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 چکیده
 ؛ زیـرا قـرار گیـرد   موردتوجـه  شـدت  بـه یکی از مسائلی است که در دوران حاضر بایستی  یطیمح ستیزهاي به پایداريتوجه 

عوامـل بسـیاري سـبب     متأسـفانه . امـا  بردمیمتعدد باال  هاي آشفتگی برابر در را روستایی هايعرصه توان یطیمح ستیز پایداري
و حـریم   هـاي کشـاورزي  شهري به زمین هرهاشدهاي یکی از این عوامل فاضالب .شودمیپایدار در نواحی روستایی  ۀتهدید توسع

منـاطق   درهاي اجتمـاعی  تخریب روستا را فراهم آورده و در پی آن موجب ایجاد و گسترش ناپایداري ۀکه زمین باشدمیروستاها 
ر ناپایداري اجتماعی منطقه بشهري  ةاشدرههاي ، بررسی اثرات فاضالبپژوهش این روستایی گشته است. در همین راستا هدف از

 تهدیـد  فاضالب، نامطبوع بوي: جملهروستاها از  هاي اجتماعی واي از اثرات ناپایداري در محیطمنظور نمونه بدین است؛ساوجبالغ 
سـپس اثـرات    شـد و بررسـی   هـا و... ین روسـتاها بـه سـایر مکـان    افزایش مهاجرت از ا ،هاي عفونیایجاد بیماري سالمتی محیط،

 در Mann-Whitney آزمـون  ۀهاي اجتمـاعی روسـتا بـه وسـیل    محیط هاي کمی و کیفیشهري بر شاخص ةرهاشدهاي  فاضالب
 ریتأثو خانوارهاي بدون  ریتأثمورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که بین خانوارهاي تحت  SPSS افزار نرم

آوردن سـطح پایـداري و ناپایـداري اجتمـاعی     دسـت بهفاضالب در ناپایداري اجتماعی تفاوت معناداري وجود دارد. همچنین براي 
از مدل موریس استفاده شد. نتایج حاصل از این مدل نشان داد که در ابعـاد اجتمـاعی، روسـتاي     موردمطالعه ةدروستاهاي محدو

ـ ترین سطح ناپایـداري را  پایین 20/0ناپایداري و روستاي قوچ حصار با باالترین سطح  83/0آباد با مهدي د. در همـین زمینـه   دارن
هـاي مـالی و یـا تعطیلـی     از جملـه جریمـه  ي ابازدارنـده قـوانین  توان گفت عبارتنـد از:  مهمترین پیشنهادي که در این زمینه می

فاضالب یا پساب سـطحی بـه    ۀاز تخلیها هستند تدوین گردد تا صنایعی که در نزدیکی روستا ژهیو بهمتخلف در منطقه  ها کارخانه
  شود.روستاها جلوگیري 

  
  نظرآباد شهري، ساوجبالغ، ةرهاشدهاي پایدار، ناپایداري اجتماعی، فاضالب ۀتوسع :کلیدي هايهواژ
  

  ١مقدمه
 نظـر  هاي توسعه بدون در استراتژي دنیاي امروز در

آن،  یطـ یمح سـت یزداشتن ابعاد انسـانی، اجتمـاعی و   
که به موجـب آن، عوامـل    کندمیهایی را ایجاد  پویایی

پیشـرو   یافتگی به جاي آن که بـه عنـوان   اصلی توسعه
یند توسعه عمل کنند، با تأخیرهاي زمانی، در آبراي فر

. در این حالـت، ایـن گونـه    گیرندمیمقابل توسعه قرار 
 کـورش، (برارپـور،   کننـد مـی توسعه را ناپایـدار تلقـی   

ی بـراي  از آنجا که هرگونـه فعـالیت  در واقع  ).3 :1385
زیسـت   نسانی در محیطاتوسعۀ ارتقاي کیفیت زندگی و

                                                             
 mmirlotfi@uoz.ac.irنویسنده مسئول: *

وضـعیت محـیط زیسـت و منـابع آن از      ،یابدمیتحقق 
 رگـذار یتأثتوسـعه   فرآینـد  نظر پایداري یا ناپایداري بر

-محیط زیادي خطرات امروزه  بود. از همین رو خواهد
رشـد  ، اخیـر هـاي   . در سـال کنـد مـی  تهدید را زیست
 افزایش مصـرف آب و  موجب ،گیر جمعیت کشورچشم

 دیـ تول. فاضالب شده است تولید بیشتر فاضالب بالطبع
، فیزیکـی و  هـاي میکروبـی   حـاوي انـواع آلـودگی    شده

ها به  مستقیم جریان فاضالب ۀکه تخلیاست شیمیایی 
بـه منـابع زیرزمینـی و سـطحی      و انسانزیست  محیط

کند. وقتی بـر اثـر    ها را آلوده می آن ،آب آسیب رسانده
نفوذ فاضـالب منـابع آب، خـاك و هـوا آلـوده شـوند،       
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این آلـودگی  گیاهان، موجودات آبزي و حیوانات هم از 
شکال مختلف در معرض خطـر  أبینند و به  خسارت می

از  ).144-135 :1373پــور، (نقشــینه گیرنــدمــیقــرار 
با آب منجـر بـه    شده انجامهاي  آنجایی که اکثر فعالیت

در شـهرها   يا بـالقوه شود، منابع آب  تولید فاضالب می
کـه پیوسـته حجـم     آیدمیبه صورت فاضالب به وجود

 ۀدر چرخبا ارزشی و به تدریج جایگاه  شده اضافهها  آن
هـاي   فاضـالب بنـابراین  . کنـد مـی مصرف انسـان پیـدا   

شــهري داراي منشــأ صــنعتی، بیمارســتانی،   ةرهاشــد
آب یا خاك منـاطق   درآزمایشگاهی و خانگی است که 

تهدیـدي بـراي بهداشـت     و گردنـد میروستایی تخلیه 
تواننـد سـالمتی و   عمومی و محیط زیست بـوده و مـی  

 :1379(فاضـلی،   ندازنـد یبحیات بشري را به مخـاطره  
آوري بهداشـتی و  . از این روست کـه دفـع و جمـع   )31

ها اعم از شهري و صنعتی ضرورت پیدا  تصفیه فاضالب
، ارزیابی این پژوهش هدف). 1 :1390(فرجی،  کندمی

ــر ناپایــداري  ةرهاشــدهــاي اثــرات فاضــالب شــهري ب
. بـا توجـه بـه    باشـد می اجتماعی روستاهاي ساوجبالغ

 کـه بـین   ودشـ ، این فرضیه مطـرح مـی  ذکرشدهموارد 
 و فاضـالب  تـأثیر هـاي تحـت  خـانوار  اجتماعی وضعیت

تفـاوت   ساوجبالغ روستاهايدر  ساکن خانوارهاي سایر
  معناداري وجود دارد.

