه و

راین اهداف بنابکند؛ اقدام شده اتخاذهاي اي سياستتفکيک زباله از مبدأ و افزایش سطح کارایی هزینه

 همکاري با طرح تفکيک زباله از مبدأزمينة سازي شهروندان در تصميم شناسایی الگوریتم، این پژوهش

 است. روندان در این زمينهاجتماعی مؤثر بر رفتار شه -ترین متغيرهاي اقتصاديشناسایی مهمو همچنين 
 

 

 پژوهشپیشینه  .2

تفکيک زباله از مبدأ انجام شده است که از آن جمله  ةزمينهاي مختلفی در تاکنون پژوهش

و مکانيزاسيون  أتفکيک زباله از مبد ةزمين( در 1431خيبري )کاظمی ةمطالعتوان به می

. کرداشاره  ی و اجرایی پسماندهاآوري مواد قابل بازیافت با نگرشی مدیریتهاي جم سيستم
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تن زباله در روز توليد  1111در شهر مشهد به طور ميانگين حدود  نشان داد که وية مطالع

ه خاص و مشارکت شهروندان و اتخاذ راهکارهاي مناسب مدیریتی که نياز به توجّ شودمی

ن و کالسيک ریتی مدوّنوپایی سيستم مدیریت پسماند در ایران و نبود سيستم مدی دليل به دارد.

ق موفّهاي حطرگيري از تجربيات سایر کشورها و ، این مطالعه پيشنهاد بهرهدر این خصوص

 هدکرپيشنهاد  ،است. این مطالعه همچنينده کره یاراها که متناسب با شرایط ایران است را آن

ار مدیریتی و ریزي در خصوص اصالح ساختدر کنار مشارکت مردم، مدیران باید با برنامه که

ثري را ؤهاي خروجی اقدامات ممشارکت بخش خصوصی و ایجاد بازار مناسب براي طرح

 . (41، ص. 1431، خيبريکاظمی) انجام دهند

با عنوان ساماندهی صنای  بازیافت مواد زاید اي ( در مطالعه1434) وثوقییزدي و پاپلی

نتایج این مطالعه . اندکردهاي ویژهد کيأبه لزوم ایجاد شهرك بازیافت ت ،جامد در شهر مشهد

هاي کاهش هزینه راستايآور بوده که در زا و سوداشتغال یفعاليتّ ،بازیافت زبالهنشان داد که 

باید که  هدر این مطالعه تأکيد شد. استثر ؤزیست و بهداشت عمومی مشهرداري، حفظ محيط

 شوددر شهر مشهد تقویت  أمبد هاي تفکيک ازاندازي صنای  بازیافت، طرحاز راه پيش

 .(135، ص.1434یزدي و وثوقی، )پاپلی

مجدد و بازیافت را به  ةکنگ، کاهش ضایعات، استفاداي در هنگدر مطالعه (4111یویان )

ه شده در این شهر مورد توجّهاي توليدت زبالههاي موجود براي بهبود وضعيّعنوان تنها رون

استقرار مرکزي براي ، هادف  زباله ةطرح افزایش هزینیة اراد در نهایت پيشنها ويقرار داد. 

حمایت دولت از و بازیافت  ةزمينهاي برتر نوآوري در اجراي رون، آوري مواد بازیافتیجم 

 .(1139. ، ص4111)یویان،  دکرد یهاراهاي بازیافت را براي کمک به این امر طرح

تفکيک زباله از مبدأ در  ةپروژأثير اجتماعی ( تحت عنوان ارزیابی ت1491سرور ) ةمطالعدر 

بودن طرح، اعتماد به ت این پروژه تابعی از باور مردم نسبت به مفيدقيّمناطق شهري، موفّ

ترین اجرایی و شناخت اثرات مثبت آن عنوان شده است. براساس نتایج بررسی، مهموالن ؤمس

طرح است. ميانگين پایين تحصيالت، مان  در اجراي طرح بازیافت، عدم همکاري مردم با این 

العات و آگاهی و اولویت امکانات و خدمات شهري مهاجرت و ناهمگونی اجتماعی، فقر اطّ
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)سرور،  اندفی شدهترین دالیل عدم همکاري شهروندان معرّدیگر بر بازیافت، از جمله مهم

 .(39، ص. 1491

 4(، تاگرسن9941) 1دل و بيلی، هتفيلد، گرینوستينیگرفته توسط آهاي صورتدر پژوهش

کردن افراد از مناف  بازیافت و چگونگی اجراي آن آگاه بر ( نيز1991) 4( و نياموانگ1993)

عنوان عواملی مهم در تشویق افراد  آوري و مواد قابل قبول( بههاي جم فی مکان)مانند معرّ

، 1993؛ تاگرسن، 411، ص.1994)آیوستين، گریندل و بيلی،  شده استکيد أبراي مشارکت ت

، گامبا و 3(1999ط اسکات )ده توسّش. مطالعات انجام(19، ص. 1991؛ نياموانگ، 131ص. 

( متغير سن را عامل مثبت تأثيرگاار بر مشارکت در 1995) 1( و مارگاي1993) 1اسکامپ

ر را بدون تأثي ( آن1993) 3( و ورنر و ماکال4113) 5، ریس، مننزس و ربلوبازیافت و والی

، 1995؛ مارگاي، 135، ص. 1993، گامبا و اسکامپ؛ 415، ص. 1999)اسکات،  نداهکردفی معرّ

. نتایج (454، ص. 1993، ورنر و ماکال؛ 111، ص. 4113؛ والی، ریز، مننزز و ربلو، 519ص. 

