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 دهیچک

ل مهم یکی از عوام ،در مناطق روستاییشدة شهري رهاهاي از آنجایی که فاضالب ف:اهدا

-هاي رهافاضالبتأثير هدف این پژوهش، ارزیابی  ،آیندمی شمار در ناپایداري روستاها به

  .استساوجبالغ  بخش شهري بر ناپایداري اقتصادي روستاهاي ةشد

هاي تحليلی، مبتنی بر منابع اسنادي، بررسی-توصيفی حاضر بر اساس روش تحقيق روش: 

شامل انجام مشاهدة مستقيم  است. روش ميدانیده انجام شنامه ميدانی و تکميل پرسش

شهري در روستاهاي مورد مطالعه و بررسی  ةشدهاي رهابراي بررسی اثرات فاضالب

ل سرپرست خانوارهاي گروه اوّ .است گروه دواستفاده از  نامه بامنطقه و تکميل پرسش

هستند  ر فاضالبسرپرست خانوارهاي بدون تأثي ،و گروه دومهستند  تحت تأثير فاضالب

افزار ها از نرمبراي تحليل یافتهاند. ساکن بوده شدهدر روستاهاي مطالعه که هر دو گروه

SPSS هاي و آزمونmann-whitney  که  شده استاستفاده مدل ماتریسی موریس و

 .اندتجزیه و تحليل شده spssبا استفاده از نرم افزار  هاداده ،در این بين

 05/0تر از سطح معناداري کوچکه به توجّ بادهد ها نشان مییافته :/ نتايجهايافته

(05/0sig<)، تحت تأثير  هاي اقتصادي ميان خانوارهايتفاوت معناداري در بين شاخص

در ابعاد همچنين . وجود دارد 035/0در سطح  فاضالب و خانوارهاي بدون تأثير فاضالب

باالترین سطح ناپایداري و روستاي  93/0آباد خسروي با اقتصادي، روستاي عرب

 .دندارترین سطح ناپایداري را پایين ،درصد 42/0خسروآباد با 
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شدة هاي رهاغ نيز تحت تأثير فاضالبمناطق روستایی شهرستان ساوجبال گیري:نتیجه

ها و محصوالت بردن زمين بين این تأثيرات، ازجملة که از  است شهري قرار گرفته

تغيير کردن کشاورزي، رها هاي زیرزمينی(،)آب شرب و آب ی آبکشاورزي، آلودگ

 است.و... کاهش قيمت امالک ، کاربري اراضی

 .شدة شهري، ساوجبالغهاي رهاپایداري اقتصادي، فاضالبپایدار، نا ةتوسع :هاواژه کلید

 مهمقدّ .1

رهنگی در محيط یند تغييرات اجتماعی، اقتصادي و فآعنوان یک فر روستایی به ةتوسع     

مد روستایيان، تأمين حداقل قابل قبول آروستا، شامل بهبود بازدهی و افزایش اشتغال و در

اي که بنابراین الگوهاي توسعه است؛سطح تغذیه، مسکن، آموزش و پرورش و بهداشت 

هاي جامعه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، منابع و فرصتي متعادل بين بخشانتوانند رابطه

توانند اهداف آرمانی پيامدهاي حاصل را به طور متناسب توزیع کنند، نمی کنند ورار برق

(. 11 ص. ،1919پور، )جمعهپایداري را به همراه داشته باشند بودن و انسانی یعنی ؛توسعه

ریشه در مطالعات  ،پایدار ةهاي پایداري در روندهاي توسعه یا توسعناگفته نماند که بحث

ت اجتماعی، اقتصادي و ابه تدریج به مقوالت و ادبيّ هاآنسپس از طریق  و اردشناسان دزیست

ی (. در شرایط کنونی توافقی کل13ّ ص. ،1911)پاپلی یزدي و ابراهيمی،  یافته است کالبدي نيز

نيازمند  ،در مطالعات توسعه وجود دارد که بر پایة آن، تحقق توسعة پایدار در نواحی روستایی

ال از جمله اندیشمندان در مورد چگونگی استفاده از منابع طبيعی و هاي فعّوهنظر گرتجدید

، 1)ریست، چيدامبارانسان، اسکوبار، ویسمن و زیمرمن ستا هاسازماندهی امور مربوط به آن

هاي روستایی را در محيطی، توان عرصهتردیدي نيست که پایداري زیست .(49ص.  ،4009

پوند، )خواهد برد  ها محدود است، باالت آنبينی و مدیریّه پيشهاي متعددي کبرابر آشفتگی

زیست اي که سازگار با محيطتوسعه ،یبه طور کلّ (.15، ص. 4009، 4دوگال و براناسنپ، مک

معطوف  ،جوامع است. اصطالح توسعه ةهدف آرمانی کلي ،پایدار ةتوسع .نباشد، پایدار نيست

                                                 
1. Rist, chidambaranathan, Escobar, Wiesmann and Zimmermann 

2. Pound, snapp, Mcdougall and Braun 
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اشاره به  ،اد و بهبود رفاه جامعه است و پایداري آنت زندگی افربه ارتقاي سطح و کيفيّ

ها و جنبه ةکلي ،پایدار ةترتيب توسعه این ب ؛هاي بشر داردیند در طول نسلآاستمرار این فر

پایدار مستلزم پيگيري رشد اقتصادي و تأمين  ةگيرد. تحقق توسعبرمی ابعاد زندگی بشر را در

 ؛شتن شرایط الزم براي پایداري این وضع استنيازهاي اساسی، همراه با محفوظ دا ةهم

اي از ابعاد فلسفه ،ی توسعهپایدار به جاي تمرکز بر جنبة اقتصادي و کمّ ةتوسع بنابراین

(. 139 ، ص.1912زاده، کند )علويمحيطی را با بعد اقتصادي طراحی میاجتماعی و زیست

دال  ناپایداري در برگيرندة بعد زمان .اي است که در مقابل پایداري وجود داردگزینه ،ناپایداري

ه به ها با توجّعنوان مثال فاضالب به ؛بر تهدیدات آینده است که شاید در آینده شناخته شوند

-هاي موجود در آن، تهدیدي براي بهداشت عمومی و محيط زیست بوده و میميزان آالینده

اگر  بنابراین .(1 ، ص.1930 توانند سالمتی و حيات بشري را به مخاطره بيندازند )فرجی،

 مستقيم تخلية ،باشد شيميایی و فيزیکی ميکروبی، يهایآلودگ انواع حاوي ،شدهتوليد فاضالب

 و رسانده آسيب آب سطحی و زیرزمينی منابع به آدمی، زیستمحيط بهها فاضالب جریان

 گياهان، شوند، آلوده هوا و خاک آب، منابع ،فاضالب نفوذ اثر بر وقتی. کندیم آلوده راها آن