  
 مبانی نظري

و  و مکـان مفهوم پایداري بسته به شرایط در زمان 
متفاوت است به همـین جهـت امکـان     ،مختلف جوامع

پایـداري   از مفهـوم یک برداشت خاص  تعبیر و تعمیم 
ي تعریـف ایـن   بـرا ). 26 :1382وجود ندارد (افتخاري، 

بـر   تـوان  یمـ رسد کـه  نخست به نظر می ،ترکیبی ةواژ
 تـک  تـک اساس یـک راه حـل سـاده، آن را تفکیـک و     

پایـدار ي بـه   «کـه   سـان  نیبـد  ؛ ها را تعریف نمود واژه
معنی حفظ موجودیت بدون کاستی، به منظـور فـراهم   

-آوردن معاش و تغذیه و توسعه به معنی تجمع قابلیت
به منظور دستیابی به بهترین یا مؤثرترین ت امکاناها و 

پایدار ذاتـاً   ۀ). توسعH.E.D, 1998: 5است (» وضعیت
هاي نسـل  یک مفهوم ارزشی است که در آن مسئولیت

). 85 :1381لیون دال، و آینده نشان داده شده ( حاضر

سیاسی اجـالس   ۀپایدار در بند پنجم بیانی ۀابعاد توسع
ارکـان  «ژوهانسبورگ با عنوان پایدار در  ۀجهانی توسع

توسعه اقتصادي، توسـعه  « ۀدر سه گزین» پایدار ۀتوسع
بیان شده اسـت  » اجتماعی و حفاظت از محیط زیست

پایـدار   ۀ). توسـع 72 :1382ار، توسعه پاید (کمیته ملی
اعضـاي یـک جامعـه     ،یندي است کـه از طریـق آن  آفر

هاي مشخص و نهادي خود را براي بسیج منـابع  قابلیت
تـا مطـابق بـا     دهنـد مـی اي افزایش و مدیریت به گونه

هاي خود (ایدئولوژي و فرهنگ بـومی خـود) بـه    آرمان
 اعتالي کیفیت زندگی با توزیعی عادالنـه دسـت یابنـد   

)Korton, 1990: 68کمیسیون جهانی محیط زیست.(، 
ینـــدي از تغییـــر کـــه در آن آفر«پایـــدار را  ۀتوســـع

 يریسوگها، گذارياز منابع، هدایت سرمایه يبردار بهره
آوري و تغییـرات نهـادي، همـه بـه صـورت       فن ۀتوسع

نسـل   ةهاي بـالقو هماهنگ در جهت افزایش توانمندي
کردن نیازهـا   برآورده و همچنین نسل آینده برايفعلی 

رضـایی   (کرمـی و » کننـد میهاي انسانی عمل و آرمان
پایـداري اجتمـاعی،    .کندمی، تعریف )2 :1377مقدم، 

تداوم تمدنی که در آن انسان توزیع عادالنه بین اغنیـا  
و فقرا را شاهد بوده و بهبود کیفیت زندگی حاصـل آن  

دهـی  سـازمان  ةاجتماعی، شـیو  هاياست. کاهش تنش
تالش جهت ایجـاد شـرایط   سازگار با شرایط اجتماعی، 

مناسب براي افرادي که توانایی کمتري نسبت به مردم 
هاي نـژادي، قـومی، مـذهبی،    زنان و گروهعادي دارند، 

حقوق انسـانی، رضـایتمندي از خـدمات در دسـترس،     
محیطی، بهداشت و درمان هاي زیستآموزش و آگاهی

تـرویج نقـش خـانواده و     و سرپناه مناسب بـراي همـه،  
-اجتماعات، حقوق سیاسی و مشـارکت و تـرویج ارزش  

 ۀعـد از توسـع  هاي اجتماعی، از محورهاي اصلی ایـن ب 
 يا اگر جامعه ).3: 1380کاظمی، (موسی هستندپایدار 

 پایـدار  یطیمح ستیز نظر از هم و اجتماعی نظر از هم
در  جامعــه یو اجتمــاع فیزیکــی طراحــی بایــد باشــد،

 :Hancock, 2001( شـود  هماهنـگ  و تلفیـق  گریکدی

 درنظرگـرفتن  مستلزم ،پایدارتوسعۀ  به دستیابی ).198
 راستاي در منطقی راهبرد عنوان به توسعه يزیر برنامه

 ,Mcevoy and Ravetz( باشـد مـی  پایـدار  يتوسـعه 

طـور  انسانی بـه  ۀدر گذشته پایداري جامع). 35 :2001
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تغییـرات بـا   جدي در خطـر نبـوده اسـت، اگـر شـدت      
سرعتی انجام پذیرد که سیستم نتواند واکنش مناسبی 

سیستم امکـان پایـداري خـود را از دسـت      ،انجام دهد
 يهـا  شرط شیپ از یکی). 60 :1383(رضوانی،  دهدمی

 مشـارکت  پایـدار،  ۀتوسـع  بـه  دسـتیابی  بـراي  بنیادین
 ,UNDP( اسـت  گیـري تصـمیم  در مـردم  عموم وسیع

ناپایداري دقیقاً عکس پایداري بوده و اما  ).365 :2004
عبارت است از وضعیت و شرایط حاکم در سـاختارهاي  

ی و کالبـدي کـه از   یطبیعی، اجتماعی، اقتصادي و فضا
تعامل الزم برخوردار نبوده و ایـن امـر منجـر بـه عـدم      

بـه نیازهـاي    ییگـو  پاسـخ گـاه بـه   توانایی یک سکونت
گـاه تـوان الزم   سـکونت  تیدرنهاخود شده که  انساکن

براي تداوم حیات رو بـه تکامـل خـود را نداشـته و یـا      
ه امــروز). 17 :1387 (یــاري، گــرددمــیدچــار اشــکال 

 عـواملی از جملـه   ۀپایداري حیات بشر از سوي مجموع
تحول تکنولوژیکی (نوآوري)، پویـایی اقتصـادي، رشـد    

و  یطــیمح ســتیزشــتابان جمعیــت، میــزان تغییــرات 
ــد   ــاعی تهدی ــیاجتم ــودم ــوانی،  ش ). 60 :1383(رض

 کـه  آنچه از بیشتر بار سیصد از انسانی بیش يها مکان
 ضایعات ،دهدمی انتشار ضایعات طبیعی طور به محیط

ــد  ــیتولی ــدم ــالب، آب  ).Egger, 2005:3( کنن فاض
است که در هر ناحیه و هـر شـهر،    يزائدو  شده مصرف

اثر و غیري بوده و در واقع داراي ترکیبات و پایداري مت
اي از طرز زندگی و مواد غذایی مصـرفی گروهـی   نشانه

هـاي   . فاضـالب کنندمیاست که در آن منطقه زندگی 
اي از ترکیبـات آلـی و   شهري معموالً مخلـوط پیچیـده  

غیر آلی هستند که در عمل شـناخت کامـل ترکیبـات    
فاضـالب   ةباً غیرممکن است. پارامترهاي عمـد آن تقری

 ۀیـ تجز قابـل د جامد، بخـش  شهري عبارت است از: موا
بیولوژیکی مواد آلی، مواد غذایی (ازت، فسفر، پتاسیم)، 

ــاچیز (فلــزات ســنگین)، نمــک  امــل هــا و عو عناصــر ن
بـه شـکل    بـا توجـه   که )24 :1379زا (فاضلی، بیماري

نـد :  گردها به سه گروه تقسیم می پیدایش و خواص آن
-هاي صنعتی و فاضـالب  هاي خانگی، فاضالب فاضالب

ــزوي،  هــاي ســطحی ــر شــهر و ). 42 :1375(من در ه
. فاضالب کـه ترکیبـی   شودمیفاضالب تولید  يا جامعه

از آب و یا هر مایع دیگري است، مواد زائـد موجـود در   

 شـود مـی آن وارد مناطق مسکونی، تجاري و یا صنعتی 
هــاي هــاي زیرزمینــی و یــا آبو ممکــن اســت بــه آب

ها ند. تجمع فاضالبها را نیز آلوده کسطحی نفوذ و آن
به علت دارا بودن مـواد سـمی و ارگانیـک منتهـی بـه      

-میز جمله تولید گازهاي بدبو ا يا آزاردهندهوضعیت 
حـاوي مقـدار    ،تصـفیه نشـده   همچنین فاضـالبِ  .شود

 توانندمیزا است که بیماري يها سمیکروارگانیمزیادي 
هـا حـاوي   در بدن انسان رشد کنند. به عالوه فاضـالب 

ــر    ــمی نظی ــواد س ــواد   TSS ،PH ،BODم ــر م و دیگ
ــه  ــاکی هســتند ک برخــی از موجــودات و جــان خطرن

گیاهــان را در معـــرض خطــر نـــابودي قـــرار داده و   
ها را نیز بـا  هاي موجود در آن حتی جان آبزي میکروب

 :1390، (فرجـی  سـازد مـی خطر مرگ و نابودي مواجه 
بـا فاضـالب خـانگی     مواجههدر  نگرانیترین  بزرگ .)5

