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 چکیده
 تسیزطیمح با تنگاتنگ ارتباط در ردیگیم صورت انییروستا یسو از رهیغ و ونقلحمل مصرف، د،یتول سکونت، با رابطه در که ییهاتیفعال

 کی یمبنا بر و یکاربرد هدف با مقاله، نیا گذارد.یم اثر رامونیپ یهاستمیاکوس بر میرمستقیغ و میمستق طور به و دارد قرار هاآن منابع و
 در روایزر نیریش آب اچهیدر رامونیپ ییروستایاههسکونتگا ارتباط و یانسانیهاتیفعال اثر پژوهش، نیا در است. شده نیتدو یدانیم پژوهش

 شاهده،م ابزار با یدانیمیهاداده ،یاکتابخانهایههمطالع از پس ،یفیتوص پژوهش نیا در .است گرفته قرار یبررس مورد وانیمرشهرستان
 T یارآمیهاآزمون از هاداده لیتحل یبرا .ردیگیم بر در را یفیک و یکمّ یهاروش از یبیترک که است، شده یگردآور پرسشنامه و مصاحبه

 ،هاداده لیتحل .است شده استفاده SPSS و ArcGIS یافزارهانرم و ELECTRE ارهیچندمع یریگمیتصم مدل و ANOVA نمونه، تک
 یستیزطیمح یهایآلودگ که یاگونه به است اچهیدر ستمیاکوس با اچهیدر رامونیپ یروستا نُه در یانسان یهاتیفعال داریناپا رابطه دهندهنشان

 توسعه یهاشاخص یابیارز اههطبق حسب بر .است شده اچهیدر ستمیاکوس کارکرد و ساختار در رییتغ سبب که شودیم اچهیدر وارد یادیز
 اچهیدر یرو بر را یاثرگذار نیشتریب و دارد قرار تیاهم نظر از اول طبقه در 70140/7 ازیامت با یاقتصاد عدبُ ه،الکتر مدل از استفاده با داریپا

 و یکیاکولوژ ابعاد است. افتهی اختصاص یاقتصاد بُعد به 3921/12 زانیم به نیانگیم نیشتریب دهدیم نشان T آزمون جینتا است. داشته
 اچهیدر ستمیاکوس با ییروستا یهاسکونتگاه داریناپا روابط یآمدهایپ جمله از ،داد نشان جینتا دارند. قرار یبعد یهاطبقه در یکالبد -یکیزیف

 آب تیفیک و تیّکم کاهش و پرندگان شدن مسموم ان،یآبز مرگ و کاهش زارها،ین گسترش ،یاراض پوشش لیتبد و رییتغ به توانیم واریزر
  .کرد اشاره آن یداریناپا و بیتخر بر یاثرگذار ت،ینها در و ستمیاکوس یطیمح و یاجتماع یکارکردها کاهش ،اچهیدر
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 سرآغاز
 فاجعه است. ستیزمحیط حفظ لهامس جهان روز مسایل از یکی

 دیربایم انسان یزندگ از را امنیت و آرامش تنها نه یستیزطیمح
 (Kamali and کندیم دیتهد را یهست و یسالمت بلکه

Farahani, 2012.) بقای ادامه برای ستیزطیمح اهمیت امروزه 
 در ام دانش بر روزه هر که چنان نیست؛ پوشیده کسی بر انسان
 تگیوابس تنیده درهم هشبک  ،شود می افزوده زیستمحیط زمینه

 آسیب که است آورده وجودبه را متفاوتی هایاکوسیستم جانداران،
 خواهد روهروب جدی تهدید با را زندگی چرخه کل آن هب رساندن

 جهانی یامساله را زیستیمحیط یهاچالش و خطرها رواین از کرد.
 در یریناپذتیمسئول از یناش ما امروزه مشکالت شتریب دانند.می

 ثروت، حد از شیب یآورجمع و گرامصرف یزندگ است. یزندگ
 نآ با بشر که شده یکیاکولوژ هایخطر به منجر نیزم و قدرت
 نقش و ستیزطیمح تیاهم .(Moulison, 1998) است مواجه

 تمام ست.ا ریانکارناپذ یامر کشورها، شبردیپ و توسعه در آن یاتیح
 آن یبرا ستیزطیمح یبهساز یبرا هاانسان کوشش و تالش
 ثرتروم و تریمنطق یریگمیتصم ط،یمح در توسعه امر در که است
 به توجه با راستا، نیا در (.Makhdoum, 2009) ردیگ انجام

 هانآ با یانسان جوامع ارتباط و نحوه ،هااچهیدر و اهایدر تیاهم
 یزیربرنامه و توجه مورد یجد طور به دیبا که است یمهم موضوع

 هایطشر از یکی (1)یستیزطیمح یداریپا که چرا رد؛یگ قرار
 از یاژهیو شکل ینیروستانش است. داریپا توسعه به یابیدست

 و یاقتصاد اتیح از یبارز جلوه و انسان شتیمع و استقرار
 و مکان هر (.Razvani, 2011) است یستیزطیمح و یاجتماع

 ت.اس توسعه یزیربرنامه ازمندین یتعال و رشد یبرا ییفضا

 زا واقع در ییفضا –یمکان یهاعرصه به یبخشنظم و یدهشکل
 در و تهوسیپ یعیطب منابع از یریگبهره زمان از و بشر یزندگ آغاز
 هچ هر ارتباط نیا در است. بوده مطرح متفاوت یمفهوم و اسیمق

 و ابزار و طیمح انتظام و یسازمانده رفته باالتر فرهنگ سطح
  (.Saeedi, 1998) است شده ترشرفتهیپ یانسان یهاگروه یفن دانش

 ،یانسان یهاتیفعال اثر بر هاستمیاکوس بیتخر نهیزم در
 به که شده انجام کشور از خارج و داخل در یمتعدد هایقیتحق
 یهاتیفعال اثرات پژوهش .شودیم اشاره اختصار به هاآن از یبرخ

 ,.Saghafi et al) شانیپر اچهیدر هیحاش انییروستا یکشاورز

 از است شده یآلودگ دچار شانیپر اچهیدر دهدیم نشان (2010
 اکخ شیفرسا سبب بیش جهت در شخم اتیعمل که، نیا جمله

 و ییایمیش یکودها ن،یهمچن و شده اچهیدر به رسوب انتقال و
 اردو یاراض یاریآب و باران توسط زین یاراض در آفات دفع سموم

 یکیاکولوژ یداریپا بر یگرید پژوهش جینتا .شودیم اچهیدر
 ,Vazin) بهشهر زاغمرز یلپو تاالب هیحاش ییروستا جوامع