در  مختلف اشکال به و ننديبیم خسارت آلودگی این از هم حيوانات و آبزي موجودات

هاي فاضالب ،تر از همه. مهم(195-111 ، ص.1999 پور،نقشينه) رنديگیم قرار خطر معرض

اي در روستاه غيره کشاورزي و شدن منابع آبی، منابع دامی،آلوده منجر به ،شدة شهريرها

ثير أتدر ابعاد اقتصادي و اجتماعی  ،که با گذشت زمان است ها شدهثير فاضالبتحت تأ

تغيير کاربري رفتن محصوالت کشاورزي، کاهش توليدات دامی، بينگذارد و منجر به ازمی

آوردن به مشاغل دیگر و یا کشاورزي و رويکردن کاررهاکاهش قيمت امالک، ، اراضی

، 1912، پورشهسواري داورپناه و ، طبري،شود )صالحییافتن شغل میمهاجرت به شهرها براي 

شهري بر  ةشدهاي رهار، ارزیابی اثرات فاضالبهدف از تحقيق حاض ،(. در این راستا2 ص.

ر شده، این فرضيه مطرح ه به موارد ذک. با توجّاستناپایداري اقتصادي روستاهاي ساوجبالغ 

 ساکن خانوارهاي سایر و فاضالب ريتحت تأث هاينوارخا اقتصادي توضعيّ بين شود کهمی

 تفاوت معناداري وجود دارد. ،ساوجبالغ روستاهاي
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 پژوهشپیشینة  .4

ت خاک و اثرات آب فاضالب بر وضعيّمطالعة ( به 1915) کالنتري زاده وحکيم ،دستورانی     

که  استه آمده نشان داددسته و نتایج ب اندهشدن یزد پرداختدادن آن به شرایط بيابانیسوق

پس بهتر  ،زایی در منطقه استباعث آلودگی خاک و در نتيجه مسبب بيابان ،فاضالب صنعتی

اي الزم بر روي آب صورت اقدامات تصفيه ،است از این آب استفاده نشود و یا قبل از استفاده

براي محصوالت  کنندگی آن کاهش یابد و استفاده از فاضالب بيمارستانیهگيرد تا اثر آلود

( به 1919شود. عابدي و کيوانی )نمی ، توصيهجاتجات و صيفیکشاورزي به خصوص سبزي

مقایسة ند که اهو به این نتيجه رسيد اندپرداختهبررسی آلودگی فاضالب صنایع قند در ایران 

و ميزان تفاوت حجم بار آلی فاضالب صنایع قند، قبل و بعد از اعمال ضرایب کاهش آلودگی 

بر اثرات منفی تحميل تأکيد فاضالب در کاهش حجم و بار آلی آن با تصفية تأثير نوع سيستم 

 بایداعم از خاک، آب و حيات جانوري و گياهی از جمله مواردي هستند که  ،شده بر پيرامون

( به بررسی فاضالب و 1930) فرجینظر قرار گيرند. محيطی مدّهاي زیستگذاريدر سياست

دست آمده ه نتایج ب .ه استرودبار قصران لواسانات( پرداخت مورديمطالعة )زیست  محيط

رودبار  ةها در منطقها و پسابفاضالب ةآوري و تصفيجمع ةکه چنانچه پروژ ه استنشان داد

بيشتر از این به تأخير بيفتد، بخش عظيمی از منابع خدادادي از  ،قصران و مناطق مشابه دیگر

 ،( به ردیابی آلودگی فاضالب شهري در چاووهو4014) 1گ و لينگوانگ، زن رود.میدست 

به عنوان یک نشانگر مولکولی  ،(LABS)آلکيل خطی  يهابا استفاده از بنزن ،چين ةدریاچ

ت چين به علّ ةهاي شهري در شرق منطقکه فاضالب ه استند و نتایج نشان داداهپرداخت

شده که این ، ز پنج دریاچة بزرگ چين استوارد دریاچة چاووهو که یکی ا ،ت ضعيفمدیریّ

با مشکل و کيفيت آب دریاچه را  است محيطی دچار آلودگی کردهمنطقه را به لحاظ زیست

مطالب بيان به ه بنابراین با توجّ است؛هاي مهم در منطقه که یکی از چالشاست  کردهمواجه 

شهري  ةشدهاي رهافاضالببررسی اثرات  ،هدف از انجام این تحقيق ،تحقيق ةشده و پيشين

 است.بر ناپایداري اقتصادي روستاهاي ساوجبالغ 

                                                 
1.Wang, Zhang and Liang 
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  تحقیق شناسیروش .3

-روش کتاب بوده است.هاي ذیل به شيوه ،عات در این اثرالآوري اطّجمع ،یبه طور کلّ     

-گيري از بانکمرتبط با موضوع تحقيق و بهره هايو گزارشها مقالهشامل کتب،  که ايخانه

-، نقشههااستفاده از گزارش ،. همچنيناستالعاتی و اینترنت جهت مطالعات اکتشافی ي اطّها

 ربط به ویژه بنياد مسکن انقالب اسالمی و مخابراتذي هايسازمان ی کهها و آمارها و مطالعات

-انجام مشاهدة مستقيم براي بررسی اثرات فاضالب :هاي ميدانی شامل. روشانجام داده است

 دونامه با شهري در روستاهاي مورد مطالعه و بررسی منطقه و تکميل پرسششدة هاي رها

سرپرست خانوارهاي  ،تأثير فاضالب و گروه دومسرپرست خانوارهاي تحت ،لگروه: گروه اوّ

مورد مطالعه و همچنين مصاحبه با سرپرستان خانوارهایی که منطقة بدون تأثير فاضالب در 

و  SPSSها از نرم افزار براي تحليل یافتهاند. د مطالعه ساکن بودهسال در روستاهاي موربيست 

روایی صوري و  .ه استشداستفاده  1مدل ماتریسی موریسو  whitney-mannهاي آزمون

و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي است  هنامه با تأیيد کارشناسان انجام شدمحتوایی پرسش

شامل دو گروه خانوارهاي تحت  ،آماري تحقيق ةجامع .ه استشدبرآورد  991/0 ،4کرونباخ

آباد، آباد، ملکروستاي )مهديهشت که در  استتأثير و خانوارهاي بدون تأثير فاضالب 

 .ه استمطالعه شد حصار(آباد خسروي، خسروآباد، قبچاق، وایبگ، گازرسنگ، قوچعرب

ت ت، جمعيّبودن تعداد جمعيّااله به بکه با توجّ است نفر بوده 92425 ،ت کل روستاهاجمعيّ