( نيز بيانگر ارتباط مثبت بين 4111) 11، دیکرسون و مکينتان( و اوونز1994) 9النسانا ةمطالع

؛ اوونز، دیکرسون و مکينتان، 11، ص. 1994)النسانا،  و مشارکت در بازیافت است آموزن

 .(145، ص. 4111

 تحقیق شناسیروش .1

 کاویداده .5. 1

آینده را با انقالب  ةدهاي است که توسعهحالدانش درکاوي، یکی از ده دانش نوین داده

اخير گسترن بسيار سریعی هاي تکنولوژیک مواجه خواهد ساخت و از این رو در سال

                                                 
1. Austin, Hatfield, Grindle, and Bailey 

2. Togersen 

3. Nyamwange 

4. Scott 

5. Gamba, Scamp 

6. Magai 

7. Valle, Reis, Menezes, and Rebelo 

8. Vernar and Makla 

9. Lansana 

10. Owens, Dickerson and Macintosh 
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کاوي از اوایل هاي جدي بر روي داده. پژوهش(193. ص، 4111، 1)دانيل و الروس استیافته

ميالدي آغاز شده و پس از آن مطالعات بسياري در این زمينه صورت گرفته است  91 ةده

ده است. در داکشف روابط ناشناخته و الگوي درونیند آفرکاوي (. داده114، ص. 1993، 4)هَند

منظور شناسایی الگوهاي معتبر، جدید، جستجوي خبره و ماهري بهیند آفرواق  در این شيوه 

(. 4191. ، ص4113، 4و مناسالواس گيرد )ماربانها صورت میفهم در دادهه، مفيد و قابلبالقوّ

ر د ةمسألهات قرار گيرد، کاوي در کانون توجّترین دليلی که سبب شده است دادهاصلی

ها و استخراج دانش ها و نياز شدید به تحليل این دادهدسترس بودن حجم وسيعی از داده

بينی و توصيف است که در هر کدام، پيش ،کاويها است. دو هدف اصلی دادهسودمند از آن

، 3ها است )کویزاك و اسميتبينی خروجیهدف ایجاد الگویی به منظور شناسایی و یا پيش

توانند به ها که میهاي توصيفی، بر یافتن الگوهاي توصيفی دادهدر الگوریتم(. 111. ، ص4115

  .(53. ص، 4114، 1)کانتاردزیکشود انسان تعبير شوند، تمرکز می ةوسيل

بندي بينی، تخمين و خوشهبندي، پيشتوان براي انجام اموري مانند طبقهکاوي میاز داده

هاي مختلفی توسعه یافته است. برخی از تکنيک ،امور . براي انجام اینکردها استفاده داده

ترین همسایگی و هاي عصبی، الگوریتم ژنتيک، نزدیکشبکه، هاتکنيک ترین اینشدهشناخته

 که در این پژوهش از تکنيک درخت تصميم استفاده شده است. استدرخت تصميم 

 درخت تصمیم .2. 1

بندي ترین ابزارهاي طبقهترین و شهوديترین، قويیکی از متداول 1هاي تصميمدرخت

 –اگر"تواند به تعدادي قانون شود، میط یک درخت تصميم ایجاد می. الگویی که توسّهستند

هاي ورودي در آن نمایان هاي خروجی و ویژگیتبدیل شود و روابط ميان ویژگی "آنگاه

تنها  ،عصبی مصنوعی ةبکشپردازد، در شود. بر خالف درخت تصميم که به توليد قانون میمی

                                                 
1. Daniel & Larose 

2. Hand 

3. Marban and Menasalvas 

4. Kusiak & Smith 

5. Kantardzic 

6. Decision Trees 
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، 1999، 1ماند )کورپوریشنشود و چگونگی آن در خود شبکه پنهان میبينی نهایی بيان میپيش

یند آفردرخت تصميم این است که این درخت  این رون به عنوانگااري ت نامعلّ. (41ص. 

 ءدهد. این رون جزورودي را نشان می دادهیک  جواب ةطبقگيري براي تعيين تصميم

ردهاي آميزي در کاربتقيّصورت موفّه ب هاي یادگيري استقرائی است کهمشهورترین الگوریتم

هاي مزایاي استفاده از درخت تصميم نسبت به سایر تکنيک .کار گرفته شده استه مختلف ب

 کاوي شامل موارد ذیل است:داده

 ّکاوي بيشتر است.ت درخت تصميم نسبت به سایر الگوهاي دادهدق 

 اي و پيوسته قابل کاربرد است.ها اعم از طبقهي انواع مختلف دادهبرا 

 شودمیتر محاسبه بندي سری نسبت به سایر الگوهاي طبقه. 

