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  : فضايي -هاي مكاني پايداري اقتصادي و رابطة آن با ويژگي
  هنگامطالعة موردي روستاهاي دهستان كوهين شهرستان كبودر

 *امين خراسانيمحمد و ضيانوشينمعصوم، محمدمهدي  مجتبي قديري
  ۲۱/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش   ۲/۴/۱۳۸۸: تاريخ دريافت

  چكيده
در . شـود  مـي امروزه، پايداري اقتصادي عاملي حياتي در ماندگاري جمعيت روسـتايي شـناخته   

تنوع در  پژوهش حاضر، ناحية مورد مطالعه با مشکالتي همچون درآمد محدود و ناپايدار، عدم
گسـترش فقـر و بيکـاري و بـه تبـع آن،       هـاي اشـتغال،   کمبـود فرصـت   ي اقتصـادي، ها فعاليت

و فشار بـر منـابع اقتصـادي محـدود روسـتا       ،هاي روستايي، نرخ رشد منفي جمعيت مهاجرت
هاي پايداري اقتصادي و نيـز  ابتدا به شناخت شاخص ي،با مطالعة ادبيات موضوع .مواجه است

رداخته شد و سپس، بررسي و ارزيابي وضعيت پايداري اقتصادي و تجزيه و تحليل اطالعات پ
. گيـري از فـن بـارومتر پايـداري انجـام پـذيرفت      بندي روستاهاي دهستان کوهين با بهرهسطح

مکاني روسـتاها مـورد بررسـي قـرار      -هاي فضاييهمچنين، رابطة پايداري اقتصادي با ويژگي
هستان كوهين در وضعيت متوسط د پايداري اقتصادي،از ديدگاه نتايج نشانگر آن است که . گرفت

در پايان نيز در  .در وضعيت تقريبًا ناپايدار قرار دارند  روستاها درصد  ۶۰از  به پايين است و بيش
ي اقتصـادي روسـتاييان بـا تأكيـد بـر      ها فعاليتسازي راستاي پايداري اقتصادي، پيشنهاد متنوع
ا كشاورزي همچـون  ي مرتبط بها فعاليتيان از طريق بخش كشاورزي و افزايش درآمد روستاي

  .شود ميدستي، فرآوري محصوالت، و مشاغل خانگي ارائه صنايع 
                                                 

ترتيب، نويسندة مسـئول، دانشـيار دانشـكدة جغرافيـاي دانشـگاه تهـران و عضـو قطـب علمـي مطالعـات و           به *
و   ؛ريزي روستايي دانشگاه تهـران كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ؛)mghadiri@ut.ac.ir(ريزي روستايي  برنامه

  . ريزي روستايي دانشگاه تهراندانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه
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)/ دهسـتان ( كـوهين  / توسـعة فضـايي  / توسـعة مكـاني  / پايداري اقتصـادي : هاكليدواژه
                  .مطالعة موردي)/ شهرستان(كبودرآهنگ 

* * * 
   مقدمه

ي و توسعة روستايي محسوب ريز برنامهمثابه رويکردي نوين در  پايدار بهامروزه، توسعة 
توسـعة  (توسعة روستايي نيز برخالف گذشته، در چارچوب رهيافت مطلـوب  . شود مي

-نگر و نظامي است كه دربردارندة ابعاد و مؤلفه، مبتني بر رويکردي کل)پايدار روستايي
ابعـاد  (پيوندي موزون ميان آنهاسـت  و هم دهندة نظام توسعة روستاييهاي بنيادي شکل

و موزون از آن رو که هر بعد اهميت خاص ) شناختي، اجتماعي، اقتصادي، و نهاديبوم
مثابـه جزئـي از    تلقي انسان به. خود را داشته، قابل حذف يا تقليل به نفع ديگري نيست

ندة توازن، شرط مثابه عنصر اصلي برقرارکن بوم و در عين حال، محوريت انسان بهزيست
کنندة نظام پايداري روستايي است  اصلي تحقق اهداف توسعه در هر كدام از ابعاد تعيين

روند نزولي ). ۷۴: ۱۳۸۲ي صنايع تبديلي و تکميلي و توسعة روستايي، ريز برنامهکميتة (
هـاي گسـتردة روسـتاييان بـه شـهرها،       جايي و مهاجرت وضعيت اقتصاد روستاها، جابه