نفر  94349 ،در مجموع .ه استنظر گرفته شد سال براي انجام این پژوهش در 15باالي 

تأثير نفر جزء خانوارهاي تحت 1414 ،تکه از این جمعيّ اندهسال بود 15ت، باالي جمعيّ

 41215و  Pن شدند که به عنواسال را شامل می 15ت باالي جمعيّ %45که  اندفاضالب بوده

-سال را شامل می 15ت باالي جمعيّ %95که  اندنفر جزء خانوارهاي بدون تأثير فاضالب بوده

در سطح و با استفاده از این فرمول و  انددر فرمول کوکران تعریف شده qشدند که به عنوان 

                                                 
1 . Morris matrix model 

2 . Cronbach's alpha 
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ر و تأثيعدد براي خانوارهاي تحت 94نامه )پرسش 411تعداد  ( =32/1T) درصد اطمينان 35

  .شد عدد براي خانوارهاي بدون تأثير فاضالب( تعيين و در روستاها توزیع 412

 هاي اقتصاديها و مؤلفهشاخص -1جدول 

 1934هاي تحقيق، : یافتهمأخذ  

 

 مورد مطالعه منطقة .1. 3

وزیران از دو ت أهياساس تصویب هجري شمسی بر 1929شهرستان ساوجبالغ در سال      

 1990طالقان به مرکزیت هشتگرد به نام ساوجبالغ تشکيل شد و در سال  بخش مرکزي و

هاي بخش ،هجري شمسی 1910هجري شمسی بخش نظرآباد به عنوان بخش سوم و در سال 

، 1910روستا، توده نوان چهارمين و پنجمين بخش آن شکل گرفتند )چندار و چهارباغ به ع

 جدا شد.نظرآباد به شهرستان تبدیل شد و به این ترتيب از ساوجبالغ ، 1915(. در سال 5 ص.

اليه شمال در منتهی ،کيلومتر مربع 9000در حال حاضر شهرستان ساوجبالغ با وسعتی معادل 

عرض ثانية  52دقيقه و  51درجه و  95ثانيه تا  11دقيقه و  51درجه و  95غربی استان البرز در 

طول شرقی قرار دارد. ثانية  9 ،دقيقه 10 ،درجه 50درجه تا  0ثانيه و  90درجه و  54شمالی و 

این شهرستان از شرق به کرج، از جنوب به اشتهارد و از غرب به آبيک و از شمال به نوشهر و 

 شود.الموت قزوین منتهی می

 شاخص مؤلفه بعد

 شاخص

 ت شغلیامنيّ ت درآمدامنيّ اشتغال

رشد 

 اقتصادي

 قدرت خرید افزایش زاد و ولد دام

 گذاري خارج از روستاسرمایه رضایت از مسکن

 افزایش توليدات دامی ميزان تغيير کاربري اراضی

 گذاري دولت در سطح روستاسرمایه گذاري در روستاسرمایهميزان تمایل مردم به 

 ع محصوالت کشاورزيتنوّ ت کشاورزيشدن فعاليّمکانيزه

 افزایش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزي



 112                                    ...هاي رها شدهارزیابی اثرات فاضالب                    دهم              سيزسال 

     
 ت روستاهاي مورد مطالعه در شهرستان ساوجبالغموقعیّ -1شکل 

 1934: نگارندگان، مأخذ

 مبانی نظري تحقیق .2

به همين جهت امکان  ،مکان و جوامع مختلف متفاوت است بسته به شرایط زمان و ،پایداري

 ، ص.1914 افتخاري،الدین رکن) تعبير و تعميم یک برداشت خاص از مفهوم پایداري وجود ندارد

مفهوم توسعة پایدار بسيار گسترده و تا حدودي مبهم است و بسته به شرایط زمان و مکان و  (.42

ذاتاً یک  ،پایدار ةتوسع .(10 ، ص.1914الدین افتخاري، کند )بدري و رکنجوامع مختلف فرق می

، 1يون دال)ل استهاي نسل حاضر و آینده نشان داده شده تليّوسؤممفهوم ارزشی است که در آن 

. براي تعریف نيستپذیر امکانر پایداتوسعة (. اصوالً یک تعریف دقيق و صحيح از 15 ، ص.1911

رسد که براساس یک راه حل ساده، آن را تفکيک و تک تک نخست به نظر می ،ترکيبیواژة این 

ن کاستی، ت بدوبه معنی حفظ موجودیّ ((Sustainایدارپ»که  به این صورت .کردها را تعریف واژه

ها و به معنی تجمع قابليت ((Developتوسعه و  است آوردن معاش و تغذیهبه منظور فراهم

پایدار در بند پنجم توسعة ابعاد  .تاس، توضعيّ نیمؤثرتریابی به بهترین یا به منظور دست اتامکان

در سه « پایدار ةرکان توسعا»ن پایدار در ژوهانسبورگ با عنوا ةسياسی اجالس جهانی توسع ةبياني

                                                 
1. Lyon Dahl 
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. پایداري تبيان شده اس« زیست اجتماعی و حفاظت از محيطتوسعة اقتصادي، وسعة ت»گزینة 

. شودمیدارد که تمام نظام مورد بررسی جمع تأکيد اقتصادي بر حفظ یا ارتقاء شرایط اقتصادي 

ه و رفاهاي اقتصادي دارند گيري سياستیند شکلآمعيارهاي اقتصادي ارتباط ناگسستنی با فر

هاي اقتصادي مربوط، نظير اشتغال رسمی و غيررسمی، بيکاري، اقتصادي مبتنی بر ترکيبی از مؤلفه

ی و جهانی است در اقتصاد محلّ ءسطوح اجاره یا رانت منابع، سطوح توزیعی برابري و سطوح بقا

و  تو عبارت است از وضعيّ استعکس پایداري  قاًيدق ،ناپایداري(. 9 ، ص.1910)کاظمی، 

شرایط حاکم در ساختارهاي طبيعی، اجتماعی، اقتصادي و فضا و کالبدي که از تعامل الزم 

گویی به نيازهاي پاسخ برايگاه و این امر منجر به عدم توانایی یک سکونت نيستبرخوردار 

گاه توان الزم براي تداوم حيات رو به تکامل خود را که در نهایت سکونت شودمی خودان ساکن

اگر شدت تغييرات با سرعتی انجام  (.19 ، ص.1919 )یاري، شودمیه و یا دچار اشکال نداشت

دهد. سيستم امکان پایداري خود را از دست می ،پذیرد که سيستم نتواند واکنش مناسبی انجام دهد

)نوآوري(،  یل تکنولوژیکامروزه پایداري حيات بشر از سوي مجموعه عواملی از جمله: تحوّ

د شویمحيطی و اجتماعی تهدید مت، ميزان تغييرات زیست، رشد شتابان جمعيّيصاداقت ییایپو

یا صنعتی هاي تاز فعاليّحاصل  زایدمایع مادة به هر نوع  ،. فاضالب(20 ، ص.1919 )رضوانی،