 شود. تر درك میدست آمده در آن راحتهاي بهقانون 

هاي برگ. هر گره داخلی یا هاي داخلی و گرهگره است.نوع گره  این درخت داراي دو

الی را در رابطه با مثال ؤکه، این ویژگی سشود به طوريویژگی مشخص میبرگ با یک غير

که  به وجود خواهد آمدال، شاخه ؤهاي ممکن با این سو به تعداد جواب هکردورودي مطرح 

هاي برگ این درخت نيز با یک کالس و یا شوند. گرههر یک با مقدار آن جواب مشخص می

  شوند.ها مشخص مییک دسته از جواب

آنگاه نمایش داد، قابليت فهم و  -صورت قوانين اگر هتوان درخت را بجایی که میاز آن    

 باشندها آموزشی فاقد همه ویژگی هايدادهوضوح باالیی براي استفاده دارد و در مواردي که 

  است.نيز قابل استفاده 

اي معمول درخت هاز الگوریتم برخی C5وCART ،ID3 ،CHAID ، C4.5 هايالگوریتم   

ط کویالن براي ایجاد است که توسّ ID3 ةیافتتعميمالگوریتم C4.5  تصميم هستند. الگوریتم

، الگوریتم CART. مانند الگوریتم (31، ص. 1991، 4)کویالناست ه شده یدرخت تصميم، ارا

                                                 
1. Corporation 

2. Quinlan 
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C4.5 این ، دکنمینظر قرار داده و بخش بهينه را انتخاب مدّ 1گره را به صورت بازگشتی هر

ا برخالف الگوریتم امّ ،یابداي وجود نداشته باشد، ادامه میکه بخش بهينهروند تا زمانی

CARTالگوریتم ، C4.5، هاي دوتایی نيست. الزم به ذکر است که تمامی این محدود به بخش

دست آوردن  ها بهبندي، ساختار تقریباً مشابهی دارند و هدف تمام آنها براي دستهرون

ها در ها است و بيشتر تفاوت آنبندي دادهبا کيفيت باال و نرخ خطاي کم براي دستهدرختی 

 (114، ص. 4111، 4)هان و کامبر استها زدن و برن شاخهشاخه ةشيو

 گيري درخت تصميم و انتخاب ویژگی در ذیل توضيح داده شده است:شکلیند آفر    

هاي الگوریتم هستند و خروجی درخت هاي موجود در دسترس ورودياي از ویژگیمجموعه

 تصميم است.

برچسب )عالمت( کالس و سایر  ةدهندنشانهاي برگی است که درخت تصميم داراي گره

 بندي شده است.هاي طبقهها مربوط به کالسگره

 اي است که از آن مشتق شده است.ارزن ممکن گره ویژگی ةدهندنشانهاي درخت شاخه

بندي بردارهاي ویژگی مورد استفاده قرار گيرد، به به منظور طبقهتواند درخت تصميم می

شود و به سمت یک گره برگی که درخت شروع می ةریشبندي از این صورت که این طبقه

 یابد.هر یک از مشاهدات است، ادامه می ةطبق ةدهندیهارا

ي برازن مناسب، ترین ویژگی را با استفاده از معيارهاتوان مناسبدر هر گره تصميم، می

العات است اطّ ةبهرشده براي تعيين بهترین ویژگی، معيار . معيار استفادهکردانتخاب 

 (4449، ص. 4115، 4)سوگوماران و راماچاندران

ط شده توسّ، ویژگی معيندهکرآموزشی در درخت، از ریشه شروع  ةدادبندي یک طبقهبراي 

ها حرکت در مثال داده شده در طول شاخهارزن ویژگی  براساسسپس  و شدهها بررسی گره

 . شودمیهاي زیردرختان گره جدید تکرار این فرآیند براي تمام گرهشود. ين انجام مییرو به پا

                                                 
1. Recursive 

2. Han & Kamber 

3. Sugumaran & Ramachandran 
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باال به  ةحریصانیک عمل جستجوي  ةپایهاي یادگيري درخت تصميم بر اغلب الگوریتم

 یادگيري مفهوم نظامپایه، کنند. این الگوریتم هاي موجود عمل میدر فضاي درختين یپا

)CLS(1 راس ط الگوریتم توسّ این فی شده است.معرّ 1911شود که در سال ناميده می

 (ID3) 4هاي تصميم استنتاجیدرخت تري تحت عنوانصورت کاملهب 1931در سال  4کویالن

که برخی  ارایه شد C4.5 تر دیگري تحت عنوانبعدها الگوریتم کاملشده است. مطرح 

گوریتم این است که درختان کوچکتر را به لاصلی این ا ةاید کند.را برطرف می ID3ص ینقا

، که با داده سازگار باشد یکوچکترین درخت تصميمزیرا  ،دهددرختان بزرگتر ترجيح می

 .کندبندي طبقهنادیده را به درستی  هايدادهرود که انتظار می

 شده باشند. در 3گااريشود که عالمتده میاستفا هاییدادهبراي ساختن درخت تصميم از 

اي از ط مجموعهتوسّ دادههر ها هستند که دادهاي از مجموعه يیادگير نظامواق  ورودي 

مقادیر مختلف باشد.  متناهی از ةمجموعتواند داراي ویژگی می هر. ها بيان شده استویژگی