و بيکاري، عدم امنيـت غـذايي، قرارگـرفتن عمـدة جمعيـت روسـتايي در       گسترش فقر 
که در عمل، اهداف حياتي توسعه مبني بر  دهد ميحاشيه، و مواردي از اين دست نشان 
تر منافع ناشـي از   هاي توليدي، و برقراري متعادلافزايش پايدار درآمد، گسترش اشتغال

افـزايش توليـدات کشـاورزي بـا     . ستمواجه شده ارشد در مناطق روستايي با شکست 
رويه از کودهاي شيميايي و تأکيد بر رشد اقتصـادي باعـث بـر هـم خـوردن       استفادة بي

هـاي   شده و با کـاهش پايـداري طبيعـت و نظـام     هاي طبيعي و زراعي بومتعادل زيست
و اجتماعي جوامـع روسـتايي انجاميـده و     شناختي، اقتصاديزراعي، به تزلزل تعادل بوم

ها  اکنون با مشخص شدن ناپايداري). ۳: ۱۳۸۵فراهاني، (اپايداري آنها را رقم زده است ن
اي مهم نمود يافته اسـت   صورت مسئلهو مضرات فراوان آن در مسيرتوسعه، پايداري به

از داليل عمدة ضعف ساختاري روسـتاها مشـکالت اقتصـادي    ). ۱۴۹: ۱۳۶۵شوماخر، (
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  بـودن سـطح اشـتغال،      در عـدم تنـوع مشـاغل، پـايين    تـوان   آنهاست که تبلور آن را مي
  ي اقتصـادي، نامسـاعد بـودن شـرايط کـار      هـا  فعاليـت پايين بودن دستمزدها، ناپايداري 

از سـوي ديگـر، اگرچـه    ). ۹۲: ۱۳۷۷سعيدي، (مشاهده كرد ) مانند بيمه و بازنشستگي(
امـا بايـد   گسترش کشاورزي از شروط الزم براي رشد اقتصادي نواحي روستايي است، 

تنهايي شرط کافي بـراي پايـداري اقتصـادي در ايـن نـواحي      پذيرفت که اين فعاليت به
 .رود ميشمار ن به

با توجه به مسائل ياد شده، خروج اقتصاد روستايي از وضـعيت كنـوني آن بـيش از    
هـاي   هـا و قابليـت   يابد؛ و بدين منظور، بيش از هر چيز، بايد ظرفيـت  پيش ضرورت مي

گيـري عقاليـي از آن، امکـان تقويـت نظـام       ايي شناسايي شود تـا بـا بهـره   نواحي روست
تدريج، خانوارهاي سـاکن روسـتا بـا مشـاغل      اقتصادي نواحي روستايي فراهم آيد و به
  .متعدد و منابع درآمد گوناگون درگير شوند

  منطقة مورد مطالعه
. شـود  مـي ه در پژوهش حاضر، کوهين يکي از ده دهستان شهرستان کبودرآهنگ مطالعـ 

 .دهستان كوهين در جنوب غربي كبودرآهنگ در يک منطقة کوهستاني واقع شده اسـت 
سه روستاي دشتي، هشـت روسـتاي   (اين دهستان، با داشتن چهارده آبادي داراي سکنه 

کيلـومتر   ۲۳۵نفـر،   ۱۰۱۷۹و جمعيتـي برابـر بـا    ) اي، و سه روستاي کوهستانيکوهپايه
 رسـد نفر در کيلومتر مربع مـي  ۳/۴۳جمعيت در آن به  مربع وسعت دارد و تراکم نسبي

هـاي اخيـر، ايـن     در سـال ). ۷۸: ۱۳۸۱ي اسـتان همـدان،  ريـز  برنامه سازمان مديريت و(
دهستان با مشكالت اقتصادي و معيشتي و از آن جمله عدم اشتغال، نرخ باالي بيکـاري  

، سـالخوردگي  هاي اشتغال در بخـش کشـاورزي   در ميان جوانان روستايي، نبود فرصت
هـاي نـوين و بهينـة آبيـاري، پـايين بـودن رانـدمان توليـد         جمعيت کشاورز، نبود نظـام 

