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Abstract 

Protecting the environment is one of the most important responsibilities for every human being to keep it clean and 

protected. The pollutant and contaminated environment will cause many life-threatening diseases. It is well known 

that humans’ activities are the main causes of environmental pollution, therefore this research is aimed to evaluate 

the awareness level of Taliqan residents about the health hazards and environmental pollutions. The method used in 

this study was descriptive analytics and the data was collected through the questionnaires distributed to the 

townspeople and their responses were recorded. The results of this study showed that among 540 participants, 45.1% 

have fully awareness about the type of pollution and its health hazards, 25.74% have good knowledge, 14% have 

medal awareness, 11.85% have low awareness, 3.14% did not have any unaware. Also, none of the participants did 

not report daily activities of the municipality regarding management and cleanup of the city, while 1.85% reported 

the weekly activities, 20% monthly activities, 49.62% confirmed the non- program activities, and 19.44% were 

unaware of the city’s cleanup process by municipal authorities’ responsible persons. This study concludes that poor 

management of municipal officials, lack of waste containers on the road sides and amusement parks are the main 

reasons behind the waste storage and aggregation of rubbish in every corner of the city. In addition, lack of effective 

environmental education programs through the media has made the culture of urbanization and environmental 

protection less institutionalized among citizens. 
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 زیستهای محیط بررسی سطح آگاهی ساکنین شهرتالقان از خطرات بهداشتی آلودگی

 
 2، محمدحسن عابدی،*1اجنظرمحمد وه

 
 افغانستاندیپارتمنت بیولوژی، دانشکده تعلیم و تربیه، دانشگاه تخار، تخار، 1

 ، تخار، افغانستاندانشگاه تخار ،زراعت ، دانشکدهمالداری دیپارتمنت2

 

 خالصه
زیرا  .تالش خود را انجام دهد بیشتتتتتریندر حفظ و نگهداری آن باید که های مهم برای هر انستتتتان بوده  مستتتتتولیتحفاظت از محیط زیستتتتت یک  از  

ستتاختن محیط زیستتت ه پ  خواهد داشتتت. از آنجایکه مشتتاهده شتتده استتت، انستتانها در آلود را در جان شتتیوا امراو و خارا   ،محیط زیستتت آلوده

های با هدف بررستت  و تحلیس ستتان دانر و آ اه  ستتاکنین شتتهرتال ان از خارا  بهداشتتت  آلود   حاضتتر تح یقبیشتتترین ن ر را دارند، بدین لحاظ 

ه به شتهروندان و توزیع پرستشتنام از طریق تحلیل  بوده اطالعا  مورد نیاز -توصتیف  تح یقاین  در کار روش  رفته استت.صتور   زیستت، محیط

نفر  540میان  شتتده استتت. نتاین این تح یق نشتتان داد که از جمع آوری اال  مرتبط به موضتتوا،کشتتح ح ایق از نظریا  آنها و همانان از ماالعم م 

 25.74ها و عوارو بهداشتتتت  آن دارای آ اه  کامس،  زمینم نوعیت آلود   فیصتتتد در 45.1اشتتتتران کننده که اکًراا باستتتواد بودند، طوری اوستتتط 

فیصد هیچ نوا معلوما  از خود ارائه نکردند.  3.14فیصد دارای آ اه  پایین و  11.85آ اه  متوسط، فیصد دارای  14فیصد دارای آ اه  مناسب، 

های کاری شتهر که باید توستط مستنلین منظح شتاروال  صتور   یرد، هیچ یک  از افراد پرستر شتده فعالیت همانان پیرامون مدیریت و روند پان

 رهای ماهوافیصتتد فعالیت 20های هفته وار، فیصتتد فعالیت 1.85ند؛ درحالیکه ه استتت  رارش نه کردای شتتاروال  را در اباح حفظ محیط زی روزانه

کاری شتتتهر توستتتط مستتتنولین خبرندارند. ازین تح یق  فیصتتتد دیگر هم از روند پان 19.44های بدون برنامه را تایید کردند و  فیصتتتد فعالیت 49.62

ها و عدم ذباله کاری مسنولین شهرداری در اباح انت اح ذباله ، کماست ها در شهرتال ان شده یر آلود  شود که آناه سبب افراچنین نتیجه  رفته م 

های منثر آموزشتتت  پیرامون محیط  های تفریح  انبار زباله ها در هر وشتتته شتتتهر افرایر یابد. همانان نبود برنامه ها و پارن ها در کنارجاده دان 