است. فاضالب  هانزا در آوجود برخی جانداران بیماري
داراي شمار فراوانـی از جانـداران    ،پاالیش نشده خانگیِ
هاي کشاورزي و وردهآتواند به فراست که میزا بیماري

 :1374 سـنجانی، بهداشت مردم آسیب برساند (صـفري 
ري ترین تفاوت فاضالب صنعتی با پساب شه ). مهم28

در داشتن مواد و ترکیبات سمی با خاصیت خورنـدگی  
هاسـت (شـکروي،    زیاد، خصلت قلیایی و اسیدي در آن

). در اکثر موارد آبیاري با فاضالب مشـاهده  32 :1390
گونه فعالیـت در درازمـدت    گردیده است که اجراي این

باعث تمرکز بعضی از عناصر سنگین و مضر در خاك و 
به گیاهان تحت کشت گردیده است. ها  نهایتاً انتقال آن

باشد. این عنصر سرب می ،این عناصر ترینِ یکی از مهم
قابلیت جذب و ورود به داخل اندام گیاهی را دارا است 

  ).3 :1375(زادهوش، 
  

  تحقیق ۀپیشین
-)، ناپایــداري ســکونت1383الشــی (ســعیدي و ط

آالداغ در شــمال  ۀهــاي کوچــک کوهســتانی ناحیــگاه
نتایج ایـن پـژوهش    .دادند قرار یموردبررسخراسان را 

در  دشـونده یتجدبیانگر ایـن بـود کـه تخریـب منـابع      
ذشته گدهۀ هاي کوچک کوهستانی طی دو گاهسکونت

بخشــی بــه نقــش شــدت یافتــه اســت و بــراي تــداوم 
هاي کوهستانی و پایداري فضایی  گاهعملکردي سکونت
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اي ها راهبردهـاي توسـعه در سـطح ملـی و منطقـه      آن
ــدداً ــورد مج ــیابی و  م ــتجدارزش ــرد  دنظری ــرار گی  .ق

به بررسی نقش تنش روانی زنان در  )1389( محمودي
اقتصادي روستاهاي  -داري اجتماعیتوزیع فضایی ناپای

پرداخت و بـه  ه در استان خراسان رضوي مان شهرستان
اسـترس زنـان و ناپایـداري    این نتیجه رسید کـه بـین   

نـاداري  مع ۀرابطـ  ،وجود همبستگی معکوس با روستاها
صــالحی و همکــاران  .بــه لحــاظ آمــاري وجــود نــدارد

 یطــیمح سـت یزبـه بررسـی مزایــا و خطـرات     )1386(
ضالب پرداختند که نتایج نشان داد مجدد از فا ةاستفاد

ها به محیط زیست، بـه  مستقیم جریان فاضالب ۀتخلی
هـا را   منابع زیرزمینی و سطحی آب آسیب رسانده و آن

و  منـابع آب  ،سازد. وقتی بر اثر نفوذ فاضـالب آلوده می
خاك و هوا آلوده شـوند، گیاهـان، موجـودات آبـزي و     

بیننـد و بـه   حیوانات هم از این آلـودگی خسـارت مـی   
گیرنـد. از ایـن   اشکال مختلف در معرض خطر قرار مـی 

آوري و دفع مناسب فاضالب، اسـتفاده  رو اهمیت جمع
بـه بررسـی   ) 1390(فرجـی   .از آن در امر آبیاري است

رودبـار قصـران لواسـانات     در سـت یزفاضالب و محیط 
نشـان داد کـه چنانچـه     آمـده  دست بهنتایج  .پرداختند

هـا در  هـا و پسـاب  فاضـالب  ۀآوري و تصفیجمع ةپروژ
منطقه رودبار قصران و مناطق مشابه دیگر بیش از این 
به تـأخیر بیفتـد، بخـش عظیمـی از منـابع خـدادادي       

توش م و آشـو رراجـا . و ضایع خواهـد شـد   رفته ازدست
آلـودگی آب  «عنـوان   با خود ۀ)، در مطالع2008( شدا

معتقدنـد کـه هنـد بـه      »هاي صنعتی در هندبا پساب
هاي تر نسبت به پساب گیرانه سوي وضع مقررات سخت

کنـد و  تـرل آلـودگی آب حرکـت مـی    صنعتی براي کن
هـاي الزم در جهـت کـاهش خطـر بـراي      تر تالشبیش

هاي سـمی اسـت   ت عموم مردم مربوط به آالیندهسالم
رود که به  بو هستند و انتظار میرنگ و بیکه عمدتاً بی

 )2012( وانگ جی و همکاران. ها وارد شونداکوسیستم
 1چـاووهو  اچهیدر دربه ردیابی آلودگی فاضالب شهري 

عنوان یـک   به 2خطیآلکیل  ها بنزنچین با استفاده از  
ــایج نشــان داد نشــانگر مولکــولی  ــد و نت ــه  پرداختن ک

                                                             
1. Chaohu 
2. LABS 

چـین بـه علـت     ۀهاي شهري در شـرق منطقـ  فاضالب
وهو کـه یکـی از پـنج    امدیریت ضعیف وارد دریاچۀ چا

شده که این منطقه را بـه   باشدمیدریاچۀ بزرگ چین 
دچار آلودگی کرده و کیفیـت آب   یطیمح ستیزلحاظ 

هـاي  یکی از چالش به لیو تبددریاچه را مختل نموده 
 گرفتـه  انجـام هـاي  . بررسـی شده اسـت در منطقه  مهم
اثـرات منفـی فاضـالب در داخـل و خـارج از      ۀ نـ یدرزم

دهـد کـه در اکثـر ایـن تحقیقـات بـه       کشور نشان می
و  شـده  پرداختـه فاضـالب   یطیمح ستیزبررسی اثرات 

اقتصـادي   –اثرات اجتمـاعی   ۀنیدرزمتحقیقی  تاکنون
فاضالب صورت نگرفته است در این راستا این مقاله به 

شـهري بـر    ةرهاشـد هـاي  فاضالب ریتأثدنبال ارزیابی 
  .باشدمیناپایداري اجتماعی روستاهاي ساوجبالغ 

  
  هامواد و روش

 ،در هـر پـژوهش   مـوردنظر راي رسیدن به اهداف ب
. روش تحقیق باید بـه  دباش مشخص باید روش تحقیق

که ضمن تجزیه و تحلیل ابعـاد گونـاگون    اي باشدگونه
، از طریـق فرضـیات در نظـر گرفتـه     نظر موردموضوع 

. بنابراین با افتی دستتري  شده بتوان به نتیجه مطلوب
، روش مــوردنظرتوجــه بــه موضــوع تحقیــق و اهــداف 

و تحلیلی است. بنـابراین   ه توصیفیمقال تحقیق در این
ــ ــه بررســی  ۀدر مرحل ــاب نخســت ب ــا کت ــااله  ت،، مق

اینترنـت   و مکتوب يها گزارش ،ها نامهها، پایان نامهآمار
در بخش دوم در قالب پژوهش و   و اطالعات مورد نیاز

آوري اطالعات و سـپس  میدانی و پیمایشی جهت جمع
نامه اقدام گردید. براي تحلیـل  تدوین و تکمیل پرسش

ــرمهــا از یافتــه ــزار ن ــاي و آزمــونSPSS  اف -Mannه

Whitney      .و مدل ماتریسـی مـوریس اسـتفاده گردیـد
ــش   ــوایی پرس ــوري و محت ــی ص ــا روای ــه ب ــد  نام تأیی

ا اسـتفاده از  پایایی آن ب شد وکارشناسان مربوط انجام 
 ۀجامعـ  بـرآورد گردیـد.   682/0 ضریب آلفاي کرونبـاخ 

تحقیق شـامل دو گـروه خانوارهـاي تحـت     این آماري 
که در  باشندمیتأثیر و خانوارهاي بدون تأثیر فاضالب 

ــدي  2 ــتاي مه ــادروس ــک و آب ــادمل ــتان  آب در شهرس
خسـروآباد،  آباد خسـروي،   روستاي عرب 6ساوجبالغ و 