، دشوتخليه  یا خاک آببه که و خانگی و آزمایشگاهی بيمارستانی  ،یا شهريو دامداري کشاورزي 

شوند و معموالً ها معموالً از پساب حمام و آشپزخانه و زایدات تشکيل میفاضالب. شودیمگفته 

تقریباً  ،اي از ترکيبات آلی و غيرآلی هستند که در عمل شناخت کامل ترکيبات آنمخلوط پيچيده

 و TSS ،PH ،BOD ی نظيرها حاوي مواد سمّ. فاضالب(91 ، ص.1993فاضلی، ) غيرممکن است

-میدیگر مواد خطرناکی هستند که جان برخی از موجودات و گياهان را در معرض نابودي قرار 

-ها را نيز با خطر مرگ و نابودي مواجه میی جان آبزيحتّ ،هاي موجود در آنو ميکروبد نده

شهري،  يهابه فاضالب ،اساس منشأ تشکيل ها برفاضالب. (5 ، ص.1930 ،رجید )فنساز

تفاوت  نیتر. مهمشوندیسطحی تقسيم م يهاعتی و کشاورزي و هرزآبصن يهافاضالب

ت خورندگی زیاد، ی با خاصيّفاضالب صنعتی با پساب شهري در داشتن مواد و ترکيبات سمّ

 ،در دنياي امروزمتأسفانه (. 94 ، ص.1930شکروي، ) ستا هاخصلت قليایی و اسيدي در آن
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محيطی آن، ظر داشتن ابعاد انسانی، اجتماعی و زیستاقتصادي بدون در ن ةهاي توسعاستراتژي

عنوان  یافتگی به جاي آن که بهکند که به موجب آن، عوامل اصلی توسعهرا ایجاد میهایی تفعاليّ

گيرند. در این ي زمانی، در مقابل توسعه قرار مییند توسعه عمل کنند، با تأخيرهاآپيشران براي فر

 (.9 ، ص.1915کنند )برارپور، پایدار تلقی مینا ،ونه توسعه راگحالت، این

 هاي تحقیقيافته .5

 هاي توصیفیيافته .1. 5

. ترکيب سنی شودمیاز آمار توصيفی استفاده  ،آماري انتخابینمونة براي آشنایی هرچه بيشتر با     

 90-40گویان در گروه سنی درصد پاسخ 1/41ت. بندي شده اسگروه سنی طبقه پنجگویان در پاسخ

 9/12سال،  50-10 یسندرصد در گروه  5/40سال،  10-90 یسندرصد در گروه  1/41، سال

)شکل  قرار دارندسال به باالتر  20درصد در گروه سنی  3/5سال و  20-50درصد در گروه سنی 

  .انددادهرا زنان تشکيل  درصد 9/19معادل  ،نفر 51درصد را مردان و  9/19معادل  ،نفر 499که  .(4

 
 هاي آماريتوزيع سنی نمونه -4شکل 

 .1934هاي تحقيق، : یافتهمأخذ

گویان بر حسب سطح سواد در پنج گروه )زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، ليسانس، فوق ليسانس و پاسخ     

و  5/41و دیپلم با  درصد 4/43اند. بيشترین فراوانی به ترتيب در گروه ليسانس با بندي شدهباالتر(، طبقه

که  استکه نشان دهندة این  استدرصد  5/1کمترین فراوانی به ترتيب در گروه فوق ليسانس و باالتر با 

 . هستنددر ردة ليسانس و دیپلم  ،بيشتر افراد باسواد



 چهارمشمارة بيست و               اي             ناحيه مجلّة جغرافيا و توسعة                                               111

 شکل) که گونههمان کنيم وبندي میت شغلی افراد مورد مطالعه را در پنج گروه تقسيموضعيّ     

، انکارگررا  درصد 9/45، انکشاورز را درصد 9/19درصد را افراد بيکار،  1/11 ،دهدنشان می( 9

-. هرچند انتظار میدهندمیافراد داراي شغل آزاد تشکيل ، درصد را 4/41و  انکارمندرا درصد  19

ویژه در ا بيشتر افراد ساکن در روستا بهامّ ،رود که شغل بيشتر ساکنان روستا کشاورزي باشد

روستاهاي بقية ت بيشتري نسبت به آباد که جمعيّآباد و ملکد خسروي، مهديآباعرب روستاهاي

جذب این  ،هاي صنعتیت وجود شهرکدارند، به علّتري شهري بيش رند و بافتامورد مطالعه د

 د.و کشاورزي رونق چندانی ندار اندها شدهشهرک
 

 
 هاي آماريت اشتغال نمونهوضعیّ -3شکل 

 1934ق، هاي تحقي: یافتهمأخذ
 یهاي تحلیليافته. 4. 5

هاي اقتصادي شامل )سطح زیر کشت محصوالت کشاورزي، افزایش زاد و ولد دام در شاخص    

گذاري در سطح روستا، ع محصوالت کشاورزي، افزایش توليدات دامی، تمایل سرمایهروستا، تنوّ

دست آمده به  هب mann-whitney هاي کشاورزي( با مقدارخيزي زمينرضایت مسکن، حاصل

سطح معناداري و  912/2، 000/2042، 140/5، 434/5، 941/5، 251/5، 921/5ترتيب برابر با 

 هاي اقتصادي ميان خانوارهايتفاوت معناداري در بين شاخص ،(>05/0sig) 05/0تر از کوچک

ها با خصشا ة. در بقيدارد 035/0در سطح  تحت تأثير فاضالب و خانوارهاي بدون تأثير فاضالب

-تفاوت معناداري در بين خانوارهاي تحت ،(sig>05/0) 05/0تر از سطح معناداري بزرگه به توجّ

 شود.تأثير فاضالب و بدون تأثير فاضالب مالحظه نمی
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 هاي اقتصاديشاخص -4ل جدو

 1934هاي تحقيق، : یافتهمأخذ
 Man-Whitney u Asymp. Sig. (2-tailed) شاخص

 593/0 000/9143 ت شغلیامنيّ
 099/0 000/2959 ت درآمدامنيّ

 010/0 920/2 گذاري خارج از روستاسرمایه 
 491/0 000/9151 قدرت خرید

 009/0 000/2042 رضایت از مسکن
 001/0 140/5 گذاري در  روستاتمایل به سرمایه

 205/0 110/9 گذاري دولت در روستاسرمایه
 139/0 041/9 هاي کشاورزيتشدن فعاليّمکانيزه

 001/0 091/2 تغيير کاربري اراضی
 000/0 434/5 افزایش توليدات دامی

 001/1 921/5 افزایش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزي
 019/0 912/2 هاي کشاورزيخيزي زمينحاصل

 00/0 251/5 افزایش زاد و ولد دام
 000/0 941/5 ع محصوالت کشاورزيتنوّ

  