 بب شده است که فرهنگ شهرنشین  و حفاظت از محیط زیست در بین شهروندان کمتر نهادینه شود.ها س زیست از طریق رسانه
 

   آ اه ، ها، بیماری، شاروال ، رسانه، آلود  زیست، ذبالهمحیط  :کلیدی کلمات

 

 همقدم .1

 
از آن زمانیکه بشر رو به صنعت  شدن نهاد، میران تولید و تراکم 

 آهسته به حدی رسید که سبب بلند رفتن  رمای-های آهست  ازا   لخانه

 و باالخره باعث هــای اســیدی بارانتولید ، وزونالیــم ا تخریبزمیــن، 

نــه تنهــا  بار فاجعــه ست. دوام این وضعیتا محیط زیست شده آلوده شدن

برای حیا ؛ بلكــه  یرد م هاانســان  آرامــر و امنیــت را از زند ــ
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امروزه به نسبت افرایر . [3-1] باشدآور م تهدیــد  سایر موجودا  زنده

وضعیت محیط  تنگتر،و تراکم جمعیت انسان  در شهرها، فضای زند   

اثرهای نامالوب آن سبب  و از  ذشته شدهو شکننده تر سترزیست حسا

آب، خان ، آلود  زراعت های ، تخریب زمینچرا اهنابودی جنگال ، 

 .[6-4] شده است هاانواا بیماری انرژی و بروز کاهر منابع تولید هوا،و

اند و عموماا شموح  مرز و جهان شان ب  نظر از نوا ها، صرفاین آسیب

های دیگر را در سایر مناطق به همراه پیدایر یک  بروز یا تشدید بحران

شان با مشکس جدی  دارد. این مستله نسس بعد را درزمینم تأمین نیازهای

  .[7] خواهد کردمواجه 

 