 اساس بر مطالعه مورد منطقه روستایی جوامع داد نشان 2013)
 یتمدیر چون یمسایل با و است ناپایدار اکولوژیکی هایشاخص
 و خانگی هایفاضالب ورود و هاپساب و هاآالینده نامناسب

 اربریک تغییر آب، درستنا مدیریت تاالب، به کشاورزی هایپساب
 با را ناپایداری رابطه ،ناپایدار ونقلحمل و تاالب پیرامون اراضی

 ژوهشپ جینتا است. کرده برقرار زاغمرز لپوی تاالب اکوسیستم
 (Velayati & Miri, 2005) هامون اچهیدر یستیزطیمحمسایل 

 لیقب از هاییاقدام یستیزطیمح یهاجنبه به یتوجهکم ،داد نشان
 درصد 3 ،ییروستا و یشهر پساب مترمکعب ونیلیم 21 کردن رها

 انواع به )آلوده یکشاورز یهافاضالب ورود و یصنعت پساب
 است هداشت یپ در را اچهیدر یداریناپا ،(ییایمیش یکودها مختلف

 و آب افت ،پرندگان ینابود چون ییامدهایپ ریاخ یهاسال در و
 حوضه پژوهش جهینت است. داده جهینت را اچهیدر شدن آلوده

 یهایآلودگ ،((Xiao Yong et al., 2015 نیچ یهیآشا رودخانه
 ،ییروستا نازلم و محصول دیتول و ،یدام یهایآلودگ ،یکشاورز

 پژوهش از حاصل جینتا اند.بوده رودخانه نیا یآلودگ یاصل منابع
 شمال وریکوش کوبو تاک اچهیدر رسوب منجالب در یخیتار رییتغ

 نشان (Sung Aha et al., 2006) گذشته سال 977 در ژاپن
 تاکنون گذشته سال 977 در یاراض یکاربر به توجه با که دهدیم

 توسعه جمله، از است شده یادیز راتییتغ دستخوش اچهیدر
 سطح آمدن نییپا موجب تاالب مجاورت در یشهر و یکشاورز

 یمغذ مواد یحاو رسوبات و معلق رسوبات ورود و ینیرزمیز آب
 نینهمچ و جاده ساز و ساخت ،البته است. شده تاالب نیا طیمح به

 کاهش در زین اچهیدر میحر در ییزداجنگل و یکشاورز توسعه
 بار شیفزاا است. بوده اثرگذار اچهیدر ستمیاکوس بیتخر و تیفیک

 یاهستگاهیز امر نیا که ،دهش آب یرگیت شیافزا موجب رسوب
 به را آنها در موجود یجانور و یاهیگ یهاگونه و تاالب در موجود
 و ییتاروس عیصنا قیتحق جهینت است. داده قرار ریتاث تحت شدت
 که یعیصنا داد نشان (Wang et al., 2006) نیچ در آب یآلودگ

 مشکالت آمدن وجوده ب سبب اندشده احداث نیچ یروستاها در
 میمستق هیتخل اثر در آب یآلودگ کهاست، شده زیستیمحیط

 با همراه هافاضالب نیا .است آن نیمهمتر یصنعت یهافاضالب
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 یآلودگ رد را نقش نیشتریب ،شودیم دیتول که یخطرناک یهازباله
 یآلودگ درصد 01 که یطور به ،دارند هارودخانه و هااچهیدر آب
  است. ییروستا هایپساب و فاضالب از یناش را هاآب
 مدادقل حساس هایستمیاکوس از یکی واریزر نیریش آب اچهیدر
 یروستاها و وانیمر شهر یانسان هایتیفعال اثر بر که شودیم
 نیز اچهیدر آب و است شدن کوچکتر حال در روز هر آن رامونیپ
 ،یاقتصاد لحاظ از اچهیدر نای است. مواجه یدیشد افت با

 هجمل از یمختلف یکارکردها دارای یعیطب و یفرهنگ ،یاجتماع
 ها،ندهیآال کاهش هوا، و آب لیتعد ،(2)یستیزتنوع از تیحما

 و پروریآبزی ،گردیطبیعت ،یگردشگر خدمات با،یز اندازچشم
 و پرندگان ،اهانیگ تغذیه منبع ،یریگیماه ،یدامپرور آموزش،

 اتیح نیب تنگاتنگ رابطه و یوابستگ موارد، نیا است. واناتیح
 حتما هک دهدیم نشان آن ستمیاکوس با را اچهیدر رامونیپ یانسان

 یاورزکش اقتصاد ینابود صورت، نیا ریغ در ،باشند لدتعا در دیبا
 هیتخل و مهاجرت دیجد یهاموج و یکاریب اچه،یدر رامونیپ

 و سرقت شیافزا مانند یاجتماع یهایآرامنا و یامننا روستاها،
 سر رب یریدرگ و مناقشات بروز ،یکاریب شیافزا با مرتبط میجرا

 روزب اچهیدر ستمیاکوس بیتخر دنبال به زین نیزم و آب منابع
 هایتیفعال توسط که زیستیمحیط هایآلودگی نمود. خواهد

 چهایدر نیا از یادیز بخش ،آمده وجوده ب اچهیدر رامونیپ یانسان
 جز اچهیدر نیا که یحال در است. داده قرار ینابود خطر در را

 سمیاکوتور توسعه یبرا الزم یهالیپتانس دارای و مناسب مناطق
 اررفت سوء ،یمحل یکشاورز یسنت ساختار رواج .است کشور در

 هایفاضالب از حاصل هاییآلودگ ،یمحل مردم زیستیمحیط

 بخصوص گرید مواد و  باران بارش از یناش هایرواناب روستاها،
 ینحو هب هرکدام کنندیم استفاده کشاورزان که ییایمیش یکودها

 به توجه با د.شویم محسوب اچهیدر یبرا یاساس هایدیتهد
 و یآب هایستمیاکوس ژهیوه ب هاستمیاکوس و زیستطیمح تیاهم

 جممنس ریزیبرنامه و یبررس ،میهست مواجه آن با که یآب بحران
 هایستمیاکوس نیا هیعل یانسان یدهایتهد با مقابله و حفاظت برای

 است نیا پژوهش نیآغاز و یاصل پرسش .دارد ضرورت حساس
 تمسیاکوس زیستیمحیط هایچالش بروز در روستاها نقش که
 را آن توانیم چگونه و ستیچ آن یداریناپا عوامل و اچهیدر
 کرد؟ تیریمد

 