هاي اقتصادي مورد نظر در بين دو گروه خانوار )تحت تأثير و بدون ميانگين شاخص ه به تعيينبا توجّ    

هاي )کاهش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزي، کااهش  تأثير(، نتایج نشان داد که به ترتيب شاخص

-یهاي ناپایدار قرار مخيزي خاک، کاهش زاد و ولد دام و کاهش توليدات دامی( در گروه شاخصحاصل

هاي ذکر شاده  )تحت تأثير و بدون تأثير( شاخص گيرند و در روستاهاي مورد مطالعه بين دو گروه خانوار

ها بيشترین تأثير شهري بر این شاخص شدةهاي رهاشود و فاضالباختالف معناداري مشاهده می ،باال در

هاا باه ویاژه    فاضاالب  ةیا روسازي بای با رهاهاي دیگر تأثير چندانی نداشته است. را داشته و بر شاخص

اندازهاي طبيعی بسياري از چشم ،شهري و صنعتی در نواحی روستایی شهرستان ساوجبالغ هايفاضالب

رفتن اراضای کشااورزي، تغييار کااربري     بيناز: عالوه بر این، اثرات دیگري از جمله. رو به نابودي هستند

 ( و)آب شرب و زیرزمينی ت دامی، آلودگی آبکاهش تعداد دام و توليدا اراضی، مزاحمت بوي فاضالب،

اقتصاادي   و منجر به اثرات اجتمااعی  ،این روندادامة که  استشده کاهش قيمت امالک در منطقه مطالعه 

 است. شدهناپایداري در روستاهاي این شهرستان  ،نامطلوب و در نهایت
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 هاي اقتصاديتحلیل ماتريسی شاخص .1. 4. 5

شامل )افزایش زاد  ایم کهپرداخته اقتصادي موجود شاخصچهارده سبه و تحليل در این قسمت به محا    

خيزي زمين کشاورزي، افزایش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزي، توليدات دامی، و ولد دام، حاصل

گذاري دولت، هاي کشاورزي، سرمایهتشدن فعاليّع محصوالت، مکانيزهميزان تغيير کاربري اراضی، تنوّ

گذاري خارج گذاري در سطح روستا، رضایت از مسکن، قدرت خرید، سرمایهمایل مردم به سرمایهميزان ت

آباد آباد، عربآباد، ملک)مهدي ت شغلی( در روستاهاي مورد مطالعهت درآمد و امنيّاز روستا، امنيّ

هاي خام یا ل: شامل دادهماتریس اوّ است.حصار و گازرسنگ( خسروي، وایبگ، قبچاق، خسروآباد، قوچ

 است.( 9جدول )به دست آمده است که طبق  SPSSافزار که در نرم استها همان ميانگين شاخص

 هاي اقتصاديل شاخصماتريس اوّ -3جدول 

 1934هاي تحقيق، : یافتهمأخذ

 روستا

دي شاخص                                             
مه

باد
آ

 

ک
مل

باد
آ

 

ب
عر

آ
اد 

ب وي
سر

خ
 

گ
وایب

 

ق
اق

بچ
 

رو
خس

باد
آ

 

وچ
ق

صار
خ

گ 
سن

زر
گا

 

 54/4 05/4 12/1 15/4 94/4 50/4 05/4 49/4 افزایش زاد ولد دام

 41/4 45/4 41/1 41/4 42/4 53/4 51/4 49/4 هاي کشاورزيخيزي زمينحاصل

 11/4 44/4 32/1 41/4 03/4 54/4 59/4 94/4 افزایش سطح زیرکشت محصوالت کشاورزي

 49/4 11/4 5/1 32/1 92/4 11/4 4/4 92/4 افزایش توليدات دامی

 19/4 09/4 21/1 35/1 01/9 11/4 15/4 45/4 ميزان تغيير کاربري اراضی

 30/1 12/1 95/1 11/4 02/4 15/4 21/4 19/4 ع محصوالت کشاورزيتنوّ

 03/4 95/1 91/1 14/4 41/4 04/4 53/4 43/4 ت شکاورزيشدن فعاليّمکانيزه

 15/4 11/4 19/1 14/4 49/4 91/4 15/4 19/4 در روستاگذاري دولت هسرمای

 41/1 4/1 09/4 03/1 55/1 11/4 21/4 42/4 گذاري در روستاميزان تمایل مردم به سرمایه

 99/9 53/4 11/4 51/4 20/4 24/4 59/4 94/4 رضایت از مسکن

 52/4 14/4 19/4 55/4 91/4 59/4 25/4 91/4 قدرت خرید

 12/4 95/4 21/4 59/4 51/4 94/4 53/4 51/4 از روستاگذاري خارج یهسرما

 42/4 19/4 13/1 09/4 95/4 19/4 11/4 45/4 ت درآمدامنيّ

 12/4 9/4 31/4 01/4 51/4 54/4 15/4 90/4 ت شغلیامنيّ
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 ت.ل استفاده شده اسهاي خام ماتریس اوّاز داده ،ماتریس دوم: براي به دست آوردن ماتریس دوم    

 و ماتریس دوم به دست آمده است شده هاي دیگر پرداختهشاخصمحاسبة ریق به به همين ط

 (.1)جدول 

 هاي اقتصاديماتريس دوم شاخص -2جدول 

 1934هاي تحقيق، : یافتهمأخذ
 روستا

                                              

 شاخص

دي
مه

باد
آ

 

ک
مل

باد
آ

 

ب
عر

آ
اد 

ب وي
سر

خ
 

گ
وایب

اق 
بچ

ق
 

رو
خس

باد
آ

 

وچ
ق

صار
خ

گ 
سن

زر
گا

 

ين
نگ

ميا
 

 

 14/0 0 91/0 52/0 1 19/0 09/0 49/0 19/0 افزایش زاد ولد دام

 52/0 29/0 99/0 1 14/0 91/0 0 19/0 12/0 هاي کشاورزيخيزي زمينحاصل

افزایش سطح زیرکشت 

 محصوالت کشاورزي
92/0 0 09/0 99/0 19/0 1 51/0 01/0 10/0 

 49/0 44/0 0 51/0 1 01/0 09/0 45/0 01/0 افزایش توليدات دامی

 54/0 19/0 23/0 1 99/0 0 11/0 29/0 52/0 ميزان تغيير کاربري اراضی

 19/0 21/0 1 99/0 19/0 19/0 19/0 0 14/0 ع محصوالت کشاورزيتنوّ

 14/0 10/0 1 21/0 90/0 90/0 15/0 0 42/0 اورزيشت کمکانيزه شدن فعاليّ

 11/0 12/0 11/0 1 11/0 10/0 0 44/0 11/0 گذاري دولت در روستاسرمایه

-ميزان تمایل مردم به سرمایه

 گذاري در روستا
94/0 59/0 59/0 1 0 53/0 91/0 91/0 21/0 

 94/0 45/0 04/0 1 09/0 01/0 0 09/0 42/0 رضایت از مسکن

 19/0 12/0 1 30/0 19/0 51/0 15/0 0 51/0 قدرت خرید

 52/0 0 31/0 12/0 21/0 51/0 1 50/0 51/0 گذاري خارج از روستاسرمایه

 42/0 41/0 01/0 1 11/0 14/0 0 02/0 44/0 ت درآمدامنيّ

 53/0 55/0 94/0 0 1 14/0 11/0 11/0 94/0 ت شغلیامنيّ

 11/0 99/0 21/0 91/0 59/0 11/0 41/0 45/0 11/0 ميانگين
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اقتصادي،  هاي بعدفهمؤل ،منظور بيان واضح نتایج ماتریس دوم تحليل ماتریس دوم: به    