لیون یت، تخمین زده که ساالنه حدود چهارمسازمان  جهان  صح

 دهند. ت ریباا های اسهال  جان خود را از دست م کودن در اثر بیماری

همانان  .[8]چشند م زودرس را  گنیم ملیون نفر در اثر آلود   هوا مر

 2و در حدود  صح ملیارد نفر از آب آشامیدن   1.2اور اوسط حدود ب

لیارد نفر از خدما  جمع آوری و دفع بهداشت  فاضالب محروم هستند. یم

ناش   مبتال شدن به امراو مختلح اثربر  لیون نفریم 25تا  10هرساله 

ساالنه بیر از  .[9] دهندآلود   آب و هوا جان خود را از دست م ز ا

ملیارد متر مکعب  27ملیارد مترمکعب فاضالب شهری و صنعت  و  4.6

تن  38000شود. تولید روزانه ی روان کشاورزی تولید م ها آب

در نهایت به محیط  ایشفاخانههای تن ذباله 253های شهری و زباله

. افغانستان نیر یک  از کشورهای میباشد که [10]  ردندزیست عالوه م 

با عوامس آلوده کننده و مخرب محیط زیست مواجه است، طوریکه ریاست 

خود خبر داده  2017فغانستان در پالن عمس مل  ساح حفظ محیط زیست ا

های فعاح در افغانستان از نظر حفظ محیط زیست است که فابریکه

های جامد هوا، خان و آب شده اند. زبالهاستندرد نبوده سبب آلود  

های دفن زباله تخلیه میشوند ول  به شکس شهری باور معموح در مکان

های جامد ه زباله سوز برای سوخت زباله ردند. هیچ  ونصح  دفن نم 

شهری وجود ندارد. شهرکابس به عنوان پایتخت، یک  از آلوده ترین 

 شهرهای افغانستان است و علت آن تراکم بیر از حد جمعیت و منابع دود

باشد. شایع ترین مرو در بین شهروندان کابس امراو تنفس   زا م 

آیند. طوریکه نسبت  جود م تشخیص میشود که در اثر هوای آلوده بو

فیصد،  35.4های تنفس  مرگ ومیر کودکان زیر پنن ساح از اثر بیماری

فیصد سنجر  10.9فیصد و مرگ و میر مردان  14.7مرگ میرخانم ها 

، نم  خواهد دچار مشکال  صح  شوددای اا هیچ انسان   .[8]شده است 

پس چرا محیط زیست را که تضمین کننده صحت او است آلوده میکند؟ 

جواب این سواح را اکًر مح  ین، به عدم آ اه  و پایین بودن فرهنگ 

معلوما  که شهروندان پیرامون  .[11] ها نسبت داده اند رنشین  انسانشه

، دارد آنهاهای روزمرۀ ن ر مهم  در فعالیتپیدا میکنند  محیط زیست

های از مشکال  و نارسای  نمودهرا هموار  امعهج توسعم مسیر یعن 

 بیشتر پژوهشگران به این باور اند کهکاهد. آمده م  محیا  بوجود

افرایر آ اه  شهروندان در راباه به محیط زیست شان، شرط اساس  

شرایط امروزی شهرها . [12]   میباشدزیست محیط هایکاهر بحران

ها و نهادهای عموم ، کیفیت شهرها را سازمان، کند که دولت ایجاب م 

زیرا  ارار دهند،ارزیاب  مورد  نمودهتحلیس تجریه و  حاز جها  مختل

ی زند   و رضایت شهروندان در  رو بهبود کیفیت فضا کیفیت بهبود

 .[5]ها است شهر

 

ها  اجرای برنامه وشهر تال ان  بناا توجه به مسائس محیط زیست 

چگونگ  رفتار با محیط، بسیار مهم  عامه پیرامونبرای افرایر آ اه  

 و مسنولیت هر افغان تحصیس یافته است که شودو ضروری پنداشته م 

 پیرامون راهای شده،وارد  محیط زیستبرای جبران ضررهای  که به 

 آ اه  مردم یک  آن بلند بردنها کاهر آن تالش کند. ازجملم این تالش

 بنابر .اباه به حفظ و مراابت منابع طبیع  و محیط زیست استدر ر

سبب به رسد که محیط زیست شهر تال ان به نظر م چنین  ماالب فوق

 محیط هایآلود   خارا از  و یا کمبود آ اه  شهروندانناآ اه  

زیست، کًیح و آلوده شده باشد. همانان  مان میرود که مدیریت نادرست 

و اداره مل  حفاظت از محیط زیست والیت تخار، در مسنوالن شاروال  

ها ن ر داشته باشد. ا ر آ اه  مردم در زمینم حفاظت از افرایر آلود  

های محیط زیست محیط زیست کاف  بوده باشد، آنها حفظ و مراابت ارزش

های خود را نیر مورد دانند بلکه تاثیر فعالیترا تنها وظیفه دولت نم 

بررس  و تحلیس سان دانر هدف از این تح یق،  ند داد.توجه ارار خواه

 زیست محیطهای و آ اه  ساکنین شهرتال ان از خارا  بهداشت  آلود  

توزیع  از طریق تحلیل  -توصیف  شیوه به جمع آوری اطالعا  بوده و

ه به شهروندان و کشح ح ایق از نظریا  آنها و همانان از پرسشنام

 .شده است جمع آوری مرتبط به موضوا،ماالعم م اال  

 

 تحقیقروش  .2

 

تحلیل  بوده، ح ایق از طریق  -ماالعم حاضر بصور  توصیف 

ساح و هم از طریق مصاحبه مست یم  18توزیع پرسشنامه به افراد باالی 

با شهروندان، دریافت  ردیده است. در این ماالعه از هر ناحیه به تعداد 
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( %77.8نفر ) 420نفر باور تصادف  مورد پرسر ارار  رفتند.  135

ها در پنن بخر تنظیم ( آنها زن بودند. پرسر%22.2نفر ) 120مرد و 

. نظر به اوضاا اجتماع  شدشده بود و هربخر شامس چندین سواح م 

ها و مادرها و یا فرد بررگ خانواده به اشتران شهرتال ان، اکًراا پدر

شدند. پیر از آنکه پاسخ دهنده به سواال  پرسشنامه بیپردازد، دعو  م 

برای جلب توجه و مشارکت او، هدف اصل  ماالعم حاضر به طور 

ها بصور  مه ردید. پرسشنادای ه توضین م  5تا  3خالصه برای 

 رفت و برای پاسخ دادن به مست یم به دست افراد پاسخ دهنده ارار م 

ها زمان کاف  در نظر  رفته شده بود، طوریکه هر پاسخ دهنده پرسر

ها ساعت زمان کاف  برای پاسخ دادن داشتند. پرسشنامه 24تا  1بین 

 طوری تحریر یافته بودند که حاوی سواال  باز و بسته بود. 