 هاروش و مواد

 پژوهش روش

 جز روش، نظر از و است یکاربرد هدف، نظر از حاضر پژوهش
 یآهاقیتحق زمره در نیز اجرا نظر از و بوده یفیتوص یهاپژوهش

 هایمطالع از تلفیقی با ترکیبی پژوهش، رویکرد .است یشیمایپ
 هیحاش ییروستا ینواح پژوهش، یآمار جامعه است. کیفی و کمّی

 دهستان دو در) روستا 3 بر مشتمل مریوان شهرستان واریزر اچهیدر
 تیجمع خانوار 1193 مجموع با وار(یزر و رآبادیم و خاو یهانام به

 یروستا 3) خانوار 1193 انیم از کوکران فرمول اساس بر است.
 پرسشنامه عیتوز و انتخاب یبرا شد. انتخاب خانوار 274 ،نمونه(

 ادتعد حجم با متناسب انتساب روش از مطالعه مورد یروستاها در
  (.1 جدول) است شده استفاده روستا هر خانوار

 
 Center.2011 Statistics (Iran( پژوهش نمونه حجم و یآمار جامعه (:1) جدول

 پرسشنامه نمونه تعداد )نفر( تیجمع خانوار دهستان روستا فیرد

 09 2017 101 واریزر ین 1

 13 117 101 واریزر سانان یکان 2

 20 324 244 واریزر یتف دره 9

 17 912 37 رآبادیم خاو جهینگی 4

 1 970 04 رآبادیم خاو رصفایپ 0

 0 201 17 رآبادیم خاو دیسف یکان 1

 20 1734 244 رآبادیم خاو رشه برده 0

 13 117 102 واریزر کوالن 1

 14 002 121 رآبادیم خاو یسفل فیس 3

 274 0930 1193 - 3 جمع
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 یاروستاه و اچهیدر تیوضع بررسی ،هاپرسشنامه لیتکم یبرا
 و مشاهده هایکیتکن و یدانیم شیمایپ روش از مطالعه، مورد

 تخابان )با روستا مردم توسط هاپرسشنامه شد. استفاده مصاحبه
 لیتکم روستاها یاسالم یشوراها یاعضا و ارانیده (،یتصادف

 یسطح پنج یبندفیط در سوال 93 بر مشتمل پرسشنامه نیا .شد
 یالگو و هاستمیاکوس یداریپا هایشاخص براساس و کرتیل

 بخش در (.2 جدول) شد یطراح منطقه تیوضع و (9)جیلیاکوو
 یطور هب شد میتنظ افتهی ساختارمهین ایمصاحبه پژوهش، یفیک

 هک شد مطرح یسواالت محل، در پژوهش مساله بر تمرکز با که
 صورت کی به هاشونده مصاحبه همه یبرا هاآن شکل و یتوال

 اعانو یول شد دهیپرس ایجداگانه و متعدد سواالت هاآن از و نبود
 هاپاسخ مصاحبه، هر انیپا در شد. یگردآور هاداده از یمشابه
 .دش استخراج آن از یاصل یهامقوله و شده یکدگذار و یبنددسته
 بصری هایمشاهده با ها،مصاحبه از شده استخراج هایمقوله

 لیاص عوامل همچنین و آلودگی انواع نهایت، در و شد داده مطابقت
 شد. مشخص هاآلودگی

 

 دریاچه اکوسیستم حاشیه روستاهای در داریپا توسعه سنجش هایمعرف و هاشاخص  (:2) جدول

 بعد شاخص معرف

 نیزم تیفیک حفظ اچهیدر میحر به تعرض اچه،یدر رامونیپ یاراض یکاربر رییتغ

کی
وژی

کول
ا

 

 ،زمینی زیر هایآب ذخایر و دریاچه آبریز هایحوزه از آب برداشت نسبت اچه،یدر از آب مجاز برداشت
 هاچاه حلقه تعداد

 اچهیدر حقابه حفظ

 نیسرزم حفظ مرتعی اراضی تغییر نرخ ،یدامدار یهاتیفعال به وابسته یخانوارها درصد

 منظر تیفیک (یبصر تیفی)ک یعیطب ارزش یدارا منظر

 دیص جانوری، و گیاهی کلیدی هایگونه درصد وحش،اتیح و یاهیگ یهاگونه ستگاهیز از حفاظت
 شکار و دیص یهاتیفعال به وابسته یخانوارها درصد ،یآبز یهاگونه ساالنه

 ستمیاکوس حفظ

 فند جایگاه از برخوردار روستاهای درصد زباله، آوریجمع بهداشتی روش دارای هایسکونتگاه درصد
 زباله

 زباله کیاکولوژ تیریمد

 دفع یستمس به دسترسی فاضالب، شبکه به جمعیت دسترسی درصد فاضالب، ستمیس یدارا منازل
 شیمیایی مواد مناسب تصفیه و

 آب یآلودگ و فاضالب کیاکولوژ تیریمد

 اراضی تراکم ،یکشاورز بخش در آب مصرف نیانگیم ،ییایمیش سموم و کود مصرف زانیم
 زارعم وجود ها،کشآفت از استفاده میزان ک،یارگان صورته ب ییغذا مواد پرورش و دیتول کشاورزی،

 کیارگان یهاباغ و

 ییغذا مواد کیاکولوژ کشت
ی

صاد
اقت

 

 کالبدی، گسترش نوسانات و مسکونی بنایزیر سرانه و...(، آشپزخانه )حمام، مسکونی واحد تسهیالت
 سکونت فیزیکی کیفیت ساز و ساخت غیراستاندارد، مساکن درصد روستا، وسعت افزایش درصد

 -یکیزیف
بد

کال
ی

 

 

 در پایدار توسعه هایشاخص اثرگذاری میزان بررسی یبرا
 توضعی میزان کاهش و افزایش زریوار، دریاچه پیرامون روستاهای

 Test-T ها،میانگین مقایسه آزمون از دریاچه به نسبت هاشاخص

 ودنب ای بود که آزمون صفر فرض یبررس برای .است هشد استفاده
 و گروه 9) گروه دو از بیش یبررس مورد یهاگروه نیب اختالف
 یک واریانس تحلیل پارامتریک آزمون از کند،می آزمون را بیشتر(
 بررسی برای آزمون این ،است شده استفاده (ANOVA) طرفه
 مورد در دهندگانپاسخ هاینظر نمره میانگین تفاوت بودن دارمعنی

 آزمون کمک به شود.می استفاده پژوهش هایلفهؤم از یک هر

(ANOVA) هاگروه میان را ایگانهچند هایمقایسه توانمی 

 در هاشاخص گذاریاثر میزان آزمون این از استفاده اب داد. انجام
 و میانگین مقدار براساس دریاچه پیرامون روستاهای میان
 غیرمت اینجا، در د.ش بررسی هامیانگین این در تفاوت داریمعنی