خيز، و نيز بـه حاشـيه   آبي و وجود اراضي کمتر حاصلدليل کممحصوالت کشاورزي به
کـه در   اي گونـه بافي مواجه بوده اسـت، بـه   دستي مانند قاليرانده شدن برخي از صنايع 
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نفر کاسته شـده،   ۹۲۹، از ميزان جمعيت آن )۱۳۸۵تا  ۱۳۷۵از (ماري سالة سرشدورة ده
در عين حال، . تأمل استاي كه با توجه به نرخ رشد باال در روستاهاي منطقه قابل نكته

دو روستاي پرجمعيت اين دهستان از نظر اقتصـادي در وضـعيتي نسـبتًا مطلـوب قـرار      
  . )۱جدول ( دارند

  
هاي جمعيتي آنها بر اساس  کوهين و برخي ويژگيروستاهاي دهستان  -۱جدول 

  ۱۳۸۵سرشماري 

وضع طبيعي   آبادي
 آبادي

ارتفاع از
  سطح 
 دريا

تعداد
 خانوار

)۱۳۸۵(

  درصد
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)۱۳۸۵( 
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جمعيت 

)۱۳۷۵(
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 جمعيت

)۱۳۸۵(
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)۸۵-۷۵(
 -۴۹/۱ ۲۹۵  ۳۴۳ ۱۹۵۰۴۵۶۸دشتيداشآق

 -۴۶/۱ ۳۰۱ ۱۹۹۰۶۸۶۴۳۴۹ايکوهپايهاورياد
 -۵۱/۰ ۶۴۷ ۲۰۵۰۱۱۶۶۳۶۸۱ايکوهپايهجزوان

 ۱۷/۰ ۱۶۹۵ ۱۸۵۰۲۸۳۷۲۱۶۶۶ايکوهپايهقلعهداس
 -۷۸/۱ ۶۱۵ ۷۳۶ ۱۸۵۰۱۲۲۵۹دشتيآبادزين

 ۱۳/۰ ۱۳۵۶ ۲۱۰۰۲۲۶۷۴۱۳۳۸كوهستانيطاهرلو
 -۷۸/۲ ۳۱۶ ۱۹۵۰۷۰۵۸۴۱۹ايکوهپايهقزلجه
 -۳۹/۱ ۸۲۷ ۶۵۹۵۲ ۲۱۵۰۱۵۲ايکوهپايهقورجينه
 -۴/۲ ۴۰۲ ۲۱۷۵۷۹۶۶۵۱۳کوهستانيکندتپه
 ۱۸/۰ ۱۹۳۲ ۱۸۹۷ ۱۹۰۰۲۷۵۷۵دشتيکوهين
 -۶۱/۱ ۴۷۴ ۱۹۳۰۹۱۵۷۵۵۸ايکوهپايهگاوزبان
 -۷۴/۲ ۳۸۹ ۵۶۵۱۴ ۱۹۶۶۹۴ايکوهپايهواشور
 -۹۳/۲ ۳۱۱ ۲۰۲۵۷۳۶۰۴۱۹كوهستانيوصله

 -۵۴/۱ ۶۱۹ ۲۰۸۰۱۱۰۶۱۷۲۳ايکوهپايهمحمد ولي
 -۸۶/۰ ۱۰۱۷۹  ۱۹۹۸۱۸۰۴۶۴۱۱۱۰۸دهستان کوهين

  ۱۳۸۵؛ مركز بهداشت و درمان شهرستان کبودرآهنگ، ۱۳۷۵مركز آمار ايران، : منبع   
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  نگارندگان : منبع  
  موقعيت دهستان کوهين در تقسيمات سياسي -۱نقشة 

  روش تحقيق
پايداري اقتصادي روستاها، شناخت عوامل مؤثر در پايـداري آنهـا و   از آنجا كه سنجش 

 مندو ارزش ، مهمنيز ارائة راهکارهاي الزم براي پايداري نواحي روستايي بسيار ضروري
بـين درجـة پايـداري    «كـه   كنـد  مـي است، پژوهش حاضر پاسخ بدين فرضيه را دنبـال  

  .»دار وجود داردمعنيفضايي رابطة  ـهاي مکاني اقتصادي روستاها و ويژگي
درصـد شـاغالن در بخـش کشـاورزي،      ۷/۵۳، در شهرستان کبودرآهنـگ،  ۱۳۸۵در 