 

رخ  از پاسخ دهنده  ان که افراد آ اه و دارای تحصیال  عال  ب

 شان نیر  رفته شد تا در مواع ضرور ، جهت اتخاذبودند، شماره تلفون 

ها به  ونم کم  و کیف  پس از انجام این تح یق تحریر  ردیده  نتاین یافته

جهت اطالا رسان  به اداره شهرداری و اداره مل  حفاظت از محیط 

والیت تخار ط  مکتوب رسم  و کاپ  همین م اله فرستاده زیست 

 تر و منثرتری پیرامون کنتروح و شود تا در آینده ااداما  جدیم 

اندازی  همانان راه. ا داشته باشندحفاظت از محیط زیست شهر تال ان ر

ها و یا از هر طریق منثری  های آ اه  ده  از طریق رسانه برنامه

تصامیم با آنها مشوره صور   یرد. زمان  هر   انجام دهند.دیگر را نیر 

مصاحبه و جمع آوری اطالعا  از افراد دارای تحصیال  عال  در حدود 

شد آنها به نسبت مصروفیت بین  م دای ه تعیین  ردید، زیراکه پیر 15

دای ه وات خود را صرف مصاحبه  15شخص  یا دولت  شان بیشتر از

نب دیگر اکًری افراد آ اه و دارای تحصیال  عال  نخواهند کرد. از جا

کارمند رسم  دولت  و یا خصوص  بودند، و ممکن است در اواا  

 6:30رسم  به آنها رسید   شده نتواند، بناا زمان مصاحبه بین ساعا  

شام هر روز در نظر  رفته شد. هر روزی که  8تا  5صبن و  8 ال 

شد اطالعا  آنها به شکس یافت م در ان ها از پاسخ دهندهپرسشنامه

 ردید. مجموعه کس اطالعا  به  ونه م  مسلسس و سیستماتیک ثبت

آماری تجریه و تحلیس  ردیده ساوح آ اه  افراد، هرکدام نظر به میران 

 شدند. آ اه  طب ه بندی م 

 

 و بحثنتایج   .3

 

مورد در این تح یق ساوح آ اه  افراد مورد بررس  در پنن بخر 

 ماالعه ارار  رفت؛ طوریکه در بخر اوح، ساوح آ اه  افراد پیرامون

بدست  ها و خارا  بهداشت  آن، ارزیاب   ردید که نتایننوعیت آلود  

است از:   مشخص شده است.  اوسط آن عبار  1 جدوحآمده از آن در 

فیصد دارای آ اه  مناسب،  25.74فیصد دارای آ اه  کامس،  45.18

 3.14فیصد دارای آ اه  پایین و  11.85دارای آ اه  متوسط،  فیصد 14

  فیصد بدون آ اه  بوده اند.

 

 .آن ها و خارا  بهداشت ساوح آ اه  افراد مورد برس  پیرامون نوعیت آلود  :  1 جدول

  

تذکر یافته است از نظر آماری فیصدی آن  1جدوح موارد که در 

کامس،  افراد دارای آ اه  %26.66عبار  است از: در شماره اوح 

دارای آ اه  متوسط،  %18.88دارای آ اه  مناسب،  21.11%

افراد هیچ  %11.11در سان پایین آ اه  ارار داشتند؛ ول   22.22%

 %46.66در شماره دوم  ها نه کرده اند. نوا معلوما  درج پرسشنامه

داری %15.55 دارای آ اه  مناسب،  %29.44دارای آ اه  کامس، 

 های بخش اولخالصۀ پرسش شماره

 های انتخابیکزینه

آگاهی 

 کامل

آگاهی 

 مناسب

آگاهی 

 متوسط

آگاهی 

 پایین

بدون 

 آگاهی

 مجموعه

 540 60 120 102 114 144 های آلوده. های خانگ ، فاضالب، آبدر مورد ذباله 1

 540 3 42 84 159 252 های خشت و ماشین آال . داش -ها حمام در مورد دود 2

 540 6 51 63 123 297 های خانگ  و شهری.در مورد عوارو بهداشت  ذباله 3

 540 6 54 45 135 300 فاضالب.های آلوده به در مورد عوارو بهداشت  آب 4

 540 12 54 84 165 225 های هوا.در مورد عوارو بهداشت  آلود   5

 540 17 64 76 139 244 اوسط آمار
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افراد  %0.55دارای سان پایین آ اه  اند و  %7.77آ اه  متوسط، 

دارای  %55در شماره سوم  هیچ نوا معلوما  از خود ارایه نه کرده اند.