پنج آمده از روستاها به دست هاي اقتصادي و ميانگين بهآمده از شاخصدست هاي بهميانگين

( 0-1دست آمده در این فرمول بين )هاي بهکه ميانگينه به اینبا توجّ بندي شده وگروه طبقه

پایداري خيلی  هاي داراي( شاخص0-40/0ل )گروه اوّ.بندي شدبه این ترتيب صورتاست 

( 10/0-/20هاي داراي پایداري کم، گروه سوم )( شاخص40/0 -10/0کم، گروه دوم )

هاي داراي پایداري ( شاخص20/0-10/0) چهارمهاي داراي پایداري متوسط، گروه شاخص

شوند. نتایج هاي داراي پایداري خيلی زیاد را شامل می( شاخص10/0-1زیاد و گروه پنجم )

ت درآمد، افزایش توليدات دامی، رضایت هاي امنيّریس دوم نشان داد که شاخصحاصل از مات

در گروه دوم قرار دارند و سطح 94/0و  49/0، 42/0هاي با ميانگين ،از مسکن به ترتيب

هاي افزایش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزي، افزایش زاد و شاخص دارند پایداري کمی

ع محصوالت کشاورزي، قدرت خرید، ميزان کشاورزي، تنوّشدن محصوالت و ولد دام، مکانيزه

گذاري خارج از روستا و هاي کشاورزي، سرمایهخيزي زمينتغيير کاربري اراضی، حاصل

، 11/0،4/0،  19/0، 19/0، 14/0، 14/0، 19/0، 10/0هاي ت شغلی و به ترتيب با ميانگينامنيّ

 پایداري متوسطی برخوردارند و شاخص در گروه سوم قرار دارند و از 53/0و  52/0، 52/0

در گروه چهارم قرار دارد و  21/0با ميانگين  ،گذاري در سطح روستاميزان تمایل به سرمایه

ت درآمد با دهند که شاخص امنيّها نشان می. همچنين ميانگينداردسطح پایداري باالیی 

گذاري با ردم به سرمایهشاخص ميزان تمایل م و ترین سطح پایداريپایين، 42/0ميانگين 

 اند.باالترین سطح پایداري را به خود اختصاص داده ،21/0ميانگين 

براي نشان دادن سطح  ،استسوم محاسبه مرحلة ماتریس سوم: در این ماتریس که      

 EDI-1(Economicها از فرمول در هر یک از شاخص شده،ناپایداري روستاهاي مطالعه

Development Index )استفاده شده است. است، اقتصادي توسعة به معنی شاخص  که

 (.5حاصل محاسبات به قرار زیر است )جدول 
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 هاي اقتصاديماتريس سوم شاخص -5جدول 

 1934هاي تحقيق، : یافتهمأخذ
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 51/0 1 43/0 11/0 0 59/0 39/0 49/0 59/0 افزایش زاد ولد دام

 11/0 99/0 49/0 0 11/0 43/0 1 19/0 51/0 هاي کشاورزيخيزي زمينحاصل

افزایش سطح زیرکشت 

 محصوالت کشاورزي
21/0 1 39/0 49/0 59/0 0 12/0 34/0 20/0 

 99/0 91/0 1 13/0 0 34/0 39/0 95/0 34/0 افزایش توليدات دامی

 11/0 59/0 91/0 0 99/0 1 12/0 99/0 11/0 ميزان تغيير کاربري اراضی

 59/0 93/0 0 49/0 59/0 59/0 19/0 1 11/0 ع محصوالت کشاورزيتنوّ

 51/0 20/0 0 44/0 90/0 90/0 55/0 1 91/0 ت شکاورزيشدن فعاليّمکانيزه

 52/0 51/0 52/0 0 54/0 20/0 1 91/0 54/0 ر روستاگذاري دولت دهسرمای

گذاري ميزان تمایل مردم به سرمایه

 در روستا
41/0 19/0 49/0 0 1 11/0 44/0 42/0 93/0 

 21/0 95/0 31/0 0 39/0 33/0 1 39/0 91/0 رضایت از مسکن

 59/0 11/0 0 10/0 19/0 14/0 15/0 1 14/0 قدرت خرید

 11/0 1 02/0 51/0 93/0 13/0 0 50/0 13/0 وستاگذاري خارج از رسرمایه

 91/0 93/0 32/0 0 52/0 11/0 1 31/0 91/0 ت درآمدامنيّ

 11/0 15/0 41/0 1 0 51/0 54/0 14/0 41/0 ت شغلیامنيّ

 52/0 29/0 93/0 42/0 19/0 53/0 93/0 95/0 53/0 ميانگين

منظور  ي برعکس ماتریس دوم گرفت. بهاتوان نتيجهتحليل ماتریس سوم: از ماتریس سوم می     

هاي آمده از شاخصدست هاي بههاي بعد اقتصادي، ميانگينمؤلفه ،بيان واضح نتایج ماتریس سوم

هاي به ه به اینکه ميانگينبا توجّ و است بندي شدهگروه طبقه پنجاجتماعی و ميانگين روستاها به 

( 0-40/0ل )گروه اوّ :بندي شدترتيب صورت به این ،است( 0-1دست آمده در این فرمول بين )

هاي داراي ناپایداري ( شاخص40/0 -10/0هاي داراي ناپایداري خيلی کم، گروه دوم )شاخص

( 20/0-10/0)چهارم هاي داراي ناپایداري متوسط، گروه ( شاخص10/0-/20کم، گروه سوم )
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هاي داراي ناپایداري خيلی زیاد ( شاخص10/0-1هاي داراي ناپایداري زیاد و گروه پنجم )شاخص

-هاي ميزان تمایل به سرمایهشوند. نتایج حاصل از ماتریس سوم نشان داد که شاخصرا شامل می

هاي شاخص .دارددر گروه دوم قرار دارد و سطح ناپایداري کمی  93/0گذاري در روستا با ميانگين 