انـد كـه   درصد در بخش صنعت شـاغل بـوده   ۷/۱۷درصد در بخش خدمات، و  ۷۵/۲۸
) درصد ۱/۳۲(بدين ترتيب، شاغالن بخش کشاورزي از متوسط شاغالن در سطح استان 

شـمار  زي بخش اقتصادي غالب در اين شهرستان بهبيشتر بوده است؛ و بنابراين، كشاور
بررسـي  همچنـين،  . رسـد اما در سطح استان، اين برتري به بخش خـدمات مـي  . رود مي

  ، از کـل جمعيـت شـاغل دهسـتان کـوهين      ۱۳۸۵کـه در   دهـد  مـي ساختار اشـتغال نشـان   
  درصـد در بخـش صـنعت، و     ۵ي عمـدة کشـاورزي،   هـا  گروهدرصد در  ۸۱، )نفر ۳۱۹۵(

از يـک سـو،   ). ۱۳۸۵مرکز آمار ايران، (اند  رصد ديگر در بخش خدمات اشتغال داشتهد ۱۴
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غلبة بخش کشاورزي در اقتصاد شهرستان کبودرآهنگ و نيـز دهسـتان کـوهين و از سـوي     
دهندة اهميت توجه به سـنجش  نشان ۱۳۷۵- ۸۵ديگر، کاهش جمعيت اين دهستان در دهة 

   .ادي در روستاهاي اين منطقه استويژه پايداري اقتصوضعيت پايداري و به
صـورت  اي و نيز مطالعـة ميـداني بـه    روش مطالعة اسنادي و كتابخانهاين پژوهش به

ها انجام شده و واحد تحليل پـژوهش روسـتا و خانوارهـاي     گردآوري اطالعات و داده
جامعة آماري تحقيق چهارده آبادي داراي سکنة كـوهين را شـامل   . روستايي بوده است

که با استفاده از پرسشنامة عمومي روستا و خانوار روستايي، تمامي اين روستاها  ودش مي
براي انتخاب خانوارهاي نمونه، سه گروه خـانوار روسـتايي   . اندمورد بررسي قرار گرفته
  :در نظر گرفته شده است

كشــاورزي، شــامل  بــردار بهــرهخــانوار  ۸۰؛ روســتاهاي داراي كمتــر از گــروه اول
  .داش، اورياد، قزلجه، کندتپه، گاوزبان، واشور، و وصلهروستاهاي آق
ــا ۸۰؛ روســتاهاي داراي گــروه دوم ــردار كشــاورزي، شــامل   ۱۵۰ت خــانوار بهــره ب
  .آباد، و جزوانمحمد، قورجينه، زينروستاهاي ولي
امل كشـاورزي، شـ   بـردار  بهـره خـانوار   ۱۵۰؛ روسـتاهاي داراي بـيش از   گروه سوم

  .قلعه، و طاهرلو،داس)مرکز دهستان(روستاهاي کوهين 
. خـانوار بـود   ۱۸۰۸كشـاورزي در روسـتاهاي دهسـتان     بردار بهرهحجم خانوارهاي 

براي برآورد حجم نمونة جامعة آماري كشاورزان از رابطة كوکران استفاده شده کـه بـر   
بـراي تجزيـه و   . خـانوار بـوده اسـت    ۱۴۹اين اساس، حجم نمونه در دهستان کـوهين  

  . ها، از دو روش كمي و كيفي استفاده شده است تحليل اطالعات و داده

  پيشينة نظري
مفهوم توسعة پايـدار در نتيجـة افـزايش آگـاهي نسـبت بـه روابـط مشـکالت پيچيـدة          

اي سالم براي  اجتماعي با فقر و نابرابري و آينده -محيطي و موضوعات اقتصادي زيست
توسعة پايـدار  «، ۱۹۸۷بر اساس تعريف کميسيون برانتلند در . نوع بشر پديد آمده است

هـا، و رونـدهاي    گـذاري  تغيير در استخراج منابع، مسـير سـرمايه   فرايندعبارت است از 
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هاي موجود و آينـده بـراي    توسعة فناوري، و تغيير نهادي، همساز و هماهنگ با قابليت
كميسـيون جهـاني   ). WCED, 1987: 10(» تأمين نيازها و برآورده ساختن آمـال بشـري  