در شهرسـتان   حصـار قـوچ  و قبچاق، وایبگ، گازرسنگ
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 36265. جمعیت کـل روسـتاها   ساکن هستندنظرآباد 
بودن تعـداد جمعیـت،   نفر بـوده کـه بـا توجـه بـه بـاال      

سال، بـراي انجـام ایـن پـژوهش در      15جمعیت باالي 
نفر جمعیت، باالي  32927 مجموع در ؛ظر گرفته شدن

نفـر جـزء    8242سال بودند، کـه از ایـن جمعیـت     15
 درصـد  25خانوارهاي تحت تـأثیر فاضـالب بـوده کـه     

 Pعنوان  به ودند شسال را شامل می 15جمعیت باالي 
نفر جزء خانوارهاي بدون تأثیر فاضالب بوده  24685و 

ــه  ــد 75ک ــاالي  درص ــت ب ــامل  15جمعی ــال را ش  س
در فرمول کوکران تعریف شده و  qبه عنوان  وشدند می

درصد اطمینان  95در سطح با استفاده از این فرمول و 
)96/1T=  (  پرسـش  288تعداد ) عـدد بـراي    72نامـه

عـدد بـراي خانوارهـاي     216تحت تـأثیر و  خانوارهاي 
  بدون تأثیر فاضالب) تعیین و در روستاها توزیع گردید.

  
  مطالعه مورد همعرفی محدود

ــادل   ــا وســعتی مع  3000شهرســتان ســاوجبالغ ب
الیه شمال غربی استان البرز در  در منتهی لومترمربعیک

 51درجـه و   35ثانیـه تـا    18دقیقه و  58درجه و  35
ثانیه  30درجه و  52رض شمالی و ثانیه ع 56دقیقه و 

ثانیه طول شـرقی قـرار دارد.    3دقیقه  40درجه  50تا 
این شهرستان از شرق به کرج، از جنوب به اشـتهارد و  

ه نوشهر و المـوت قـزوین   از غرب به آبیک و از شمال ب
 ةدر محـدود  موردمطالعـه شـود. روسـتاهاي   منتهی می

چنـد کیلـومتر از    ۀقزوین با فاصل -بالفصل محور کرج 
 5روستاها از جـاده   ۀاین جاده قرار دارند. متوسط فاصل

ــاً داراي    228کیلــومتر اســت. ایــن شهرســتان مجموع
آبادي و چهـار محـدودة شـهري، هشـتگرد، کوهسـار،      
چهارباغ و طالقـان اسـت. بخـش مرکـزي بـا مرکزیـت       

هاي چنـدار و برغـان و بخـش    هشتگرد شامل دهستان
هـاي رامجـین و چهاردانگـه و    چهارباغ شامل دهسـتان 

هـاي بـاال   دهسـتان  ،القـان بخش طالقان با مرکزیـت ط 
-مـی طالقان، پایین طالقان و میان طالقـان را تشـکیل   

). در این تحقیـق عـالوه   1390(مرکز آمار ایران،  دهند
شهرستان  روستاهاي تحت تأثیر فاضالب در ۀبر مطالع

مورد مشـابه در شهرسـتان    ةساوجبالغ به دلیل مشاهد
بـه   نظرآباد پـا را از تقسـیمات سیاسـی فراتـر نهـاده و     

ــن     ــالب در ای ــأثیر فاض ــت ت ــتاهاي تح ــی روس بررس
  ایم.شهرستان نیز پرداخته

  

  
  ادمطالعه در شهرستان ساوجبالغ و نظرآبموقعیت روستاهاي مورد :1 نقشه
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  هاي توصیفییافته
ـ  آمـاري انتخـابی از    ۀبراي آشنایی هرچه بیشتر با نمون

ــی   ــتفاده م ــیفی اس ــار توص ــنی  آم ــب س ــردد. ترکی گ
کـه   بندي شده استگروه سنی طبقه 5در پاسخگویان 

سال و باالتر و  60کمترین ترکیب سنی در گروه سنی 

 دارنـد  قـرار  40تـا   30بیشترین ترکیب سنی در گروه 
نفري کـه مـورد پرسشـگري     288و از بین  )1(جدول 

 51را مـردان و   )درصد 3/83( نفر  237اند  گرفته قرار
  اند.  را زنان تشکیل داده )درصد 7/17(نفر 

  
  ترکیب سنی پاسخگویان :1جدول 

  و باالتر 60  60-50  50-40  40-30  30-20  گروه سنی
  9/5  7/16  5/20  8/28  1/28  درصد

  1392هاي تحقیق، : یافتهمأخذ
  

در پـنج گـروه    دهندگان پاسخ ،از لحاظ سطح سواد
اند. بیشترین فراوانی به ترتیب در گروه بندي شدهطبقه

ــا  ــا   2/29لیســانس ب ــپلم ب درصــد  5/28درصــد و دی
ــی ــروه    م ــب در گ ــه ترتی ــی ب ــرین فراوان ــد و کمت باش
 8/11با  پلمید فوقو د درص 5/4و باالتر با  سانسیل فوق

بیشتر افراد باسواد در  دهدمینشان که  باشددرصد می

وضـعیت   ).1(شـکل   قراردارنـد لیسانس و دیـپلم   گروه
 يبنـد  میتقسنیز در پنج گروه  موردمطالعهشغلی افراد 

درصد را افـراد بیکـار،    4/18گردید که نتایج نشان داد 
رصـد  د 17درصـد کـارگر،    7/25درصد کشاورز،  7/17

 شـغل آزاد تشـکیل  ي بـا  درصد را افراد 2/21کارمند و 
  .دهدمی

  

  
  دهندگان وضعیت تحصیلی پاسخنمودار  :1شکل 

  

  هاي تحلیلییافته
شـهري بـر    ةرهاشدهاي براي تحلیل تأثیر فاضالب

ناپایداري اجتماعی در روستاهاي شهرستان سـاوجبالغ  
آبـاد خسـروي، قبچـاق،    آبـاد، عـرب  آبـاد، ملـک  (مهدي

شـاخص کـه بـا     20حصارو گازرسنگ) خسروآباد، قوچ
انتخـاب   ،در منطقـه  گرفتـه  انجـام هاي توجه به بررسی
بــین  موردمطالعــهروســتاهاي  تــک تــکشــده بــود در 

بـر   ون تأثیر بررسی گردیـد. خانوارهاي تحت تأثیر و بد
ــون ــاس آزمـ ــده از Mann-Whitney اسـ ــه شـ  گرفتـ

در بین دو  یهاي اجتماع شاخص موردنظرهاي  شاخص
ارهـاي  گروه از خانوارهاي تحت تـأثیر فاضـالب و خانو  

آب آشــامیدنی ســالم و بــدون تــأثیر فاضــالب، شــامل 
ــاظ   ــه لح ــر ب ــتی، منظ ــناختیزبهداش ــعیت یباش ، وض

مندي از عملکرد نهادهاي محلی،  فضاهاي سبز، رضایت
سـالمتی محـیط روسـتا،    فرصت پیشرفت و خالقیـت،  

و رضـایت از زنـدگی    عدم مزاحمت بوي فاضالب، تنوع
 به دسـت  Mann-Whitneyآزمون  با ،در محیط روستا

 05/0تـــر از  ســـطح معنـــاداري کوچـــکبـــا و آمـــد 
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)05/0sig<  ــطح ــاداري در س ــاوت معن ــین  95/0) تف ب
هـا   شاخص بقیۀ). در 2شود (جدول  دیده میها شاخص

 05/0از بیشـتر   آمـده  دسـت  بـه  sig که با توجه به این

باشد، تفاوت معنـاداري در بـین خانوارهـاي تحـت      یم
.شـود نمیتأثیر فاضالب و بدون تأثیر فاضالب مالحظه 

  

  شهري بر ناپایداري اجتماعی هرهاشدهاي تحلیل تأثیر فاضالب :2جدول 
Asymp. Sig. (2-tailed) هاي اجتماعیشاخص من ویتنی  