 مورد روستای 3 و )وابسته( متغیر عنوانه ب ،ابعاد یهاآلودگی
 زمونآ برای .است شده تعریف )مستقل( متغیر عنوان به مطالعه
 بررسی هاآزمون کشیدگی و چولگی ابتدا هاداده بودن نرمال

 مقدار است. 9 برابر نرمال عیتوز یبرا یدگیکش مقدار شود.می
 بازه در و است 101/7 برابر D1 ریمتغ یبرا شده مشاهده یچولگ

 متقارن آن توزیع و بوده نرمال هاداده یعنی ،دارد قرار (-2 ، 2)
 دارد. قرار (-2 ،2است و در بازه ) 112/7 آن یدگیکش مقدار است.
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 .ستا برخوردار نرمال یدگیکش از ریمتغ عیتوز دهدیم نشان نیا
 آزمون از کرد، حاصل اطمینان هاداده بودن نرمال از که این برای

 دهدیم نشان نتایج است، شده استفاده رنوفیاسم -کولموگروف
  sig مقدار .است نرمال رهایمتغ از کی هر به مربوط یهاداده عیتوز

 با را هاادهد توانمی بنابراین، .است آمده دسته ب 70/7 از بیشتر
 روش به هاداده نیز ادامه در .کرد فرض نرمال ییباال نانیاطم

 هایروش از یکی که (4)(ELECTRE) معیاره چند گیریتصمیم
 ،الکتر روش .شد تحلیل ،است برتر نهیگز انتخاب و گیریتصمیم

 بار نیاول که است یبندرتبه یبرا ارهیچندمع یهاروش خانواده جز
 داده توسعه بعد یهاسال در و کرد هیارا را آن Yu 1332 سال در

 ده،ش نییتع شیپ از یهابازه اساسبر را هانهیروش،گز نیا .شد
 با (.Malek Mohammadi et al., 2008) کندیم یبندطبقه
 یاطبقه چه در اثرها از یک هر که کرد تعیین توانمی روش این

 ((mcdmeng افزارنرم از استفاده با گیرند.می قرار اهمیت از

 انجام شانون یآنتروپ روش با و یدست صورته ب رهاییمتغ یدهوزن
 پنج اتنظر از استفاده با پرسشنامه هایشاخص روایی است. گرفته

 روش اب نیز آن پایایی شد؛ تایید خوارزمی دانشگاه استادان از تن
 افزارنرم در پرسشنامه نمونه 10 روی بر کرونباخ آلفای ضریب

SPSS آمد( دست به 003/7 آلفاء ضریب ) شد تایید و محاسبه. 
 وهی،گر و انفرادی مصاحبه صورت به کیفی هایداده تحلیل روش
 کردن پیاده برای است. بوده بصری همشاهد و عرضی زدن قدم
 شده، ضبط )صدای مربوط اسناد فوق، روش از حاصل هایداده

 متن به و بازخوانی پژوهشگران( هایاشتدیاد و عکس فیلم،
 شده یکدگذار و یبنددسته متون این نهایت، در است. شده تبدیل

 شد. استخراج آن از یاصل یهامقوله و

 

 
 مطالعه مورد درمنطقه نمونه روستاهای جغرافیایی موقعیت نقشه (:1) تصویر

 

 هاافتهی
 توصیفی هایافتهی

 نمونه جامعه هایویژگی -

 و دارند، سن سال 90 تا 20 نیب درصد( 0/41) انیپاسخگو شتریب
 انیپاسخگو درصد 02 از شیب هستند. مرد هاآن از درصد 9/14

 هاآن از ددرص 9/10 تنها و هستند پلمید التیتحص یدارا
 شاغل نیز انیپاسخگو درصد 4/00 دارند. پلمید از باالتر التیتحص

 اب زراعت تیفعال اچهیدر از یبرداربهره نوع تیوضع در .هستند
 به ار واریزر اچهیدر هیحاش در تیفعال نوع نیشتریب درصد 1/41

 در یماه دیص و یدامدار هایتیفعال است. داده اختصاص خود
 است. گرفته قرار یبعد هایرده
 اهدهمش تکنیک صورته ب که هاییهمطالع از نهایی بندیجمع در

 ریوارز دریاچه اکوسیستم بر گذارثیرات عوامل مهمترین شد، انجام
 رد آن از مورد چند به که ،شد شناسایی آن با مرتبط هایچالش و

 :است شده اشاره زیر
 
 واریزر اچهیدر یآلودگ عوامل -

 اچهیدر بستر و میحر در یکشاورز یاراض گسترش .1
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 ریاچهد اکوسیستم تخریبی عامل مهمترین گفت توانمی جرات به
 گذشته دهه دو طول در که است آن اطراف کشاورزی اراضی زریوار
  ست.ا یافته افزایش نیز زیرکشت سطح جمعیت، افزایش با همراه

 اچهیدر بستر و میحر در یمسکون یوسازهاساخت گسترش .2
 هداشت پیشروی اچهیدر سمت به وسازهاساخت ،ریاخ سال چند در

 نیزم ،اچهیدر یمتر 177 تا 27 میحر در که یطوره ب است
 و شده داده گسترش یسازساختمان نیهمچن و یباغ و یکشاورز

 هاینیزم در وسازساخت .دارد ادامه اچهیدر طرف به روستا رشد
 یونمسک هایفاضالب و زباله دیتول جمله از یمشکالت یکشاورز

 در را اهزمین کاربریرییتغ و اچهیدر میحر به تعرض و یکشاورز و
 میحر در وسازساخت از یانمونه (،2) ریتصو در .است داشته پی
 .دیکنیم مشاهده را اچهیدر
 عمیق نیمه و عمیق هایچاه از آب پمپاژ ایستگاه هاده ایجاد .3
 فصل در دریاچه آب سطح شدید افت سبب دریاچه اطراف در

از  اچهیدر اطراف در متعدد یهاچاه حفر .شده است تابستان
 فرح یهاچاه نقشه .است اچهیدر ستمیاکوس هایدیتهد نیمهمتر

نشان داده شده است.  قرمز رنگ با چاه حلقه 000 بر مشتمل شده
 (.9)تصویر 

 
 یهانیزم داخل در سازوساخت از نمایی (:2) تصویر

 1931 وار،یزر اچهیدر حاشیه یکشاورز

 

  کشاورزی هایفعالیت از ناشی یهاآلودگی .4
 احاطه کشاورزی اراضی توسط سو چهار هر از زریوار دریاچه حاشیه