هـاي پايـداري را در   ، با اين مفهـوم از توسـعة پايـدار، مؤلفـه    )۱(محيط زيست و توسعه
دانسـتند، در نظـر گرفـت و تعريفـي از      تر از آنچه نويسندگان پيشين مياي وسيع گستره

محـور پايـداري    -بـوم زيسـت «ارائه داد که مستلزم تغيير شکل از مفهـوم   توسعة پايدار
در ايـن تعريـف،   . و اجتماعي توسـعه اسـت   اقتصادي زمينة به »طبيعي حفاظت و لبديكا

 اجـزاي  بلكـه  باشـند،  مجـزا  هـم  از توانند نمي اقتصاد و زيست محيط که است اين بر فرض

  ).Hopwood et al., 2005: 45(روند شمار ميدر يک نظام پيچيده و پويا به هم به وابسته
   
 
 
  

  
  

  Costanza, 1992: 83 :منبع
  هاي مدل رايج توسعة پايدارحلقه -۱شکل 

مدل رايج توسعة پايدار از سه حلقة مجزا و اما بـه هـم پيوسـتة محـيط، اجتمـاع و      
ها منفک و مستقل از اين بخش اقتصاد تشکيل شده است که البته در نهايت، هر كدام از

توجهي به نقش طبيعت در اقتصاد اين است مشهودترين خطر ناشي از بي. ديگري است
بسـا در اثـر ايـن غفلـت، چنـان      که چون طبيعت نظام حامي حيات اقتصادي است، چه

بـراي رسـيدن بـه    . آسيب ببيند که ديگر قابليت بازيابي و احياي خود را نداشـته باشـد  
شناختي و اقتصـادي در قالـب   ر سطح جهاني، بايد از تفکر جدايي اهداف بومپايداري د

شناختي حـامي حيـات   هاي بومهاي اقتصادي به نظامنظام. اهدافي متضاد دست برداريم
اند؛ و اگر خواهان پايداري زندگي بشري باشيم، بايد اين حقيقـت را در  اقتسادي وابسته

  ). Costanza, 1992: 83(م کار بندي تفکر و عمل درک کنيم و به

 عدالت اجتماعي

تعهد در حفاظت
  از محيط زيست

 توسعه پايدار
  رونق اقتصادي
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رشد اقتصادي يقينًا الزم است، اما ممکن است شرط کـافي بـراي توسـعة پايـدار و     
در بسـياري از جوامـع در حـال    . نباشـد  -هادرون و بين نسل -حتي توزيع برابر درآمد
گذاران براي پيشبرد توسعة پايدار با تأثيرپذيري از فقدان خواسـت   توسعه، توان سياست

گـذاران از قـدرت اجـراي     ها و نيز عدم برخورداري اين سياست ل سياسي دولتو تماي
گـذاران   از سـوي ديگـر، سياسـت   . شـود  ميويژه در نواحي روستايي تضعيف قوانين به

ي داراي عاليـق  ها گروهي سياسي و نيز ها گروهيافته هم از تأثير و هجمة  جوامع توسعه
اران هر دو دسـتة ايـن جوامـع ناگزيرنـد در     گذ بنابراين، سياست. خاص در امان نيستند

راستاي رشد و توسعه، در مسيري غير از مسير دلخواه كـه همانـا پايـداري اسـت، گـام      
  ).Thamir, 2003: 155(بردارند 
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  هاي پايداري اقتصادي در نواحي روستاييشاخص -۲جدول 
 هاي پايداريشاخصمعيارهاها مؤلفه  بعد نظام

دي
صا

اقت
  

ي 
دار

پاي
دي

صا
اقت

  

دي
صا

 اقت
لت

عدا
  

فقر
فع 

ر
  

 فقر جمعيت زير خط
  بار تكفل ناخالص
  بار تكفل خالص

  ميانگين درآمد ساالنة خانوار
  تفاوت درآمد به هزينة خانوار

  مجموع وجوه ارسالي 

يط
مح

 با 
ري

زگا
سا

 