226/0  دسترسی به مراکز آموزشی 7072 

158/0  959/6  دسترسی به خانه بهداشت 

000/0  863/3  دسترسی به آب آشامیدنی سالم 

127/0  900/6 مندي از امکانات آموزشیرضایت   

209/0  059/7 مشارکت مردم در امور روستامیزان    

000/0  714/4 یباشناختیزمنظر منطقه به لحاظ    

000/0  وضعیت فضاهاي سبز 952/2 

102/0  وجود امکانات تفریحی 832/6 

094/0  500/6804 ونقل حملمندي از دسترسی خدمات رضایت   

329/0  216/7 ونقل حملمندي از کیفیت خدمات رضایت   

205/0 درگیريعدم تنش و  7034   

000/0 مندي از عملکرد نهادهاي محلیرضایت 5610   

73/0  600/7  میزان امنیت در سطح روستا 

73/0  748/6  تعلق مکانی در روستا 
018/0 تفرصت پیشرفت و خالقی 6416   

000/0  340/3  سالمتی محیط روستا 

000/0  782/3  عدم مزاحمت بوي فاضالب 

106/0 848/6 هاي عفونیبیماري   

113/0  867/6 هامیزان احساس عدالت و برابري از فرصت   

002/0  969/5  میزان رضایت کلی از زندگی در روستا 

  1392هاي تحقیق، : یافتهمأخذ
  

  هاي اجتماعیتحلیل ماتریسی شاخص
شـاخص اجتمـاعی    20بـه بررسـی    در این قسمت

روسـتا، عـدالت اجتمـاعی،    رضایت از زندگی در شامل 
هـاي عفـونی، عـدم مزاحمـت بـوي      عدم وجود بیماري

فاضالب، سالمتی محیط، فرصت پیشرفت، میزان تعلق 
امنیت، رضایت از عملکرد نهادهـا،  به روستا، رضایت از 

مناسب،  ونقل حملعدم تنش، کیفیت راه، دسترسی به 
منـدي از  رضایت از دسترسی به فضـاي سـبز، رضـایت   

تا، مشـارکت در ســطح روسـتا، رضــایت از   منظـر روســ 
امکانات آموزشی، دسترسی به آب سالم، دسترسـی بـه   

ــز  ــز آموزشــی مراک ــه مراک ــتی، دسترســی ب در  بهداش

آبـاد  آباد، عربآباد، ملک(مهدي موردمطالعهروستاهاي 
حصــار و خســروي، وایبــگ، قبچــاق، خســروآباد، قــوچ

  ).3گازرسنگ) پرداخته شده است (جدول 
: براي به دست آوردن ماتریس دوم از ومماتریس د

به این  ؛خام ماتریس اول استفاده شده است هايداده
هاي اجتماعی هر روستا را شاخص طریق که میانگین

  ایم. در فرمول زیر قرار داده

  .             1معادله 
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  هاي اجتماعیماتریس اول شاخص: 3جدول 
  روستا

 وایبگ قبچاق خسرو آباد قوچ حصار رسنگ گاز هاشاخص
آباد عرب

 خسروي
 آبادمهدي آباد ملک

 رضایت از زندگی در روستا 49/2 32/2  72/2 56/2 45/2 24/2 07/2 12/2
 عدالت اجتماعی 76/2  73/2 85/2 23/2 62/2 05/2 82/1 17/2
 هاي عفونیعدم وجود بیماري 04/3  68/2 37/2 81/1 24/2 64/1 23/2 28/2
 عدم مزاحمت بوي فاضالب 54/2  03/2 43/2 55/1 5/2 78/1 97/1 21/2
 سالمتی محیط 54/2  18/2 30/2 89/1 9/1 92/1 8/1 66/1
 فرصت پیشرفت 81/2  57/2 43/2 03/2 27/2 02/2 73/1 05/2
 میزان تعلق به روستا 45/2  39/2 73/2 53/2 27/2 13/2 27/2 05/2
 رضایت از امنیت 84/1  11/2 22/2 72/2 85/2 24/2 11/2 29/2
 رضایت از عملکرد نهادها 47/2  19/2 2/3 11/2 84/1 87/1 94/1 30/2
 عدم تنش 9/2  53/2 89/2 58/2 23/3 09/2 04/2 12/2
 کیفیت راه 34/3  55/2 78/2 34/2 45/2 51/2 27/2 26/2
 مناسب ونقل حملدسترسی به  96/2  12/3 30/2 96/1 45/2 73/1 91/1 19/2
 رضایت از دسترسی به فضاي سبز 81/2  51/2 20/2 95/1 24/1 81/1 51/1 89/1
 روستا  مندي از منظررضایت 13/3  29/2 44/2 93/1 84/1 82/1 62/1 87/1
 مشارکت در سطح روستا 55/2  88/2 93/2 21/2 30/2 70/1 25/2 23/2
 آموزشیرضایت از امکانات  81/2  80/2 68/2 99/1 82/1 16/2 03/2 07/2
 دسترسی به آب سالم 80/2  55/2 6/2 17/2 76/2 71/1 04/2 57/1
 دسترسی به مراکز بهداشتی 80/2  7/2 60/2 79/1 72/1 11/2 01/2 29/2
 دسترسی به مراکز آموزشی 88/2  77/2 21/2 17/2 17/2 53/1 41/1 17/2

  1392هاي تحقیق، : یافتهمأخذ
  

براي نمونه شاخص رضایت از زندگی در روستاي 
  .محاسبه شده استآباد به طریق زیر مهدي

퐼                    .2معادله  = / /
/ /

=	= 0/35 

هاي دیگر پرداختـه  شاخص ۀبه همین طریق به محاسب
  ).4و ماتریس دوم به دست آمده است (جدول 

منظـور بیـان واضـح نتـایج      بـه  تحلیل ماتریس دوم:
هـاي  عـد اجتمـاعی، میـانگین   هاي بماتریس دوم مؤلفه

روسـتاهاي   در یاجتمـاع هـاي  دست آمده از شاخص به
توجـه بـه    و بابندي شده طبقه گروه 5به  مطالعه مورد
در ایـن فرمـول بـین     آمده دست بههاي که میانگین این

بنـدي شـد: گـروه    به این ترتیب صـورت  .باشدمی 1-0
کـم،   هاي داراي پایداري خیلـی ) شاخص0-20/0اول (

هـاي داراي پایـداري   ) شـاخص 20/0-40/0گروه دوم (
ــوم (   ــروه س ــم، گ ــاخص40/0-/60ک ــاي داراي ) ش ه

هـاي  ) شـاخص 60/0-80/0( 4پایداري متوسط، گـروه  
) 80/0-1داراي پایـــداري زیـــاد و گـــروه پـــنجم (   

ــامل   شــاخص ــاد را ش ــی زی ــداري خیل ــاي داراي پای ه
 . نتایج حاصـل از مـاتریس دوم نشـان داد کـه    شود می

 بـا  هاي عدم مزاحمـت بـوي فاضـالب    شاخصمیانگین 

، دسترسی به مراکز 42/0 ، دسترسی به آب سالم41/0
، مشــارکت در 43/0 ، عــدالت اجتمــاعی47/0آموزشــی

، رضـایت از  51/0 ، رضایت از امنیت48/0 سطح روستا
، 51/0 ، دسترسی به فضاي سبز51/0 امکانات تفریحی
بهداشـتی و   ، دسترسی به مراکز52/0 فرصت پیشرفت

ــانی ــتا  52/0 درم ــدگی در روس ــایت از زن ، 53/0 ، رض
ــات آموزشــی ــنش54/0 رضــایت امکان ، 56/0 ، عــدم ت

ــل مناســب    ــی بــه حم ــدم وجــود  57/0 دسترس ، ع
و  57/0، میزان تعلق به روستا 54/0هاي عفونی بیماري

ز در گـروه سـوم قـرار دارنـد و ا     58/0سالمتی محـیط  
ــد    ــطی برخوردارن ــداري متوس ــطح پای ــانگین  و س می