 .استآن نيز الزم  نديبطبقهمقدار ، هاعالوه بر ویژگی ،آموزشی ةدادبراي هر 

براي تعيين ویژگی که  شود.ين ساخته مییدرخت تصميم از باال به پا، ID3در الگوریتم 

 ةبهربه نام  معيارياز ، قرار گيردهاي پایينی آن آموزن و شاخهمورد  درخت ةریشدر باید 

 ستندهتا چه حد قادر ها از ویژگیهر کدام د شوص شود تا مشخّاستفاده می 1العاتاطّ

 ةریشکه باید در  انتخاب ویژگی ند. پس ازها جدا کنآن ةطبقآموزشی را بر حسب  هايداده

 هاي آموزشیداده، براي هر یک از مقادیر ممکن آن یک شاخه ایجاد شده و درخت قرار گيرد

هر شاخه تکرار  هايدادهشوند. سپس عمليات فوق براي براساس ویژگی هر شاخه مرتب می

 بهترین ویژگی براي گره بعدي انتخاب شود.شود تا می

جداسازي  ةواسط هبمقدار کاهش آنتروپی که  عبارت است از ،العات یک ویژگیاطّ ةبهر

براي  Gain(S,A)العات اطّ ةبهر ،عبارت دیگرهب شود.از طریق این ویژگی حاصل می هاداده

                                                 
1. Concept Learning System 

2. Ross Quilan 

3. Inducing Decision trees (ID3) 

4. Label 

5. Information Gain  
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 ذیلصورت هب( 1فرمول )با استفاده از  ،Sهاي دادهنسبت به مجموعه  Aیک ویژگی نظير 

 :شودتعریف می

(1  ) )v(SEntropy  
Values(A)v

 

S

vS
Entropy(S)A)Gain(S, 


 

 

اي از زیرمجموعةه  SVبوده و  Aهاي مقدار ویژگی ةهم ةمجموع Values(A)که در آن 

S  است که براي آنA  داراي مقدارV .ها ل مقدار آنتروپی دادهدر تعریف فوق عبارت اوّ است

ميةزان  آنتروپةی نيةز    سةت. ا هةا انتظار بعد از جداسازي دادهمقدار آنتروپی مورد و عبارت دوم 

شةامل   S ةمجموعکند. اگر را مشخص می هاي آموزشیدادهاي از نظمی مجموعهبییا  خلوص

 هبندي بةولی بة  دستهسبت به این ، نSآنتروپی  ،مثبت و منفی از یک مفهوم هدف باشد هايداده

 ، ص.1341، 1راماچانةةدرانیش و ، سةةابار)سةةوگوماران شةةودتعریةةف مةةی  ذیةةلصةةورت 

 4194): 

(4) 
 

p⊕  و  هاداده مثبت به کلّ هايدادهنسبتp⊖  استها داده منفی به کلّ هايدادهنسبت .

 Sآنتروپی  ،مقدار مختلف باشد Cاگر ویژگی هدف داراي ،شودفرض می log0=0 0همچنين 

 :شودتعریف می ذیلصورت هگانه بCنسبت به این دسته بندي 

(4) 
ip

C

1i
2logipEntropy(S) 




 
همچنان در  logه شود که تعلق دارند. توجّ iاست که به دسته  Sنسبتی از  piه در آن ک

)سوگوماران،  باشد log2Cتواند حداکثر آنتروپی می ،شود. در این حالتگرفته می 4مبناي 

 .(4194، ص. 4113و راماچاندران ،  شیسابار

( به منظور WEKAافزار ر نرمد C4.5 )معادل الگوریتم J48م در این پژوهش از الگوریت

 یادگيري درخت تصميم استفاده شده است. 

                                                 
1. Sugumaran, Sabareesh and Ramachandran 
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، گيثاگيرد)هاي ذیل مورد ارزیابی قرار میعملکرد یک درخت تصميم با استفاده از شاخص

 (4133، ص. 4111، 1آیشوارا و کاماراج

 4(TPRنرخ صحيح مثبت )

 4(FPRنرخ اشتباه مثبت )

  3(Pت )دقّ

 1(Rیادآوري )

 F مقدار

، بيانگر نسبت شهروندانی است که شودنيز گفته می شش ضربة، که به آن ميزان TPRمعيار 

 شود:اند و به شکل ذیل محاسبه میبندي شدهدر هر گروه به درستی طبقه
 

(3) 
 

 

نسبت شهروندانی است که با استفاده از درخت تصميم به درستی  ةدهندنشان FPRمعيار 

 محاسبه آن به صورت ذیل است: ةنحواند و بندي نشدهقهطب

 

(1) 
 

 

 شوند:ت و یادآوري نيز به صورت ذیل محاسبه میمعيار دقّ
 

(1) 
 

ت و کند، ميانگين هارمونيک موزون دقّرا ترکيب می TPRو  FPRمعياري که معيارهاي 

  شود:یادآوري است و به صورت ذیل محاسبه می

                                                 
1. Geetha, Ishwarya and Kamaraj 

2. TP (True Positive) rate 

3. FP (False Positive) rate 

4. Precision 

5. Recall 
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(5) 
 

گيرد ت کل مورد استفاده قرار میت طبقه در مقایسه با دقّنيز به منظور محاسبه دقّ کاپا ةآمار

شود هاي ماتریس خطا به صورت ذیل محاسبه میو براساس مؤلفه .(1991)کانگالتون، 

 اگر ماتریس خطا به صورت ذیل باشد: (.411، ص. 1993، 1)فيتزجرالد و ليز

 (3) 

 
نسبت شانس مورد انتظار توافق                                          مومی و نسبت توافق ع               

 شود:شاخص کاپا به صورت ذیل محاسبه می ةمحاسباست که براي 

(9) 
 