مين کشاورزي، ميزان تغيير کاربري خيزي زگذاري خارج از روستا و حاصلسرمایهت شغلی، امنيّ

شدن محصوالت کشاورزي، افزایش زاد ع محصوالت کشاورزي، مکانيزهاراضی، قدرت خرید، تنوّ

، 11/0، 11/0هاي به ترتيب با ميانگين ،و ولد دام و افزایش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزي

ند و از سطح ناپایداري متوسطی در گروه سوم قرار دار 20و 51/0، 51/0، 59/0، 59/0، 11/0، 11/0

ت درآمد به ترتيب با هاي رضایت از مسکن، افزایش توليدات دامی، امنيّبرخوردارند و شاخص

در گروه چهارم قرار دارند و از سطح ناپایداري زیادي برخوردار  91/0و  99/0، 21هاي ميانگين

با  ،گذاري در روستاه سرمایهدهند که شاخص ميزان تمایل بها نشان می. همچنين ميانگيناست

باالترین سطح  ،91/0ت درآمد با ميانگين ترین سطح ناپایداري و شاخص امنيّپایين ،93/0ميانگين 

هاي اقتصادي در گر این است که شاخصنمایان ،هاو ميانگين مجموع شاخص دنرا دارناپایداري 

 دارد.سطح ناپایداري متوسطی  ،مطالعه روستاي موردهشت 
 

 پیشنهادهاگیري و نتیجه .6

ترین عرصه براي تحقق اهداف توسعه است. در واقع تالش براي رسيدن به توسعه مهم ،روستا     

تيجه نه به قلمرو روستایی و منابع موجود در روستا بيهوده و بیپایدار بدون توجّتوسعة ویژه هب ،

يعی کشور را به خود اختصاص هاي طبت و عرصهاي از جمعيّاست. مناطق روستایی بخش عمده

از طرف  روستایی نقش اساسی در حيات اقتصادي و اجتماعی کشور دارد.جامعة و  است داده

در مطالعات مختلف  هستند،ی کشور هاي جمعيتّگاهه به اینکه روستاها دومين سکونتبا توجّ ،دیگر

از جمله  بيشتري مواجه است. ها با چالشآنتوسعة و به همين دليل  ه شده استتوجّ هابه آنکمتر 

هاي رها فاضالب ،کندپایدار در مناطق روستایی را با مشکل مواجه میتوسعة عواملی که تحقق 

هاي ناپاکی است که از منازل و اماکن عمومی پس از مصرف آب ،ها. فاضالباست شدة شهري

ابعاد  برناپذیري انو اثرات جبراست و داراي پيامدهاي منفی شود میشده دفع کشیآب لوله

گذارند. مناطق روستایی شهرستان محيطی( برجاي میمختلف )اجتماعی، اقتصادي و زیست
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این تأثيرات، جملة که از است شدة شهري قرار گرفته هاي رهاغ نيز تحت تأثير فاضالبساوجبال

نی(، هاي زیرزمي)آب شرب و آبها و محصوالت کشاورزي، آلودگی آب زمين بردنبيناز

ه به مطالعات و . با توجّاستو... کاهش قيمت امالک ، تغيير کاربري اراضیرهاکردن کشاورزي، 

هاي اقتصادي شامل شاخص ست آمده گویاي آن است کهد هنتایج ب ،گرفتههاي صورتبررسی

ع محصوالت کشت محصوالت کشاورزي، افزایش زاد و ولد دام در روستا، تنوّ )سطح زیر

-گذاري در سطح روستا، رضایت مسکن، حاصلایش توليدات دامی، تمایل سرمایهکشاورزي، افز

، 921/5به ترتيب برابر با  ،دست آمده هب mann-whitney هاي کشاورزي( با مقدارخيزي زمين

 05/0تر از سطح معناداري کوچکو  912/2، 000/2042، 140/5، 434/5، 941/5، 251/5

(05/0sig<)  تحت تأثير فاضالب  هاي اقتصادي ميان خانوارهايبين شاخصتفاوت معناداري در

سطح ه به با توجّ ،هاشاخصقية ب. در وجود دارد 035/0در سطح  و خانوارهاي بدون تأثير فاضالب

تأثير فاضالب و تفاوت معناداري در بين خانوارهاي تحت ،(sig>05/0) 05/0تر از معناداري بزرگ

هاي اقتصادي مورد نظر در بين دو تعيين ميانگين شاخصشود. بدون تأثير فاضالب مالحظه نمی

هاي )کاهش سطح گروه خانوار )تحت تأثير و بدون تأثير(، نتایج نشان داد که به ترتيب شاخص

خيزي خاک، کاهش زاد و ولد دام و کاهش زیر کشت محصوالت کشاورزي، کاهش حاصل

گيرند و در روستاهاي مورد مطالعه بين دو میهاي ناپایدار قرار توليدات دامی( در گروه شاخص

شدة هاي رهاشود و فاضالبگروه خانوار)تحت تأثير و بدون تأثير( اختالف معناداري مشاهده می

؛ هاي دیگر تأثير چندانی نداشته استها بيشترین تأثير را داشته و بر شاخصشهري بر این شاخص

 شود.بنابراین این پيشنهادها ارایه می

داده شود که فاضالب مشکالت بيشتري ایجاد کرده هایی مکانت به اولویّ ،در اجراي طرح -1

 است.

 شود.تدوین  ،فاضالب یا پساب سطحی به روستاهاتخلية قوانين محکمی در جلوگيري از  -4

فاضالب این نقاط در تخلية ه به فاضالب با توجّتصفية آوري و هاي جمعانجام فوري طرح -9

 است.مؤثر هاي سطحی که در آلودگی سطح ساوجبالغ بها و آجوي
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احداث اگو . مجهز شود 1به سيستم اگو ،این شهرستان نيز مانند بسياري از شهرهاي دنيا -1

ل اینکه از تزریق آب به داخل زمين اوّ :اساسی داردفایدة براي شهرستان ساوجبالغ دو 

 ،هاي زیرزمينی صورت نگيردآبرداري از بی اگر هيچ نوع بهرهبنابراین حتّ؛ شودجلوگيري می

ميکروبی  و هاي شيمياییجلوگيري از انتقال آلودگی ،دیگر فایدةماند و سطح ایستابی ثابت می

 هاي آب زیرزمينی و خطرات ناشی از آن است.به سفره

ت با فعاليّ ،مربوط به آنمسایل هاي فاضالب و خانههاي سازمان آب در مورد تصفيهتفعاليّ -5

 شود.هماهنگ  ،شهرداري در سطح شهرستان

زایش ميزان فلزات موجب اف ،کشی ساوجبالغهاي صنعتی به نهرهاي فاضالبفاضالب تخلية -2

ها براي کشاورزي نواحی روستایی داراي مخاطرات و کاربرد این فاضالبشود می هاسنگين در آن

کنندگان را به خطر سالمت مصرف ،غذاییزنجيرة تواند از طریق ورود به است و می فراوانی

 امري ضروري است. ،هاي شهري و صنعتی ساوجبالغفاضالب تخلية کردنممنوعبنابراین  ؛اندازد

توان اراضی می ،شدهبا فاضالب تصفيه ،اگر ساوجبالغ به سيستم فاضالب مجهز شود -9

برداري از بهرهشيوة ین آبی نجات داد. او روستاها را از کمکرد کشاورزي روستاها را آبياري 

از نظر اقتصادي نيز بسيار با  ،کندمحيطی ایجاد نمیعالوه بر اینکه مخاطرات زیست ،فاضالب

-لجن حاصله از تصفيه می ،آب مورد نياز بخش کشاورزيتأمين زیرا عالوه بر  ؛صرفه است

 تواند به عنوان کود مصرف شود. 