، عملکـرد  66/0بـا   هاي رضایت از منظر روسـتا شاخص
در گروه چهـارم قـرار    72/0و کیفیت راه  70/0نهادها 

ــین     ــد. همچن ــادي برخوردارن ــداري زی ــد و از پای دارن
دهند که شـاخص عـدم مزاحمـت    ها نشان میمیانگین

تــرین ســطح پــایین 41/0بــوي فاضــالب بــا میــانگین 
داده اســت و شــاخص پایــداري را بــه خــود اختصــاص 
ــانگین   ــا می ــدگی ب ــت زن ــاالترین ســطح  72/0کیفی ب

  پایداري را به خود اختصاص داده است.
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  هاي اجتماعیماتریس دوم شاخص :4جدول 
  روستا

 گازرسنگ  میانگین شاخص
قوچ 
 حصار

 خسرو
 آباد

 وایبگ قبچاق
آباد عرب

 خسروي
 ملک

 آباد 
  مهدي
 آباد

 رضایت از زندگی در روستا 35/0 61/0  0 24/0 41/0 73/0 1 92/0  53/0
 عدالت اجتماعی 08/0  11/0 0 60/0 22/0 77/0 1 66/0  43/0
 هاي عفونیعدم وجود بیماري 0  35/0 47/0 87/0 57/0 1 57/0 54/0  54/0
 عدم مزاحمت بوي فاضالب 0  51/0 11/0 1 04/0 76/0 57/0 33/0  41/0
 سالمتی محیط 0  40/0 27/0 73/0 72/0 70/0 84/0 1  58/0
 فرصت پیشرفت 0  22/0 35/0 72/0 50/0 73/0 1 70/0  52/0
 میزان تعلق به روستا 41/0  64/0 0 29/0 68/0 88/0 67/0 1  57/0
 رضایت از امنیت 1  73/0 62/0 12/0 0 60/0 46/0 55/0  51/0
 از عملکرد نهادها رضایت 53/0  74/0 0 80/0 1 97/0 92/0 66/0  70/0
 عدم تنش 27/0  58/0 28/0 54/0 0 95/0 1 93/0  56/0
 کیفیت راه 0  79/0 51/0 92/0 82/0 76/0 99/0 1  72/0
 مناسب ونقل حملدسترسی به  11/0  0 58/0 87/0 48/0 1 87/0 66/0  57/0
 رضایت از امکانات تفریحی 44/0  0 36/0 90/0 1 63/0 78/0 78/0  51/0
  رضایت از دسترسی به فضاي سبز 0  15/0 38/0 54/0 1 63/0 82/0 59/0  51/0
 مندي از منظرروستارضایت 0  55/0 45/0 79/0 85/0 86/0 1 83/0  66/0
 مشارکت در سطح روستا 30/0  4/0 0 58/0 51/0 1 55/0 56/0  48/0
 رضایت از امکانات آموزشی 0  01/0 13/0 82/0 1 65/0 78/0 99/0  54/0
 دسترسی به آب سالم 0  20/0 16/0 51/0 03/0 88/0 61/0 1  42/0
 دسترسی به مراکز بهداشتی 0  15/0 24/0 93/0 1 66/0 75/0 50/0  52/0
 دسترسی به مراکز آموزشی 0  02/0 39/0 42/0 1 58/0 93/0 42/0  47/0
  میانگین 17/0  35/0 26/0 64/0 58/0 75/0 80/0 60/0  50/0

  1392هاي تحقیق، : یافتهمأخذ
  

 دادن سطح پایداريِ در این ماتریس عالوه بر نشان
بــه بررســی ســطح پایــداري  ،هــاي اجتمــاعیشــاخص

ــه  ــز پرداخت ــتاها نی ــیِ  روس ــایج بررس ــده اســت. نت  ش
هـاي  مطالعه در شـاخص  هاي روستاهاي موردمیانگین

 گیننمیـا بـا   آباد يمهداجتماعی نشان داد که روستاي 
سطح پایداري خیلـی   در گروه اول قرار دارد و از 17/0

آبـاد خسـروي،   روسـتاهاي عـرب  . کمی برخوردار است
در  35/0، 26/0 هـاي، ترتیـب بـا میـانگین    بـه  آباد ملک

ــی     ــداري کم ــطح پای ــد و از س ــرار دارن ــروه دوم ق  گ
روستاهاي وایبگ، خسروآباد و قبچـاق بـه    برخوردارند.

در گروه سوم  58/0و  57/0، 46هاي ترتیب با میانگین
 برخـوردار هسـتند و   قرار دارد و از پایـداري متوسـطی  
ــوچ  ــنگ و ق ــتاهاي گازرس ــه روس ــار ب ــا   حص ــب ب ترتی

د و در گروه چهارم قرار دارن 80/0و  60/0هاي  میانگین
کـه روسـتاي    طـوري  بـه  .از پایداري زیادي برخوردارنـد 

وچ ترین و روستاي قـ پایین 17/0آباد با میانگین مهدي
باالترین سـطح پایـداري را بـه     80/0حصار با میانگین 

تـوان بـه یـک    از این نتایج مـی  ؛اندخود اختصاص داده
در  موردمطالعـه که روسـتاهاي   افتی دستنتیجه کلی 

از سـطح   هـاي اجتمـاعی  شهرستان نظرآباد در شاخص
در  موردمطالعـه پایداري باالتري نسبت بـه روسـتاهاي   

روســتاها از  ،درمجمــوعشهرســتان ســاوجبالغ دارنــد. 
تریس مـا  باشـند. سطح پایداري متوسطی برخوردار می

سـوم از محاســبه   ۀسـوم: در ایـن مـاتریس کــه مرحلـ    
دادن سـطح ناپایـداري روسـتاهاي    باشد براي نشـان  می

 SDI-1 ها از فرمولدر هر یک از شاخص مطالعه مورد
باشــد مــی 1اجتمــاعی ۀکـه بــه معنــی شــاخص توسـع  

استفاده شده است. حاصل محاسبات به قرار زیر اسـت  
  ).5(جدول 

                                                             
1. Social Development Index 
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  هاي اجتماعیماتریس سوم شاخص :5جدول 
  روستا

 گازرسنگ  میانگین شاخص
قوچ 
 حصار

 وایبگ قبچاق خسروآباد
آباد عرب

 خسروي
 ملک

 آباد 
 مهدي

 آباد 
 رضایت از زندگی در روستا 65/0 39/0  1 76/0 59/0 27/0 0 08/0  47/0
 عدالت اجتماعی 92/0  89/0 1 30/0 78/0 23/0 0 34/0  57/0
 هاي عفونیعدم وجود بیماري 1  65/0 53/0 13/0 43/0 0 43/0 46/0  46/0
 عدم مزاحمت بوي فاضالب 1  49/0 89/0 0 96/0 24/0 43/0 77/0  59/0
 سالمتی محیط 1  60/0 73/0 27/0 28/0 30/0 16/0 0  42/0
 فرصت پیشرفت 1  78/0 65/0 28/0 50/0 27/0 0 30/0  48/0
 میزان تعلق به روستا 59/0  56/0 1 71/0 32/0 12/0 33/0 0  43/0
 رضایت از امنیت 0  27/0 38/0 88/0 1 40/0 54/0 45/0  49/0
 رضایت از عملکرد نهادها 47/0  26/0 1 20/0 0 03/0 08/0 34/0  30/0
 عدم تنش 63/0  42/0 72/0 46/0 1 05/0 0 07/0  44/0
 کیفیت راه 1  21/0 49/0 08/0 18/0 24/0 01/0 0  28/0
 مناسب ونقل حملدسترسی به  89/0  1 42/0 13/0 52/0 0 13/0 34/0  43/0
 رضایت از امکانات تفریحی 56/0  1 64/0 10/0 0 37/0 22/0 22/0  49/0
  رضایت از دسترسی به فضاي سبز 1  85/0 62/0 46/0 0 37/0 18/0 41/0  49/0
 مندي از منظر روستارضایت 1  45/0 55/0 21/0 15/0 14/0 0 17/0  34/0
 مشارکت در سطح روستا 70/0  60/0 1 42/0 49/0 0 45/0 44/0  52/0
 رضایت از امکانات آموزشی 1  99/0 87/0 18/0 0 35/0 22/0 01/0  46/0
 دسترسی به آب سالم 1  80/0 84/0 49/0 97/0 12/0 39/0 0  58/0
 دسترسی به مراکز بهداشتی 1  85/0 76/0 07/0 0 34/0 25/0 50/0  48/0
 دسترسی به مراکز آموزشی 1  98/0 61/0 58/0 0 42/0 07/0 58/0  53/0
  میانگین 83/0  65/0 74/0 36/0 42/0 25/0 20/0 40/0  50/0