 (. 1993ها در آن بيشتر باشد)فيتزجرالد و ليز، تر است که ارزن این شاخصدرخت تصميمی مناسب

 هاداده .1. 1

ثر بر رفتار شهروندان مشهدي ؤاجتماعی م -ه منظور شناسایی عوامل اقتصاديحاضر بمطالعة در 

العات مورد استفاده نامه به عنوان ابزار گردآوري اطّ، پرسش1491در تفکيک زباله از مبدأ در سال 

هاي انجام شده برخی از عوامل پژوهشپيشينة نامه ابتدا با بررسی قرار گرفت. براي طراحی پرسش

فتار شهروندان در تفکيک زباله از مبدأ تعيين شدند، سپس با برگزاري جلساتی با کارشناسان بر رمؤثر 

نامه مرتبط با موضوع مورد بحث ة به منظور استفاده از دیدگاه کارشناسی ة نسبت به اصالح پرسش

اجتماعی  –امکان اکثر متغيرهاي مهم اقتصادي تا از این طریق سعی شود تا حدّشد شده اقدام طراحی

نامه لحاظ شوند و در عين حال نسبت به تضمين روایی رفتار شهروندان در تدوین پرسشکنندة تعيين

 .شودشده نيز اقدام نامه طراحیپرسش

                                                 
1. fitzgerald and  Less 
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هاي الزم به منظور اطمينان از اعتبار و قابليت اعتماد آن منظور تعيين تعداد نمونه و انجام آزمون به

، در این مرحله اقدام به انجام نامهراستاي اطمينان از اعتبار پرسش در انجام شد. 1مطالعهیک پيش

مطالعه در پيشمرحلة االن این حوزه شد و همچنين اصالحاتی پس از مصاحبه با کارشناسان و فعّ

. نتایج شدنامه تکميل پرسشسی مطالعه، در این راستا براي پيش نامه انجام شد.برخی سؤاالت پرسش

. بر است 43/1داد که احتمال عدم مشارکت شهروندان در این نمونه برابر  مونه نشانن 41 بررسی این

گيري تصادفی ساده را که تعداد نمونه با استفاده از رون نمونه( 11)فرمول با استفاده از ،این اساس

  تعيين شد. 134معادل  ،کند، حجم نمونهمی تعيين

 (11) 
2

22

d

Z
n i

 
)در این مطالعه سطح  1، مقدار متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان Zکه در آن 

هشت ، مقدار اشتباه مجاز )در این مطالعه معادل d(، استنظر قرار گرفته درصد مدّ 91اطمينان 

درصد در نظر گرفته شد(، 
2

i.واریانس صفت مورد مطالعه است ، 
 

 مبانی نظری .4

رفتار شهروندان در هاي فرآیندها و تیابی و شناسایی علّریشه ،جایی که هدف اصلی تحقيقاز آن

توان ارچوب نظریات مختلفی میه، دالیل مشارکت شهروندان در تفکيک زباله را در چاستتفکيک زباله 

که شد اي انتخاب اقتصادي است، نظریه -این پژوهش اجتماعیمسأله که این  ولی با عنایت به، تبيين کرد

 -مل در نظریات اجتماعیفردي و سازمانی را داشته باشد. تأت تبيين علل اي باشد و ظرفيّرشتهبين

 مناسبی براي موضوع مورد بررسی باشد.کنندة تواند تبيينانتخاب عاقالنه مینظریة اقتصادي نشان داد که 

 انتخاب عقالنی ةنظری. 1. 3

دیدگاه  درانتخاب عقالنی )که اختيار عاقالنه و گزینش معقوالنه نيز ناميده شده است(  ةنظری    

ها را به عنوان جستجوگران . اقتصاددانان کالسيک انساناستوکالسيک ئنظران اقتصاد کالسيک و نصاحب

 (.311،ص. 1451 ) قدیري اصلی، شناسند.می ،منطقی که به دنبال حداکثر کردن سود خویش هستند

                                                 
1. Pilot study 
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ها هاي افراد جامعه است. انسانهاي اجتماعی حاصل افعال و کنشپدیده ،اختيار عاقالنهنظریة در 

ها با دليل و سنجش عاقالنه کنند و اعمال آنبر خالف دیگر مخلوقات با علم و قصد اقدام به عمل می

توان در مقام تبيين به عنوان حاصل جم  و نتيجه را می هاي اجتماعیهمراه است. بسياري از پدیده

هایی دارند و به یعنی با دانستن اینکه افراد چه خواسته؛ گران اجتماعی دانستاعمال هدف دار کنش

ها توان به تبيين رفتار آنمی ،هایی دارندو چه باورها و اعتقادقایلند هاي خود چه ترجيحاتی در رفتار

 پرداخت. 