 هدریاچ به منتهی هایرودخانه حاشیه یاراض همچنین، .است شده
 صرفم ییایمیش سموم و کودها دارند، کشاورزی یکاربر نیز زریوار
 وارد و شده شسته هاآبراهه و باران توسط یاراض نیا در شده

  .کندمی وارد ستمیاکوس به یجد بیآس و شودیم اچهیدر

 

 
 (writers خذ:ا)م واریزر اچهیدر حاشیه مطالعه مورد روستاهای شده حفر یهاچاه یپراکندگ نقشه (:9) ریتصو

 

 هادام فضوالت دفع .0
 ت.اس اچهیدر ستمیاکوس یجد یدهایتهد گرید از یدام فضوالت

 به .دریگیم انجام یسنت صورته ب منطقه در فضوالت نیا دفع
 دامتدا در یدام فضوالت دفع ،یتف دره یروستا در نمونه، عنوان
 ودشمی ریخته رودخانه داخل به همچنین و گیردمی صورت آبراهه

  و یونمسک هایفاضالب با فضوالت این زمین، بیش لیدله ب که

 (.4 شکل) .شودیم اچهیدر وارد و شده مخلوط هازباله
 کشت یر الگوییتغ .1

در چند سال اخیر تغییر الگوی کشت در اراضی کشاورزی، بین 
ت. ای داشته اسروستاییان حاشیه دریاچه زریوار رشد قابل مالحظه

کشت محصوالتی که نیاز زیادی به آب دارند مانند یونجه، 
وی کشت است. تغییر الگزمینی ، توتون و برنج افزایش یافته سیب
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خاک اراضی کشاورزی پیرامون مداوم سبب از بین رفتن مواد 
 (.0دریاچه خواهد شد )تصویر 

 
 یلیتحل یهاافتهی

 با که دهدمی نشان، (9) جدول در اینمونه تک T آزمون مقادیر
 آمار تفاوت 71/7 از کوچکتر خطای سطح و 33/7 اطمینان

 نآ ضمن دارد. وجود مفروض و واقعی میانگین دو بینداری معنی
 ارگذابعاد اثر واقعی میانگین مقادیر (،9) جدول نتایج براساس که،
  (،3921/12) ادیـاقتص (،0027/12) وژیکـولـاک دریاچه، روی بر

 
 یروستا یوانیح فضوالت دفع نحوه از نمایی (:1) تصویر

1931 ،اچهیدر هیحاش در یتف دره  

 

 
 1931 -1931 مطالعه مورد یزمان بازه در واریزر اچهیدر رامونیپ یاراض کشت یالگو رییتغ روند نمودار (:5) ریتصو

 :(Water and Regional Organization of Kurdistan2015) مأخذ 
 

 (12) مفروض میانگین مقدار از ،(4100/12)کالبدی -فیزیکی
 بین انگینمی تفاوت پژوهش، فرضیه براساس بنابراین، است. باالتر
 چه ره شده مطرح ابعاد به توجه با .گیردمیقرار پذیرش مورد ابعاد

 آلودگی بر دعب اثرگذاری میزان باشد 12 عدد از بیشتر میانگین
 ،(9 جدول) در که طور همان راستا، این در است. بیشتر دریاچه

 ترینباال میانگین بیشترین با اقتصادی دعب شود،می مالحظه
 در ادیاقتص دعب بنابراین، است. داشته دریاچه روی بر را اثرگذاری
 رکد یاجرا دارد. قرار ابعاد دیگر به نسبت ناپایدارتری وضعیت

 اچهیدر طبیعی اکوسیستم سالمت و داریپا توسعه از درست و کامل
 .است یضرور مطالعه مورد یروستاها در واریزر

 

 (writers :مآخذ) T-Test  مبتنی مطالعه مورد روستاهای در هاشاخص و ابعاد سطح تفاوت معناداری (:9) جدول
 12 = آزمون مورد یعدد تیمطلوب

درصد 35 نانیاطم فاصله  حد از تفاوت 

 مطلوب

 سطح

یمعنادار  

(sig) 

 درجه

یآزاد  

 آماره

 T آزمون

نیانگیم  ابعاد نمونه 

ترنییپا باالتر  

1011 1317 09214 7/774 279 209/1 کیاکولوژ 274 12/0027   

1090 1321 09101 7/774 279 210/0 3921/12 یاقتصاد 274   

1020 1312 09491 7/774 279 311/2 4100/12 یکالبد -یکیزیف 274   

 

 فرض که دهدمی نشان ،(4) جدول در ANOVA آزمون مقادیر
 رد هاآن آماری یکسانی فرض مقابل در و هاگروه میانگین تفاوت

 درصد 33/7 اطمینان با و 71/7 از کوچکتر خطای سطح شود.می
 است 70/7 از کمتر ،( sig =.777) مقدار که آنجا از است، دارمعنی



 0911 هار و تابستانب، 01 ، شماره01 زیست، سالهای محیطپژوهش  18

 هک است نیا یمعن به است، بیشتر 4 از نیز ،( =10f /417) مقدار و
 .دارد وجود یمعنادار تفاوت ،مطالعه( مورد )روستاهای هاگروه نیب

 دولج مطابق .شودیم مشاهده یبیتعق لیتحل جینتا ،(0) جدول در
 مقایسه هاتفاوت همه که ،است آمده تفکیک به روستاها نتایج ،(0)

 نشان هاروستا از یک هر بین دارمعنی هایتفاوت است. شده
 رد.دا وجود داریمعنا تفاوت روستاها با ابعاد آلودگی بین دهد،می

 انگینمی با ،کالبدی(- )فیزیکی اول طبقه در روستاها میانگین
 ،اساس نیا بر دارد. وجود تفاوت )اقتصادی( دوم طبقه در روستاها
 رشهبرده یروستا ،(1207/0) نیانگیم با رصفایپ یروستاها

 * عالمت با که ،(191/0) با سانان یکان یروستا و ،(999/0)
 دریاچه رب را یاقتصاد یآلودگ راتیتاث نیشتریب اند،شده مشخص

 یروستا ،(2077/3) نیانگیم با رصفایپ یروستاها .است داشته
 ،(2100/17) با دیسف یکان یروستا و ،(777/17) یسفل فیس

 تایروس است. داشته زریوار دریاچه بر را گذاری اثر مقدار نیکمتر
 اول طبقه در هم آمده، دسته ب نتایج به توجه با رشهبرده