 نامهکتاب

تحقيقات  نامةفصل .روش و مفهوم: پایداري ارزیابی (.1914ر. ) ع. افتخاري، لدینارکن؛ ع بدري، .1
 .3-91، 2 ،جغرافيایی

ی در کالردشت با استفاده از یک محلّتوسعة ت پایداري سنجش وضعيّ(. 1915برارپور، ک. ) .4
ربيت مدرس، دانشگاه ت .(روستایی ةتوسع کارشناسی ارشدنشدة منتشرنامة پایان) الگوي راهبردي

 .انتهران، ایر

 تهران: سمت. .روستاییتوسعة هاي نظریه(. 1911ابراهيمی، م. ا. ) ؛پاپلی یزدي، م. ح .9

                                                 
1. A.Go: City sewer system 
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 بررسی عوامل مؤثر در توزیع درآمد بين کشاورزان شهرستان ساوجبالغ(. 1910) روستا، م.توده .1

 فهان، ایران.دانشگاه صنعتی اص .(روستاییتوسعة  کارشناسی ارشدنشدة منتشرنامة پایان)

 تهران: سمت. .هاها و روشروستایی: دیدگاهتوسعة ریزي مه بر برنامهمقدّ(. 1919ور، م. )پجمعه .5

 توضعيّ بر فاضالب آب اثرات مطالعة(. 1915س. ) کالنتري،؛ ع م. زاده، حکيم؛ ت م. دستورانی، .2

، 1915 ،رودخانه مهندسی المللیبين سمينار هفتمين «.شدن بيابانی شرایط به آن دادنسوق و خاک

 .چمران شهيد دانشگاه(. اهواز: 1-3 )صص.

 تهران: انتشارات قومس. .روستایی در ایرانتوسعة ریزي اي بر برنامهمهمقدّ(. 1919. ر. )، مرضوانی .9

 توسعة سسةؤمتهران:  .یملّ توسعة فرآیند در روستا جایگاه .(1914افتخاري، ع. ر. ) الدینرکن .1

 ایران. روستایی

 داروسازي شرکت .داروسازي صنایع در پساب و فاضالب تصفية نیمبا (.1930ش. ) شکروي، .3
 .44-99، (1)44،برداريبهره معاونت حيان جابربن

استفادة  محيطیزیست خطرات و مزایا. (1912) .پور، نشهسواري ؛ا داورپناه، ؛م طبري، ؛ا صالحی، .10

)صص.  ،1912بهمن  ،تبخير کاهش و آبياري سراسري سمينار نهمين .آبياري در فاضالب مجدد از

 .شهيد باهنر دانشگاه بخش مهندسی آب(. کرمان: 1-1

انسان و نامة صلف (. بررسی آلودگی فاضالب صنایع قند در ایران.1912کيوانی، ا. ) ؛عابدي، ز .11
 .1-11 ،1، زیستمحيط

-ماه .بر توسعه در ایرانأکيد تاجتماعی با  -اقتصاديتوسعة الگوهاي  (.1912زاده، س. ا. م. )علوي .14

 .132-139 ،412 ،اقتصادي –العات سياسی اطّنامة 

کشاورزي.  امر در شهري خام پساب از استفاده در خاک هايویژگی (. نقش1993) ش. فاضلی، م. .19

 .41-91، 11 ،زیست محيط و آب مجلة

 نجمينپ .ت(لواسانا قصران رودبار: موردي مطالعة) زیست، محيط و فاضالب (.1930م. ) فرجی، .11
نشر  (. تهران:1-1)صص. ،1930 آبان ،زیست محيط مهندسی تخصصی نمایشگاه و یملّ همایش

 .دانشگاه تهرانمحيط زیست دانشکدة 

 ،مشهد جغرافيایی تحقيقات نامةفصل .هادیدگاه و مفاهيم: شهري پایدار ةتوسع. (1910) .م کاظمی، .15

9  (24)، 119-31. 
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 کوشش به .پایدار توسعة هايشاخص مقاالت مجموعه در جامع هايرهيافت (.1911. )ا دال، ليون .12

تهران:  ل،اوّ اپ(. چ.اد، مترجمژنمحرم ن. حداد تهرانی؛ن. ) بيلهارز، سوزان و بدریج، مولدان

 زیست. محيط حفاظت سازمان انتشارات

 يناولّ. هاخاک اصالح و کشاورزي توليدات امر در هافاضالب کاربرد (.1999ب. ) پور،نقشينه .19
(. 195 -111)صص.  ،1999آذر  (،خاک و آب) زیربنایی امور گذاريسياست و ریزيمهبرنا کنگرة

 .کشاورزي زارتونشر  تهران:

 شهرستان روستایی هايگاهسکونت در شن هايطوفان بازدارندگی نقش تحليل(. 1919ژ. ) یاري، .11
  ، ایران.زابل دانشگاه ،(ریزي روستاییبرنامه ارشد کارشناسی نشدهمنتشر ةنامپایان) زابل

19. Bossel, H. (1999). Indicators for sustainable development: Theory, method, 

applications. Winnipeg, Canada: International Institute for Sustainable 

Development. 

20. Pound, B., Snapp, S., McDougall, C., & Braun, A. (2003). Managing natural 

resources for sustainable livelihoods: Uniting science and participation. 

London, England: Earthscan. 

21. Rist, S., Chidambaranathan, M., Escobar, C., Wiesmann, U., & Zimmermann, 

A. (2007). Moving from sustainable management to sustainable governance of 

natural resources: The role of social learning processes in rural India, Bolivia, 

and Mali. Journal of Rural Studies, 23(1), 23-37. 

22. Wang, J. Z., Zhang, K., & Liang, B. (2012). Tracing urban sewage pollution 

in Chaohu Lake (China) using linear alkylbenzenes (LABs) as a molecular 

marker. Science of the Total Environment, 414, 356-363. 

 

 