 اختیار عاقالنه نظریة در عوامل مؤثر بر رفتار   .2. 4

گران در اصلی عوامل بر رفتار کنش ةدستدهد که سه نظري و تجربی نشان می ةگستردات ادبيّ

 گاارند:اثر می نظریه انتخاب عقالنی هاي دوراهی اجتماعیتموقعيّ

اعتماد اجتماعی، باال بدون وجود حداقلی از تعهد و  : عقالنيت ابزاري تی:عوامل شخصيّ الف( 

 ت، رفتارهاي هميارانه را موجب نخواهد شد.بودن سطح عقالنيّ

ت گردد که در خود موقعيّتی به آن دسته از عوامل باز میعوامل موقعيّ تی:عوامل موقعيّ ب(

اعتماد به همکاري دیگران،  این عوامل عبارتند از: گاارد.دوراهی اجتماعی و ساختار آن اثر می

گرایانه و تنبيه عمل فردگرایانه، شرایط عمل جمعی، نف  جمعی درازمدت، پادان عمل جم  اثربخشی

پيامدهاي رفتار  ،گران، آگاهی از دوراهی اجتماعیت، ارتباطات با دیگر کنشموقعيّ ةهميارانرقابتی یا 

 .و ساختار پادان و تنبيه غيرهميارانه در آن

ارهاي حاکم بر کنش، نوع روابط حاکم بر کنش، هنج :عبارتند از این عوامل فضاي کنش: ج(

 (114، ص. 1433، جوادي یگانه  و شمیها) ريهاي کنش، و ترجيحات رفتاتموقعيّ
 

 های تحقیقیافته .1

شد، در پژوهش حاضر در راستاي بررسی پارامترها و عوامل  که در مبانی نظري نيز بيانگونه همان

 است. شده استفاده درخت تصميمC4.5 الگوریتماز مؤثر بر رفتار شهروندان در تفکيک زباله از مبدأ 

شده در الگوي مورد بررسی، در این  گرفته منظور آشنایی بيشتر با متغيرهاي به کار به

 به توصيف این متغيرها پرداخته شده است. (  4جدول )ا در قسمت ابتد

 

http://journals.ut.ac.ir/page/search-page.html?jourId=11&text=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A&option=fullnames
http://journals.ut.ac.ir/page/search-page.html?jourId=11&text=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&option=fullnames
http://journals.ut.ac.ir/page/search-page.html?jourId=11&text=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&option=fullnames
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 درخت تصمیمC4.5 توصیف متغیرهای مورد استفاده در الگوریتم  -1جدول

 1491، هاي پژوهشمأخا: یافته
 متغیر شرح

 تفکيک زباله از مبدأ 4متوسط و زیاد=         1اصالً و بسيار کم=

 تحصيالت 4داراي تحصيالت دانشگاهی=   1عدم برخورداري از تحصيالت دانشگاهی=

 ت شغلی مادر خانوادهوضعيّ 1سایر=    1دار=خانه

 بّعد خانوار 4نفر= 3بيشتر از       1کمتر از چهار نفر=

 آگاهی از مزایاي طرح تفکيک زباله از مبدأ 1بلی=     1خير=

 ز مبدأاجراي طرح تفکيک زباله انحوة رضایت از  1رضایت=      1عدم رضایت=
 شدهگااري طرح از زباله تفکيکارزننحوة ارزیابی از  1؛      پایين=1مناسب=

 

اجتماعی مؤثر بر رفتار شهروندان  -در این مطالعه متغيرهاي اقتصادي (،4جدول )العات براساس اطّ

 مزایاي از یخانوار، آگاه خانواده، بّعد مادر شغلی تدر تفکيک زباله از مبدأ، متغيرهاي تحصيالت، وضعيّ

 حضور زمان از خشک، آگاهی زبالة دریافت نحوة و امکانات از مبدأ، آگاهی از زباله تفکيک طرح

 نحوة از طرح، رضایت اجراي نحوة خصوص در رسانیالعاطّ تأثير به ه، اعتقادمحلّ در بازیافت خودروي

شده، در نظر گرفته تفکيک زبالة از طرح گااريارزن نحوة از مبدأ و ارزیابی از زباله تفکيک طرح اجراي

حاکی از عدم وجود رابطه ميان  1گيري از آزمون ارتباط دوتایی اسپيرمناند. الزم به ذکر است که بهرهشده

رفتار مشارکت شهروندان با طرح تفکيک زباله از مبدأ و متغيرهاي سطح درآمد خانوار و نوع مالکيت منزل 

اجتماعی مؤثر بر این رفتار در نظر گرفته  –ان متغيرهاي اقتصادي مسکونی )که در ابتداي بررسی به عنو

 4.استشده بودند(، 

پژوهش حاضر به  ،که پيشتر نيز تبيين شد گونههمان :رخت تصميمد C4.5 الگوریتمنتایج 

منظور بررسی و تحليل رفتار شهروندان مشهدي در همکاري با طرح تفکيک زباله از مبدأ، از 

عنوان  به  C4.5 کاوي است و الگوریتمهاي دادهترین تکنيکی از مناسبدرخت تصميم که یک

 است. ده کرهاي درخت تصميم استفاده ترین الگوریتمیکی از دقيق

                                                 
1. spearman 

دو بین متغیرها بررسی شده است، ممکن است طراحی  به الزم به یادآوری است، که در اینجا این ارتباط به صورت دو. 2

 . دنک یهارایج متفاوتی را دهند، نتاتر که این رابطه را به صورت ترکیبی و چندگانه نشان میالگوهای پیچیده
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بندي انجام شده با ت طبقه، الزم است دق1ّپيش از تحليل الگوریتم درخت تصميم نمودار 

. براساس شودشده، بررسی استفاده از معيارهاي مختلف بررسی نيکویی درخت برازن

بندي باالیی ت طبقه، از دق1ّتوان گفت درخت برازن شده در نمودار ، می(3جدول )العات اطّ