  1392هاي تحقیق، : یافتهمأخذ
  

تـوان  از مـاتریس سـوم مـی    تحلیل ماتریس سـوم: 
نتایج این که  براياي عکس ماتریس دوم گرفت. نتیجه

، ، بهتر بیان شـود هاي بعد اجتماعیماتریس سوم مؤلفه
و  هـاي اجتمـاعی  از شـاخص  آمده دست بههاي میانگین

توجه  و بابندي شده طبقه گروه 5میانگین روستاها به 
ن در این فرمول بی آمده دست بههاي که میانگین به این

بندي شد: گروه اول د به این ترتیب صورتباشمی 1-0
هـاي داراي ناپایــداري خیلـی کــم،   ) شـاخص 20/0-0(

هاي داراي ناپایـداري  ) شاخص20/0 -40/0گروه دوم (
ــوم (   ــروه س ــم، گ ــاخص40/0-/60ک ــاي داراي ) ش ه

هـاي  ) شاخص60/0-80/0( 4متوسط، گروه  ناپایداري
ــنجم (   ــروه پـ ــاد و گـ ــداري زیـ ) 80/0-1داراي ناپایـ

پایــداري خیلــی زیــاد را شــامل هــاي داراي نا شــاخص
د. نتایج حاصل از مـاتریس سـوم نشـان داد کـه     شو می

رضـایت از   و 28/0با میـانگین   هاي کیفیت راهشاخص

قـرار  در گـروه دوم   30/0 بـا میـانگین   عملکرد نهادهـا 
 همچنـین . دارند و از سطح ناپایداري کمی برخوردارنـد 

، میـزان  42/0بـا   هاي سالمت محـیط شاخصمیانگین 
 مناسب نقل و  حمل، دسترسی به 43/0 تعلق به روستا

 هاي عفونی، عدم وجود بیماري43/0 ، عدم تنش43/0
ــایت از44/0 ــتا  ، رض ــدگی در روس ، فرصــت 46/0 زن

، 48/0 مراکـز بهداشـتی  ، دسترسـی بـه   47/0 پیشرفت
 ، رضـایت از امکانـات تفریحـی   49/0 رضایت از امنیـت 

ــبز  49/0 ــاي س ــه فض ــی ب ــایت از دسترس ، 49/0 ، رض
، دسترسـی بـه مراکـز    52/0 مشارکت در سطح روسـتا 

دسترسی بـه آب   57/0 ، عدالت اجتماعی53/0آموزشی
 و عدم مزاحمـت بـوي فاضـالب    58/0سالم و بهداشتی

سـطح ناپایـداري    ازدارنـد و  در گروه سوم قـرار   59/0
هــا نشــان د. همچنــین میــانگینمتوســطی برخوردارنــ

از  28/0د که شـاخص کیفیـت راه بـا میـانگین     ده می
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ترین سطح ناپایـداري و شـاخص عـدم مزاحمـت     پایین
ــانگین   ــا می ــوي فاضــالب ب ــاالترین ســطح  59/0ب از ب

هـا  ناپایداري برخوردار است و میانگین مجموع شاخص
 8هـاي اجتمـاعی در   اسـت کـه شـاخص    نمایانگر ایـن 

از ناپایــداري  50/0بــا میــانگین  موردمطالعــهروسـتاي  
  متوسطی برخوردارند.

دادن سطح ناپایداري در این ماتریس عالوه بر نشان
هـاي اجتمــاعی بـه بررســی سـطح ناپایــداري    شـاخص 

ــه  ــز پرداخت ــتاها نی ــده اســت روس ــی  .ش ــایج بررس نت
هـاي  در شـاخص  مطالعه موردهاي روستاهاي میانگین

 نگینبـا میـا   آباد يمهداجتماعی نشان داد که روستاي 
ناپایـداري   از سـطح در گروه پـنجم قـرار دارد و    83/0

-روستاهاي قوچ نیهمچن. خیلی باالیی برخوردار است
 ايهـ حصار، خسروآباد، وایبگ و گازرسنگ با میـانگین 

ــه ــب،  ب ــروه دوم  40/0و  36/0، 25/0، 20/0ترتی در گ

 .برخوردارنــد یکمــقــرار دارنــد و از ســطح ناپایــداري 
در گروه سـوم قـرار    42/0روستاهاي قبچاق با میانگین 

ــطی ــداري متوسـ ــت و  دارد و از ناپایـ ــوردار اسـ برخـ
ترتیب  هاي بهآباد با میانگیناد و عربآبروستاهاي ملک

در گروه چهارم قـرار دارنـد و ناپایـداري     74/0و  65/0
آباد با میانگین که روستاي مهدي طوري ند. بهدارزیادي 

 20/0باالترین و روستاي قوچ حصار با میـانگین   83/0
از این نتایج . ترین سطح ناپایداري برخوردار استپایین

کـه روسـتاهاي    افتی دستکلی  ۀتوان به یک نتیجمی
هـاي  در شهرستان سـاوجبالغ در شـاخص   موردمطالعه
ــاعی ــاالتري  ا اجتم ــداري ب ــطح ناپای ــه   ز س ــبت ب نس
برخوردار در شهرستان نظرآباد  مطالعه موردروستاهاي 

روسـتاها از سـطح ناپایـداري متوسـطی      ،. در کلاست
  .باشند میبرخوردار 

  

  
  غتفکیک شدت ناپایداري اجتماعی در شهرستان ساوجبال روستاها بهفراوانی  :2نقشه 

  

 گیري نتیجه
اي از جمعیــت و منــاطق روســتایی، بخــش عمــده

هاي طبیعی کشور را بـه خـود اختصـاص داده و    عرصه
نقش اساسـی در حیـات اقتصـادي و اجتمـاعی کشـور      

هـاي  هـا و سیاسـت  دارد. این مناطق تحت تـأثیر رونـد  

ت امـا  اي شده اسهاي اخیر دچار تحوالت گستردهدهه
اي است که نشان از حرکت روستاها بـه  شواهد به گونه

و عناصـري   اپایـداري دارد. در روسـتاها عوامـل   سمت ن
و پایـداري  روسـتا و روسـتاییان    وجود دارد که سالمت

، عوامـل  نیتـر  از مهـم یکـی   ؛کنـد مـی ها را تهدیـد  آن
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ــه روســتاها  فاضــالب ــایی اســت کــه از شــهرها روان ه
اسـت کـه    يزائـد و  شده مصرففاضالب، آب . شوند می

هـا اثـرات   داراي ترکیبات پایداري بوده اسـت فاضـالب  
 ی بـراي تواننـد بـه عنـوان عـامل    متفـاوتی دارنـد و مـی   

همچنین مواد جامد  .اکوسیستم خاك باشند زدن برهم
است عالوه بـر  موجود در آن براي گیاهان و خاك مضر 

را فـراهم   ايیربهداشـت یغبـوي بـد و شـرایط     این کـه 
ایـن اثـرات خـود ناشـی از افـزایش جمعیـت        .کند می

ــت  ــهري و فعالی ــنعتی، آزمایشــگاهی و...   ش ــاي ص ه
مناطق روستایی شهرسـتان سـاوجبالغ نیـز     .باشند می

کـه   قرارگرفتهشهري  ةرهاشدهاي تحت تأثیر فاضالب
ها و محصوالت زمیناین تأثیرات، از بین بردن  ۀملاز ج

ــاورزي، آلـــودگی آب   هـــاي آب(آب شـــرب و کشـ
زیرزمینی)، رها کردن کشاورزي، تغییر کاربري اراضی، 

. با توجه به مطالعـات  باشدمیکاهش قیمت امالك و... 