 بندیهدست قابل )اقتصادی( دوم طبقه در هم و کالبدی( -)فیزیکی
 ثرگذاریا میانگین برابری دلیل به رشهبرده روستای واقع در است.
 دو ینا مابین طبقه، دو هر با زریوار دریاچه اکوسیستم بر بیشتر
 ،دهدمی نشان ANOVA آزمون نهایی نتیجه گیرد.می قرار طبقه

 هاچیدر رامونیپ مختلف یروستاها نیب در ابعاد یآلودگ زانیم
 .است متفاوت واریزر

 
  )writers خذ:ام) ANOVA انسیوار زیآنال جدول جینتا (:1) جدول

سطح 

 (sig)یمعنادار
f 

 نیانگیم

 مجذورات
 جمع مجذورات (df)یدرجه آزاد

 

 گروهی بین 022/129 1 741/10 11/0 .777
 گروهی درون 711/010 131   
 جمع 010/011 274   

 
  مطالعه مورد یروستاها سطح تفاوت معناداری تعقیبی تحلیل نتایج (:5) جدول

  )writers خذ:ام) ANOVA) Hsd (Tukey آزمون بر مبتنی
 تعداد روستا بعد

 نمونه

 پرسشنامه

Subset for alpha = 

0.05 
 تعداد روستا بعد

 نمونه

 پرسشنامه

Subset for alpha 

= 0.05 

 در روستا هر سطح جمع

 (1.2) ستون دو

 روستا هر سطح جمع

 (1.2) ستون دو در

ی
صاد

اقت
 

 1207/0 1 * پیرصفا

زیف
کی

 ی
- 

کالبد
 ی

 2077/3 1 رصفایپ

 7777/17 14 یسفل فیس 9999/0 20 * رشه برده

 2100/17 0 دیسف یکان 1911/0 13 * سانان کانی

 1003/11 13 سانان یکان 1423/0 14 سفلی سیف

 4704/11 20 یتف دره 0149/0 0 سفید کانی

 4392/11 09 ین 1013/0 20 تفی دره

 0130/11 13 **کوالن 0777/1 17 نگیجهی

 1411/12 20 ** رشه برده 3741/1 09 نی

 2777/14 17 ** جهینگی 1142/0 13 کوالن

Sig 3 274 7149/7  3 274 701/7 
 
 
 

 .ارهاستیمع وزن نییتع ،ELECTRE مدل با کار الزامات جمله از
 در .است شده استفاده یآنتروپ روش از ارهایمع وزن نییتع یبرا

 جینتا و نییتع لیذ فرمول شرح به ارهایمع یینها وزن پژوهش نیا
 از: عبارتند ،(1) رابطه یاجزا .است شده هیارا ،(0) جدول در آن
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 (:1) رابطه

1

1
n

i

wi


 

W = اریمع یینها وزن 
j= یکارشناس قضاوت ای موجود، مراجع اساس بر اریمع وزن 

Wj = یآنتروپ روش ار،یمع وزن 

 
  ابعاد وزن براساس شده سازیمقیاسبی هایداده ماتریس آنتروپی (:3جدول)

 (writers خذ:أ)م مطالعه مورد روستاهای در

C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 بعد 
01/2  21/2  14/2  2 2 0/9  9 0/2  1/9  اقتصادی 

- - - - - 11/9  92/2  49/9  04/2 کالبدی -فیزیکی   

- 1/2  24/9  09/2  41/4  21/4  1/2  10/9  11/9  اکولوژیکی 

 

 (writers خذ:أ)مـ معیارها نهایی وزن تعیین ماتریس (:7جدول)
W9 W8 W7 W6 W5 W4 w3 W2 W1 

910/7  1411/7  1004/7  1431/7  1171/7  7179/7  7709/7  7793/7  7714/7  

 
 و یکالبد -یکیزیف به نسبت یاقتصاد بُعد ،اند شده سهیمقا یزوج ای دو به دو صورت به ابعاد ،است آن نشانگر الکتر مدل از حاصل جینتا

 و یخنث یاقتصاد به نسبت یکیاکولوژ بُعد اما ،است یخنث یکیاکولوژ و یاقتصاد به نسبت یکالبد -یکیزیف بُعد دارد. یبرتر یکیاکولوژ
 توانیم نینابراب و بوده واحد عنصر کی حداقل یدارا سیماتر از سوم و دوم یهاستون البته است. داشته یبرتر یکالبد یکیزیف به نسبت

 رینبیشت مورد نیهم در که است انتخاب یبرا بعد نیمهمتر و نیثرتروم یاقتصاد بُعد یعنی A1 نهیگز که یمعن نیبد کرد، حذف را آنها
 زیر (2) رابطه صورته ب توانمی را (1) جدول هایگزینه بین روابط ضمنا است. داشته زریوار دریاچه اکوسیستم با ارتباط در را تاثیرگذاری

 در A2 و دوم، رتبه در اکولوژیکی بُعد A3 گرفته، قرار اهمیت یکم رتبه در است اقتصادی بُعد همان که A1 اساس این بر داد: نشان هم
 است. شده واقع آخر رتبه

 
  (:2) رابطه      

A1 = اقتصادی A2= کالبدی -فیزیکی  

A3= اکولوژیکی A2= کالبدی -فیزیکی  

 
 
 

 (writers خذ:ا)م اچهیدر یآلودگ زانیم  به نسبت مطالعه، مورد یروستاها در ابعاد یزوج سهیمقا سیاترم (:8جدول)

 بعد اقتصادی کالبدی فیزیکی اکولوژیکی

  A1  اقتصادی 7 1 1

کالبدی فیزیکی 7 7 7  A2  

  A3 اکولوژیکی 7 1 7

 
 روستاهای در پایدار توسعه هایشاخص ارزیابی طبقات حسب بر

 اقتصادی بعد (،3) جدول از آمده دسته ب نتایج ،مطالعه مورد منطقه
 به ار امتیاز بیشترین بُعد مهمترین عنوانه ب (،70140/7) امتیاز با

 آن ضعیف پایداری سطح از نشان که است، داده اختصاص خود
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 و (،74212/7) با اکولوژیک بعد دارد. دریاچه اکوسیستم به نسبت
 گرفته قرار بعدی هایرده در (7710/7) امتیاز با کالبدی -فیزیکی

 است.
 