درصد شهروندانی که اقدام به تفکيک  33برخوردار است و این درخت توانسته است حدود 

دهند و در جام نمیدرصد شهروندانی که تفکيک زباله از مبدأ را ان 1/35و  کنندمیزباله از مبدأ 

 د.کنبندي شهروندان را به درستی طبقه درصد کلّ 35مجموع در حدود 

ها در طرح تفکیک زباله از بندی عمومی شهروندان براساس رفتار مشارکت آنطبقه -4ل جدو

   C4.5گیری از الگوریتم مبدأ با بهره

 1491، هاي پژوهشمأخا: یافته
تعداد  درخت تصمیم  C4.5 بندی الگوریتم نتایج طبقه

 مشاهدات
 خریداران

 تفکیک زباله از مبدأ عدم تفکیک زباله از مبدأ

14 94 
 تفکيک زباله از مبدأ 111

41/14% 53/35% 

41 1 
 عدم تفکيک زباله از مبدأ 31

11/35% 11/14% 

154/35 

درصد مشاهدات 
بندي شده صحيح از طبقه

 کل

 1کاپاآمارة  519/1

Balanced 
F-score 

Recall Precision FP rate TP rate 
حسب  بر تدقّ هايآماره

 طبقه
 (1)گروه  549/1 111/1 351/1 549/1 591/1
 (4)گروه  939/1 451/1 355/1 939/1 914/1

 مجموع 355/1 199/1 355/1 355/1 353/1
 

تماعی مؤثر بر اج -ترین متغير اقتصادي، مهم1شده در نمودار هیارابراساس درخت تصميم 

 از زباله تفکيک اجراي طرح ةنحو از رفتار شهروندان در تفکيک زباله از مبدأ، متغير رضایت

دوم تأثيرگااري بر این  ةدرجخانواده در  مادر شغلی تمبدأ است و پس از این متغير، وضعيّ

                                                 
1. Kappa Statistic 
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 از طرح گااريارزن ةنحو از العات این درخت، ارزیابی. براساس اطّاستگروه از شهروندان 

خانوار،  مبدأ، تحصيالت و بّعد از زباله تفکيک طرح مزایاي از شده، آگاهیتفکيک زباله

توانند در درجات بعدي در تعيين رفتار مشارکت شهروندان با متغيرهاي دیگري هستند که می

 . کنندطرح تفکيک زباله از مبدأ نقش ایفا 

رفتار شهروند در  ةدهندنشان 1،برگرهل هر گاعداد اوّ C4.5در درخت تصميم با الگوریتم 

بيانگر  4مبدأ و عدد  از زباله تفکيک عدم ةدهندنشان 1تفکيک زباله از مبدأ است که عدد 

تعداد داده  ةدهندنشانل برگ در درون پرانتز عدد اوّ. در هر گرهاست مبدأ از زباله تفکيک

د دوم حاکی از تعداد خطا در شده و عدصهاي مشخّشده با ویژگیهیاراموجود در نمونه 

 . استهاي مطروحه بندي گروه شهروندان با ویژگیطبقه

درخت تصميم که نتایج آن در  C4.5شده بر اساس الگوریتم بندي انجامبراساس طبقه

اجراي طرح تفکيک زباله از مبدأ رضایت  ةنحوه شده است، شهروندانی که از یارا (1 شکل)

. این در کنندمیدار است، با طرح تفکيک زباله از مبدأ همکاري هدارند و مادر خانواده خان

دار نباشد، همکاري ایشان با این حالی است که چنانچه در این خانوارها مادر خانواده خانه

طرح منوط به آگاهی و شناخت مزایاي طرح ماکور است. این خانوارها چنانچه از مزایاي این 

ت تحصيالت ها با این طرح منوط به وضعيّیا عدم همکاري آنل  نباشند، همکاري طرح نيز مطّ

اي که برخورداري گونهشده است. بهتفکيک زباله از طرح گااريارزن ةنحوها از و ارزیابی آن

گااري، منجر به همکاري ارزن ةنحواز تحصيالت دانشگاهی به همراه ارزیابی مناسب از 

ه ت شایان توجّواهد شد. این موارد بيانگر اهميّشهروندان با طرح تفکيک زباله از مبدأ خ

ه به رسانی مزایاي طرح به عموم جامعه و لزوم توجّالععملکرد اجرایی مناسب طرح، اطّ

 طرح است. والن ؤمسهاي تفکيک شده از سوي گااري زبالهمعيارهاي اقتصادي در ارزن

                                                 
هر گره داخلی یا غير برگ با یک ویژگی مشخص . هاي برگهاي داخلی و گره: گرهاستهر درخت داراي دو نوع گره . 1

، هاي ممکن با این سؤالکند و به تعداد جوابشود به طوري که این ویژگی سؤالی را در رابطه با مثال ورودي مطرح میمی

هاي برگ در درخت نيز با یک کالس و گره. شوندشاخه وجود خواهد داشت که هر یک با مقدار آن جواب مشخص می

  . شوندها مشخص مییا یک گروه از جواب
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  ه از مبدأتفکیک زبال ةزمیندر  رفتار شهروندانC4.5 الگوریتم -5 شکل