دارای آ اه    %11.66دارای آ اه  مناسب %22.77آ اه  کامس، 

بدون آ اه  اند. در  %1.11دارای  آ اه  پایین و  %9.44متوسط، 

دارای آ اه  مناسب،  %25دارای آ اه  کامس،  %55.55شماره چهارم 

بدون  %1.11دارای آ اه  پایین و  %10دارای آ اه  متوسط،  8.33%

دارای  %30.55دارای آ اه  کامس،  %41.66آ اه  و در شماره پنجم 

دارای آ اه  پایین  %10دارای آ اه  متوسط،  %15.55آ اه  مناسب، 

بخر دوم این تح یق ساوح آ اه   بدون آ اه  بودند. در %2.22و 

ها و ااداما  حفاظت  محیط تروح ذبالهنشهروندان تال ان پیرامون روند ک

 ر  رفت که نتاین آن درزیست توسط مسنلین شاروال ، مورد ماالعه ارا

.مشخص شده است 2جدوح 

 

 .راباه به حفظ و نگهداری محیط زیست های مسنولین شهرداری تال ان درسان فعالیت:  2 ولجد

 های بخش دومخالصه پرسش
 های انتخابیگزینه

 مجموعه آگاهی بدون گاهی گاه وارماه هفته وار روزانه

ها توسط مسنولین شهرداری ط  چه مد  انبار ذباله

  ردد؟انت اح م جمع آوری و به بیرون از شهر 
0 10 157 268 105 540 

کنتروح های حفاظت  و پاسخ دهنده  ان، میران فعالیت 2 جدوح در

های شهری را توسط ادارا  مربوطه، روزانه صفر یا هیچ  فته  ذباله

فیصد  20 وارماه فیصد مردم، 1.85های هفته وار را اند؛ ول  فعالیت

 فیصد مردم تایید کردند و 49.62 اه  را  مردم، بدون برنامه یا  اه

شهرداری  مسنولین شهر توسط کاری از روند پان دیگر فیصد 19.44

 .اطالعا  روشن ندارند

در بخر سوم این تح یق ساوح آ اه  افراد مورد بررس  از نگاه نشر 

های های آموزش  حفاظت از محیط زیست از طریق رسانهو پخر برنامه

نشان  3 جدوحجمع  و انفرادی مورد ارزیاب  ارار  رفت که نتاین آن در 

داده شده است.

 

 .های اطالعات  ساوح آ اه  افراد پرسر شده پیرامون نوعیت رسانه: 3جدول 

 های بخش سومخالصه پرسش شماره

 های انتخابیگزینه

به سطح 

 عالی

به سطح 

 متوسط

به سطح 

 پایین

های برنامه

اطالعاتی 

 وجود ندارد

بدون 

 آگاهی

 مجموعه

ده  مردم در حفاظت از محیط  تاچه اندازه آ اه  1

های نوشتاری مانند  زیست از طریق رسانه

 روزنامه، مجله و کتابها صور   رفته است؟

9 38 161 119 213 540 

مردم در حفاظت از محیط ده   تاچه اندازه آ اه  2

های رادیوی  و تلویریون  و  زیست از طریق برنامه

 های مجازی صور   رفته است؟شبکه

15 48 99 270 108 540 

فیصدی پاسخ  39.44رساند که چنین می 3جدوح های نتاین پرسر

 ان به پرسر اوح ازهیچ نوا منابع اطالعات  نوشتاری در رابام دهنده

فیصد منابع اطالعات  نوشتاری  29.6حفاظت از محیط زیست بیخبراند، 

فیصد در  1.66فیصد در حد متوسط  و  8.88دانند، را در حد پایین م 

گر طوری پاسخ دادند که هیچ فیصد دی 22سان عال   رارش کردند و 

نوعه منابع اطالعات  نوشتاری مانند روزنامه، مجله و کتاب وجود ندارد. 
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 ان میگویند که ماالب منثری فیصدی پاسخ دهنده 50و در پرسر دوم 

های رادیوها و آموزش  در راباه به محیط زیست در برنامه

و بخر  فیصد نشر 18.33 های داخس کشور وجود ندارد.تلویریون

فیصد در سان  8.88دانند. را در سان پایین م های اطالعات  برنامه

فیصد دیگر بدون  20فیصد در سان عال   فته اند؛ ول   2.77متوسط  و 

 اطالا بوده اند.