 ELECTRE مدل از حاصل نتایج بندی جمع (:3) جدول

 (writersخذ:ا)م
 نهایی امتیاز عدبُ

(ci) 

 شاخص رتبه

 1 70140/7 اقتصادی

 2 74212/7 اکولوژیکی

 9 7710/7 کالبدی -فیزیکی

 

 گیرینتیجه و بحث
 شیزیبا اندازچشم به توجه با مریوان شهرستان در زریوار دریاچه

 و شده شناخته کردستان استان گردشگری قطب عنوانه ب
 در ریاخ هایسال در که است کشور شیرین آب دریاچه بزرگترین

 ظارتین قانون نبود همچنین و گونگونا انسانی و طبیعی عوامل اثر
 ایهفعالیت است. گشته اساسی تغییرات دستخوش مشخص

 با زریوار، دریاچه پیرامون روستایی هایسکونتگاه انسانی
 حاظل از را ناپایداری رابطه و نبوده یکپارچه دریاچه اکوسیستم
 در ازهاوسساخت گسترش است. کرده برقرار دریاچه با اکولوژیکی

 قابهح به توجهیبی ،آن سطح کاهش و دریاچه خشک بستر و حریم
 ورود ،دریاچه به ورودی آب منابع از رویهبی برداشت و دریاچه

 رهاسازی و زباله مدیریت عدم دریاچه، به هاپساب و هافاضالب
 کش،آفت )انواع شیمیایی مواد انواع از استفاده محیط، در آن

 دریاچه، پیرامون کشاورزی هایزمین در کود( و کشعلف
 آفرینینقش و اثرگذاری از هایینمونه ... و ناپایدار نقلوحمل

 میدانی نتایج .است آن تخریب در دریاچه پیرامون روستاهای
 زیستیمحیط پایداری سطح خصوص در آمده دستهب

-T آزمون از استفاده با دریاچه پیرامون روستایی هایسکونتگاه

Test، ادیاقتص بُعد سه هر در آمده دسته ب میانگین دهدمی نشان 
 کالبدی -فیزیکی و ،(0027/12) اکولوژیکی ،(3921/12)
 عددی مطلوبیت شده گرفته نظر در میانگین از بیشتر (4100/12)

 پایداری سطح که است آن بیانگر و است بوده (12) یعنی
 در و ینپای دریاچه پیرامون روستایی هایسکونتگاه زیستیمحیط
 از حاکی نیز ANOVA آزمون نتایج دارند. قرار نامطلوبی شرایط

 مورد روستاهای بین زمینه این در معناداری تفاوت که است آن
 مورد روستاهای آزمون، این نتایج براساس دارد. وجود مطالعه

 ثرگذاریا بیشترین و اثرگذاری کمترین متفاوت طبقه دو در مطالعه
 ابعاد، همه در رشهبرده روستای بین، این در گیرند؛می قرار

 با را ناپایدارتری رابطه و داشته دریاچه بر بیشتری اثرگذاری
 دلم بندیرتبه نهایی نتایج دهد.می نشان دریاچه اکوسیستم

ELECTRE  یبیشتر اهمیت از اقتصادی بُعد دهدمی نشان نیز 
  است. برخوردار دریاچه اکوسیستم با تعامل در

 اقتصادی، بُعد سه هر در دهدمی نشان آمده دسته ب نتایج
 امعجو میان ناپایداری رابطه کالبدی -فیزیکی و اکولوژیکی

 رقرارب دریاچه این اکوسیستم با زریوار دریاچه پیرامون روستایی
 کیدات با دریاچه پیرامون هایفعالیت اقتصادی، بُعد در است. شده

 ریقط از و پایدار زیست اصول با ناسازگار معیشتی هایشیوه بر
 و (1)زاتنش هایمحرک آمدن وجود به سبب (0)بیرونی هایمحرک

 ،اکولوژیک بُعد از است. شده دریاچه اکوسیستم برای خطرناک
 موجب و هنبود سازگار زیستمحیط با روستایی هایسکونتگاه نظام

 هایندهآال مدیریت عدم است. شده دریاچه اکوسیستم برای آلودگی
 جرمن جایگزین، پاک هایسوخت از نکردن استفاده و پسماندها و

 واملع است. شده آن تخریب و دریاچه اکوسیستم با ناسازگاری به
 تحت یزن را دریاچه اکولوژیکی ارزش و زیباشناختی جنبه شده، ذکر
 هایسکونتگاه کالبدی، -فیزیکی بُعد از است. داده قرار تآثیر

 متریک نقش دریاچه اکوسیستم آلودگی میزان در اگرچه روستایی
 چهدریا اکوسیستم با تعامل در اهمیت از سوم رده در و کرده ایفا
 هایواحد ایجاد رشد روند اخیر سال چند در اما ،است گرفته قرار

 به نجرم دریاچه، زیستمحیط با ناسازگار و کیفیتبی مسکونی
 محسوب دریاچه برای جدی تهدیدی و شده آن حریم دیدهت

 اب روستایی هایسکونتگاه در بررسی مورد ابعاد مجموع شود.می
 اند،ردهک ایجاد دریاچه اکوسیستم با که ناپایداری رابطه به توجه
 است. شده دریاچه اکوسیستم کارکرد و ساختار در تغییر به منجر

 مدیریت سوء با مرتبط دالیل از برخی زمینه، این در همچنین
 هخالص طور به را مریوان شهرستان مدیریتی و اجرایی هایسازمان

 برشمرد: ریز موارد در توانمی
 ییاجرا یهاسازمان یسو از ناسازگار و متعدد یهاطرح یاجرا .1

 ؛دریاچه برای آنها زیانبار یهاامدیپ و

 اظتحف با (میمستق نفعانیذ) یمحل مردم منافع یظاهر تضاد .2
 مردم؛ نیب در یتفاوتیب ای مقاومت ینوع جادیا و اچهیدر از

 پس مردم توسط حفاظت یهاطرح با رابطه در یمنف قضاوت .9
 عدم هیروح جادیا و هاآن یاجرا از سال نیچند شدن یط از

 مردم؛ نیب در یدیناام و یناکام و اعتماد
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 یجیتدر بیتخر و حفاظت یهاطرح شدن رها کارهمهین .4
 .شده انجام یهایگذارهیسرما و ساتیتاس

 گاریماند دلیل به آبی هایاکوسیستم سایر به نسبت هادریاچه
 پاسخ ردیرت شودمی حاصل آن در که تغییراتی به نسبت بیشتر

 یبازنگر و هادریاچه و هاتاالب پایدار مدیریت بنابراین، دهند.می
 و هاتاالب پیرامون جوامع زیست الگوی و ریزیبرنامه روند در

 عنوان هب دریاچه به وابسته زیستمندان هم تا است الزامی هادریاچه
 از هدریاچ به وابسته انسانی جوامع هم و شوند حفظ جهانی میراث

 هدف پایدار، توسعه .نشوند محروم زیستی و حیاتی امکانات
 پایداری، و است سرزمین از استفاده در (0)خردمندانه ریزیبرنامه