 1491هاي پژوهش، مأخا: یافته

اجراي طرح  ةنحوبيانگر این است که شهروندانی که از  (1شکل)العات عالوه بر این، اطّ

دانند، گااري طرح از زباله تفکيک شده را مناسب نمیارزن ةنحورضایت ندارند و همچنين 

ا چنانچه این امّ ،کنندي نمیدار باشد، با این طرح همکارمادر خانواده نيز خانهی اگر حتّ

شده داشته باشند و در عين حال داراي شهروندان ارزیابی مناسبی از ارزن زباله تفکيک

العات د، با طرح تفکيک زباله از مبدأ همکاري خواهند کرد. اطّنتحصيالت دانشگاهی نيز باش

جلب  سطح تحصيالت در ةمالحظت قابل این بخش از نمودار همچنين حاکی از اهميّ

 مشارکت شهروندان در این طرح است.
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه .8

پژوهش حاضر که با هدف بررسی رفتار شهروندان شهر مشهد در همکاري با طرح تفکيک 

این  ةدهندنشانزباله از مبدأ و شناسایی عوامل مؤثر بر این رفتار شهروندان انجام شده است، 

ل اي دارند. گروه اوّکنندهگروه از متغيرها نقش تعيين ت طرح ماکور دوقيّاست که در موفّ



 چهارمشمارة بيست و               اي             ناحيه مجلّة جغرافيا و توسعة                                               310

گيران و مجریان این طرح است که والن، تصميمؤمتغيرهایی هستند که تحت کنترل مستقيم مس

اجراي طرح تفکيک زباله از مبدأ،  ةنحوتوان به متغيرهاي رضایت شهروندان از از آن جمله می

ی، اقتصادي و اجتماعی طرح و همچنين تعيين محيطرسانی در خصوص مزایاي زیستالعاطّ

. گروه دوم دکرط شهروندان اشاره شده توسّتفکيک ةزبالگااري معيارهاي مناسب براي ارزن

ط متوليان نيز دربرگيرنده متغيرهایی است که به طور مستقيم قابليت کنترل و تأثيرگااري توسّ

گروه از شهروندانی که داراي ویژگی هایی متناسب با هر سياست دبایاین طرح را ندارد و 

ت شغلی مادر خانواده، سطح تحصيالت و تعداد . متغيرهاي وضعيّدکراعمال  ،ی هستندخاصّ

ها و سياست ،ه به موارد ماکوربنابراین با توجّ ؛این متغيرها هستند ةجملاعضاي خانوار از 

 شوند.مطرح میراهبردهاي پيشنهادي نيز با در نظر گرفتن این دو گروه متغيرها 

ترین متغيرهاي مؤثر بر رفتار شهروندان، رضایت ایشان از ه به اینکه یکی از مهمبا توجّ

اي به اجراي طرح است، ضروري است که متوليان و مجریان این طرح اهتمام ویژه ةنحو

ا باشند، تا از این طریق بتوانند مشارکت بيشتري ر اجراي هر چه بهتر طرح در سطح شهر داشته

ه به اینکه یکی دیگر از متغيرهاي مهم . عالوه بر این با توجّدکنناز سوي شهروندان جلب 

گااري طرح از زباله تفکيک ارزن ةنحوها از مؤثر بر رفتار مشارکت شهروندان، ارزیابی آن

اي انجام دهند که در عين گونهگااري را بهارزن ةنحواین امر والن ؤمسشده است، الزم است 

د کناقتصادي ملموس حداقلی را ایجاد  ةآوردمزایاي اقتصادي طرح، براي شهروندان نيز حفظ 

ها را ترغيب به تفکيک زباله کند و از طرف دیگر در رقابت با سایر تا از یک طرف آن

هاي این پژوهش دنبال داشته باشد. یافتهگردان، همکاري بيشتر شهروندان را با این طرح بهدوره

ها را از این است که آگاهی شهروندان از مزایاي این طرح مشارکت بيشتر آن همچنين حاکی

الزم است متوليان این امر با همکاري سایر نهادهاي مرتبط  بنابراین ؛در پی خواهد داشت

محيطی، اقتصادي و اجتماعی اجراي این آموزشی و ترویجی نسبت به تبيين آثار مثبت زیست

 .     دکننبار عدم تفکيک زباله از مبدأ را نيز بيان بعات زیانو همچنين تد کننطرح اقدام 

ویژه هاي خاص بههاي پژوهش حاضر همچنين حاکی از لزوم در نظر گرفتن آموزنیافته

هاي از طرق مختلف همچون خانه دبراي افرادي است که تحصيالت دانشگاهی ندارند که بای
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شی که شهرداري با همکاري سایر نهادهاي ه و سایر اقدامات فرهنگی و آموزفرهنگ محلّ

ه به اینکه زنان شاغل کمتر با این طرح دهد، صورت پایرد. همچنين با توجّربط انجام میذي

اجرایی براي زنان شاغل به منظور جلب مشارکت  ةویژهاي همکاري دارند، الزم است برنامه

 ایشان در این طرح در نظر گرفته شود. 

هایی از ها و برنامهتوانند با اتخاذ سياستن و متوليان این امر میوالؤآشکار است که مس

ممکن،  ةهزین(، با کمترین هاي علمی و پژوهشی باشداین دست )که بایستی برمبناي یافته

دست آورند و از این طریق سطح رضایت و رفاه توسعه شهري به ةزمينبيشترین مناف  را در 

 کنند. بيشتري را براي شهروندان ایجاد
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