گویـاي   آمـده  دست بههاي صورت گرفته نتایج و بررسی
در بـین دو گـروه از   هاي اجتماعی  شاخص آن است که

ب و خانوارهاي بدون تأثیر خانوارهاي تحت تأثیر فاضال
آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، منظـر  امل فاضالب، ش

ــبز،      ــاهاي س ــعیت فض ــناختی، وض ــاظ زیباش ــه لح ب
ــالمتی    ــی، س ــاي محل ــرد نهاده ــایتمندي از عملک رض
محیط روستا، عـدم مزاحمـت بـوي فاضـالب، تنـوع و      

 Mann-Whitneyرضایت از زندگی در محیط روستا، با 
ــه ــت ب ــده دس ــه آم ــب ب ، 922/2، 714/4، 863/3 ترتی

ــاداري و  969/5، 782/3، 340/3 ، 5610/5 ســطح معن
در تفـاوت معنــاداري  ) >05/0sig( 05/0از  تــر کوچـک 

ها بـا توجـه   شاخص ۀشود. در بقیدیده می 95/0 سطح
باشـد،  مـی  0/ 05بیشتر از  آمده دست به sigکه  به این

تفاوت معناداري در بین خانوارهاي تحت تأثیر فاضالب 
  ).6(جدول  شودنمی دون تأثیر فاضالب مالحظهو ب

  
  خانوارهاي تحت تأثیر فاضالب و بدون تأثیر فاضالب هاي اجتماعینتایج آزمون من ویتنی در میان شاخص: 6جدول

Asymp. Sig. (2-tailed) Mann-Whitney هاي اجتماعیشاخص  

000/0  دسترسی به آب آشامیدنی سالم 863/3 

000/0 یباشناختیزمنظر منطقه به لحاظ  714/4   

000/0  وضعیت فضاهاي سبز  952/2 

000/0 مندي از عملکرد نهادهاي محلیرضایت 5610/5   

000/0  سالمتی محیط روستا 340/3 

000/0  782/3  عدم مزاحمت بوي فاضالب 

002/0  969/5  میزان رضایت کلی از زندگی در روستا 

  هاي تحقیق: یافتهمأخذ
  

در مـاتریس   هـا همچنین نتـایج بررسـی میـانگین   
ــاخص ــوریس در ش ــه  م ــان داد ک ــاعی نش ــاي اجتم ه

در گـروه پـنجم    83/0گین نمیـا بـا   آباد يمهدروستاي 
ناپایداري خیلـی بـاالیی برخـوردار     از سطحقرار دارد و 

حصـار، خسـروآباد، وایبـگ و    اسـت. و روسـتاهاي قـوچ   
، 25/0، 20/0ترتیــب،  ي بــهاهـ گازرسـنگ بــا میــانگین 

ــروه دوم قــرار دارنــد و از ســطح     40/0و  36/0 در گ
روستاي قبچاق با همچنین برخوردارند.  ناپایداري کمی

در گروه سـوم قـرار دارد و از ناپایـداري     42/0میانگین 
-آباد و عرببرخوردار است و روستاهاي ملک متوسطی

در گـروه   74/0و  65/0هاي بـه ترتیـب   آباد با میانگین
نـد. بـه طـوري    دارچهارم قرار دارند و ناپایداري زیادي 

بـاالترین و   83/0آبـاد بـا میـانگین    که روستاي مهـدي 
رین سـطح  تپایین 20/0روستاي قوچ حصار با میانگین 

-مـی  روو از ایـن  ) 7(جدول  ناپایداري برخوردار است
هـاي  فاضـالب  اگرچـه  کـه  رسـید نتیجـه   ایـن توان به 
هاي سـاوجبالغ  ة شهري بر روستاهاي شهرستانرهاشد

بوده است و سبب ایجاد ناپایـداري   رگذاریتأثو نظرآباد 
هــاي اجتمــاعی در روســتاهاي هــر دو    در شــاخص

شهرستان شده است، اما به دلیـل مجـاورت و نزدیکـی    
هـاي  به فاضالب شهرستان ساوجبالغ يروستاها بیشتر

 جـه یدرنت هـا و  فاضـالب ، میـزان اثرپـذیري از   رهاشـده 
هـاي اجتمـاعی در ایـن روسـتاها     ناپایداري در شاخص

باشد که ایـن  بیشتر از روستاهاي شهرستان نظرآباد می
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امر نیازمنـد توجـه و کنتـرل بیشـتر در مسـیر تخلیـۀ       
باشد که در زیر براي کاهش و می رهاشدههاي فاضالب

  گردد.رائه مییی اها شنهادیپرفع این مشکالت 

  
  هاي شاخص اجتماعی ماتریس موریسنتایج بررسی میانگین :7جدول 

  پنجم  چهارم  چهارم  سوم  دوم  دوم  دوم  دوم  گروه
  آباد يمهد  آبادعرب  آبادملک  قبچاق  گازرسنگ  وایبگ  خسروآباد  حصارقوچ  روستا

  83/0  74/0  65/0  42/0  40/0  36/0  25/0  20/0  میانگین
  هاي تحقیق: یافتهمأخذ

  

  ها شنهادیپ
فاضـالب  دفـع  هاي صنعتی به نهرهاي فاضالب ۀتخلی-

ساوجبالغ موجب افزایش میزان فلزات سـنگین در  
هـا بـراي   و کـاربرد ایـن فاضـالب    گـردد مـی  هاآن

کشاورزي نواحی روستایی داراي مخاطرات فراوانی 
از طریق ورود بـه زنجیـره غـذایی     تواندمیاست و 

بنـابراین   .کنندگان را به خطر اندازدسالمت مصرف
بودجه از طریق درآمدهاي دولتی  نیتأمبا توان می
واقع در داران ریافت قسمتی از هزینه از کارخانهو د

نی مناسـب و دور از روسـتا   مکا موردمطالعه منطقۀ
 خصیص داد.تهاي صنعتی براي دفع فاضالب را

هـا و  فاضـالب موجـود در شـرکت    ۀواحدهاي تصـفی  -
 یبررسـ  مـورد  در منطقـۀ هـا  ها و هتـل بیمارستان

 يهـا  خانـه  هیتصـف یا امـور   نظر طرح فاضالبتحت
زیسـت  سازمان آب قرار گیرد تا از آلـودگی محـیط  

 جلوگیري شود.
هـاي مـالی و یـا    از جمله جریمـه ي ابازدارندهقوانین  -

 ژهیــو بـه متخلــف در منطقـه   هـا  کارخانـه تعطیلـی  
صنایعی که در نزدیکـی روسـتاها هسـتند تـدوین     

فاضـالب یـا پسـاب سـطحی بـه       ۀاز تخلیتا  گردد
  ود.شجلوگیري روستاها 

 از پرداخـت  فیـت ابا انجام اقداماتی تشویقی از جملـه مع  - 
کـه   در ساوجبالغ عقوا ییها کارخانهبخشی از مالیات 

 ةانگیـز  از ایـن طریـق   تـا ؛ کننـد قوانین را رعایت مـی 
ها براي جلوگیري از ورود فاضالبمنطقه  گرانصنعت

  .ابدیارتقاء به محیط زیست 
ایجاد فضاي سبز و منظر مناسب، ایجاد زمینه بـراي   -

 هـاي ارتبــاطی ایجــاد راه دسترسـی بــه آب سـالم،  
هـاي کشـاورزي و   مناسب جهت دسترسی به زمین

ــراي     ــی ب ــتی و آموزش ــز بهداش ــتاهاي مراک روس
آباد که میزان ناپایداري آباد و ملکآباد، عرب مهدي

 موردمطالعـه بیشتري نسبت بـه سـایر روسـتاهاي    
 .دارند

  

  منابع
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