 تلفیمخ منابع شود.می محسوب هدف این به دستیابی استراتژی
 هب توانمی جمله از که کنندمی ایجاد اختالل پایداری فرآیند در

 ریهمجوا (،الت)عد سرزمین گستره بر هاکاربری نامناسب توزیع
 )عدم منابع از حد از بیش برداشت )ناسازگاری(، هاکاربری نامناسب

 .کرد هاشار )تضاد( منابع از بردارانبهره فعالیت ناهماهنگی و توازن(
 شارکتم و بیشتر آفرینینقش پایدار، توسعه هایستون از کیی

 در ریپایدا به دستیابی بنابراین، است. مردم هایتوده باورمندانه
 پیرامون (1)هایروستا پایدار توسعه بدون زریوار دریاچه اکوسیستم

 ایبر و پژوهش این نتایج به توجه با .بود نخواهد پذیرامکان آن
 آن، توقف یا و دریاچه اکوسیستم بر حاکم روند شدت کاهش

 شود:می پیشنهاد زیر راهکارهای
 از الگوبرداری با منطقه روستاهای مدیریت نحوه اصالح .1

 محیط، ندهکنآلوده منابع کنترل بر تاکید جمله )از سالم روستای
 تمدیری ها،فاضالب و هاپساب پسماندها، بازیافت و مدیریت
 شتیبهدا دفن برای مناسب یابیمکان دام، نگهداری بهداشتی

  بازیافت(؛ غیرقابل هایزباله

 ریاچهد اکوسیستم اکولوژیکی حریم تعیین طرح اجرای و تهیه .2
 زریوار؛

 در غیرمجاز ساخت از جلوگیری و وسازهاساخت کنترل .9
 حریم طرح اساس )بر دریاچه پیرامون باغی و زراعی هایزمین

 دریاچه(؛
 کشت جایگزینی بر تاکید با منطقه، در کشت الگوی تعیین .4

 کم؛ آبی نیاز با محصوالت

 حذف و کاهش هدف با ارگانیک، کشاورزی ترویج و آموزش .0
 شیمیایی؛ کودهای و سموم از استفاده تدریجی

 قه،منط در زیرزمینی آب منابع از برداریبهره کنترل و نظارت .1
 بردارانبهره جریمه و غیرمجاز هایچاه بستن و شناسایی با

 پرمصرف؛

 پیرامون محلی جوامع معیشت ارتقاء و توانمندسازی آموزش، .0
 دریاچه؛ از حفاظت و پایدار معیشت رویکرد با دریاچه،

 روستاهای در پایدار گردشگری هایطرح اجرای و تهیه .1
 زا حفاظت و پایدار معیشت ارتقا راستای در دریاچه، پیرامون
 دریاچه؛

 پژوهش این در شده هارای پیشنهادهای همسوکردن .3
 یاحیا و حفاظت جامع طرح قالب در (1 تا 1 های)ردیف
 المللی.بین تجارب از گیریبهره با زریوار، دریاچه

 

 سپاسگزاری
 مطالهمورد یروستاها محترم یاهال ،یخوارزم دانشگاه تاداناس از
 اریاخت در خاطر به استانی و شهرستانی مربوطه یهاسازمان و

 .شودیم یقدردان و سپاسگزاری پژوهش نیا یهاداده گذاشتن
 

 هاداشتدیا
1. Environmental sustainability 

2. Biodiversity 

3. Ecovillage 

4. Multiple Criteria Decision making   

5. External stimulants 

6. Tension stimulators 

7. Wise Planning 

8. Sustainable rural development 

 

 فهرست منابع
Kurdistan Regional Water, Water and Wastewater Organization of Marivan County. 2015. )In Persian). 

Iran Statistics Center.2011. Culture of the country (Marivan city). (In Persian) 

Jiao, Y.; ShaZhoub, N.; ShiQic. Yangc, B.; Chena, Y.; Huangc, R. & Dua, P. 2015. Zoning of rural water 

conservation in China: A case study at Ashihe River Basin, International Soil and Water Conservation Resear. 



 0911 هار و تابستانب، 01 ، شماره01 زیست، سالهای محیطپژوهش  11

Kamali, M. & Farahani, B. 2012. Environmental Culture and Strategy for Sustainable Tourism Development, 

First National Conference on Tourism and Nature Tourism of Iran Land, pages 1-14. (In Persian). 

Makhdoom, M. 2009. Models that should not be modeled or models that do not always have a logical answer, 

Environmental Science Quarterly, Vol. 6, No. 3, 185-192. (In Persian) 

Malek Mohammadi, B.; Zahraie, B. & Karachi, B. 2008. Ranking the Results of Multi-Purpose Tanks 

Optimization Model Using Electre-TRI Method, Tabriz, Proceedings of the Third Iranian Water Resources 

Management Conference. (In Persian) 

Mollison, B. 1998. Permaculture: Designers’ Manual, Tyalgum: TagariPress. 

Razvani, M.P. 2011. Introduction to Rural Development Planning in Iran, Tehran, Ghooms Publications. (In 

Persian). 

Saeedi, A. 1998. Sustainable Development and Instability of Rural Development in Iran, Journal of Housing 

and Revolution, Tehran, pp. 16-22. (In Persian) 

Saghafi, M.; An Alinia, Z.G. & Alizadeh, H. 2010. Investigating the Impacts of Agricultural Activities of Rural 

Villagers on Lake Parishan on Water Contamination, 4th International Congress of Islamic Geographers, 

Zahedan, Sistan and Baluchestan University. (In Persian) 

SangAhn,Y.; Mizugaki,S.; Nakamura,F. & Nakamura,Y.2006. Historical change in lake sedimentation in Lake 

Takkobu, Kushiro Mire, northern Japan over the last 300 years. Journal of Geomorphology.78: 321-334. 

vazin, n. 2013. Evaluation of ecological sustainability of rural communities with emphasis on instability and 

threats to wetland ecosystem, Case Study of Lappe Zaghmorz and Behshahr Wetlands, Second International 

Conference on Environmental Hazards, Kharazmi University. (In Persian) 

Velayati, Q. & Miri. 2005. Environmental Issues of Lake Hamoun, Geographical Research, No. 56, Summer 

2006, pp. 113-103. (In Persian). 

Wang, M.; Webber, M.; Finlayson, B. & Barnett, J. 2008. Rural industries and water pollution in China, Journal 

of Environmental Management.86: 648-659. 

Water and Regional Organization of Kurdistan Province.2015. Rural Water and Wastewater Organization of 

Marivan. (In Persian). 

 