در  خواست پاسخ دهنده  اه از شهروندان و م اما  مسووح 4جدوح 

زیست را نشان میدهد. در این بخر خواست  راباه به حفظ محیط

شهروندان در راباه به مسنلیت پذیری افراد و اشخاص پیرامون حفظ و 

نگهداری محیط زیست مورد پرسر ارار  رفت و چنین نتیجه بدست آمد 

 ان، همه افراد جامعه را در حفظ و پا یره    فیصد پاسخ دهنده 74که 

فیصد  7یصد منظفین شاروال  را و ف 19خوانند. محیط زیست مسنوح م 

ها را در نهادینه شدن فرهنگ دیگر تاثیر والدین و برر ان خانواده

.   منثر میدانندپاکیره

 

 . اه از شهروندان و م اما  مسنوح پیرامون حفظ محیط زیست: خواست پاسخ دهند4جدول 

طروق مختلح برنامه های آموزش  محیط زیست برای شهروندان 

نشان داده شده است. در این بخر، پیشنهادا  پاسخ  5جدوح تال ان در 

های آموزش محیط زیست   ان در راباه به بهبود و منثریت برنامهدهنده

 6در  از جانب نهادهای مسنوح مورد ارزیاب  ارار  رفت که نتاین آن

فیصد  33.7شود، بخر مختلح ترتیب  ردیده است. طوریکه دیده م 

 ان از اداره شهرداری و اداره حفاظت از محیط زیست پاسخ دهنده

امامان مساجد و  های اطالعات  شان را از طریقخواهند که برانامهم 

فیصد ن ر رادیو  34.8روحانیون به  وش شهروندان برسانند، 

ها و فیصد ن ر استادان پوهنتون 13.7ر میدانند، وتلویریون را موث

فیصد  7.22های اجتماع  را، فیصد ن ر شبکه 7.22معلمین مکاتب را، 

فیصد  3.33ها را و ن ر منابع نوشتاری مانند روزنامه، مجله و کتاب

های عموم  را موثر میگویند.ن ر پوسترهای تبلیغات  کنار جاده

 

 .های آموزش  برای شهروندان تال ان : طروق مختلح برنامه5جدول 

 پرسش

 های انتخابیگزینه

ازطریق امامان 

 مساجد و روحانیون

ازطریق رادیو 

 و تلویزیون

از طریق 

منابع 

 نوشتاری

از طریق استادان 

پوهنتون و معلمین 

 مکاتب

از طریق 

شبکه های 

 اجتماعی

از طریق 

های تخته

 اعالنان

های آ اه  ده  در برنامه

راباه به حفاظت از محیط 

زیست از چه طری   بهتر 

 صور  میگیرد؟

182 188 38 77 38 17 

   

 نتیجه گیری . 4

 

فیصد از پاسخ دهنده  ان در  26.66ین ماالعه نشان داد که ا

های محیط زیست و خارا  بهداشت  آن دارای آ اه  ای آلود  زمینه

فیصد  22.22فیصد دارای آ اه  مناسب بوده درحالیکه  21.11کامس و 

باشند. آنها روند کنتروح فیصد کامالا ب  خبر م  11.11درسان پایین و 

های شهری را از جانب منظفین شاروال  درحد خیل  پایین هو انت اح ذبال

ها حرف میرنند. ها و پارنها در کنار جادهدان  میدانند و از نبود ذباله

 پرسش
 های انتخابیگزینه

 والدین و بزرگان خانواده شاروالیمؤظفین  همه افراد جامعه

   و حفظ و درنهادینه شدن فرهنگ پاکیره

نگهداری از محیط زیست چه کسان  بیشتر مسنوح 

 هستند؟

401 101 38 
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همانان اکًریت افراد پاسخ دهنده ن ر تمام شهروندان را در حفظ و 

نشان میکنند که باید مسنولین  نگهداری محیط زیست منثر دانسته، خاطر

های آ اه  ده  و آموزش  شان را از طریق امامان مربوطه برنامه

ها، رادیو، تلویریون، روزنامه، مجله وهنتونمساجد، معلمان و استادان پ

ها به  وش شهروندان برسانند. بنابر نتاین فوق، پیشنهاد مح ق به و کتاب

مسنوالن شهرداری و محیط زیست اینست که با افرایر روز افرون 

ها و آلوده    هوا افرایر م  یابد، بناا تال ان م دار ذباله جمعیت در شهر

شان را توسعه داده پرسونس بخر تنظیفا  را  حیا مهای زیست فعالیت

ده  و آموزش   های آ اه بر آن پخر و نشر برنامه  افرایر دهند. عالوه

هر طریق ممکن به  وش شهروندان برسانند در  را افرایر داده و از

های وا یر از این بیشتر آن در آینده نه چندان دور شاهد شیوا بیماری غیر

 خواهیم بود. 
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