  زيستيتراكم 
  نسبت اراضي داراي شيوة آبياري تحت فشار

 ميزان استفاده از كودهاي شيميايي
  هاكشميزان استفاده ازآفت

  ميزان استفاده از كودهاي دامي

دي
صا

 اقت
ات

ثب
  

يب
 آس

ش
كاه

ري
پذي

  ايهاي اجارهدرصد زمين 
  خريشيوة سلفميزان فروش محصول به 

 نرخ بيكاري
  محصوالت كشاورزيدرصد كشاورزان داراي پوشش بيمة 

  )دولتي(گيري از خدمات اعتباري ميزان بهره

وع
تن

شي
بخ

  

 ضريب تنوع شغلي 
  ضريب تنوع اراضي كشاورزي

  نسبت جمعيت شاغل در بخش كشاورزي به غيركشاورزي
  ي غيركشاورزيها فعاليتدرصد درآمد از

دي
صا

 اقت
رفاه

 

آيي
كار

 

  ي كشاورزيها فعاليتكل درآمد حاصل از
  هاي تفريحيدرصد هزينه

  درصد زارعان باسواد
  متوسط سن زارعان
  ضريب مكانيزاسيون

  هاي قابل كشتهاي زير كشت به كل زميننسبت زمين
  نرخ اشتغال 

  نرخ اشتغال مردان 
 نرخ اشتغال زنان 

هره
ب

ري
و

 

   اندازة مزرعهتوزيع
  راندمان توليد

  نرخ تغيير درآمد
  انداز واقعيميزان پس

  ۱۳۸۶پايش،  مهندسين مشاور سبزانديش  :منبع
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  ها و معيارها تعريف مؤلفه
به معني تقويت مباني اقتصاد و دستيابي بـه امنيـت اقتصـادي از    : پايداري نظام اقتصادي

در امور مستمر و باثبات، اشتغال سودمند و منابع مـالي  نظر دسترسي به معيشت پايدار، 
اتکا و در نهايت، فناوري مقتضي و همساز با محيط با بهره برداري از منابع انسـاني   قابل
توليـد  ). ۱۰: ۱۳۸۲ ي صنايع تبديلي و تکميلي و توسعة روستايي،ريز برنامهکميتة ( است

بر حسب توليدات و ديگر منافعي اسـت   )مانند خانواده يا جامعه(حاصل يک نظام توليدي 
صـورت نسـبت   که ارزش اقتصادي دارند و ممکن است بر حسب اصطالحات اقتصادي به

کميـابي و يـا   . شـوند  زمان و يا نسبت سرانه به خانواده، اجتماع و غيره بيان / واحد به ناحيه
براي جمعيتي انجامد، بويژه  کيفيت ضعيف عملکردهاي محيطي به کاهش بازده اقتصادي مي

اغلـب اهميـت   . انـد کنندة آنها وابستهکه به استفاده از منابع طبيعي در محيط بالفصل احاطه
و کميـابي منـابع طبيعـي     شـود  مـي منابع طبيعي براي توليدات اقتصادي مورد غفلت واقـع  

  . )Hediger, 1997: 101(آيد  حساب نمي به
  :هاي مختلف، چنين تشريح کرداهي اقتصادي را از ديدگها فعاليتتوان پايداري  مي
  موقعيتي را پايدار گويند که در آن، مطلوبيت جامعه در طول زمان کاهش نيابد؛  - ۱
اي باشـد کـه   گونـه موقعيتي را پايدار گويند که در آن، مـديريت منـابع طبيعـي بـه     - ۲

 هاي توليد و رشد اقتصادي همچنان براي آينده پايدار باقي بماند؛ فرصت
دار گويند کـه در آن، در جريـان رشـد و توسـعة اقتصـادي، ذخـاير       موقعيتي را پاي - ۳

 سرماية طبيعي کاهش نيابد؛ و 
اي باشـد کـه   گونـه موقعيتي را پايدار گويند که در آن، مـديريت منـابع طبيعـي بـه     - ۴

  ).۱۳۵: ۱۳۸۴خليليان، (کار رفته کاهش نيابد عملکرد منابع به
هـاي توسـعة پايـدار    شـاخص طرح تـدوين  استفاده در مورد  هايشاخص ۲جدول 

از سوي کميتة توسعة پايدار روستايي را كه اي و محلي روستايي در سطوح ملي، منطقه
براي سنجش پايداري  .دهد ، نشان ميارائه شده است ۱۳۸۶وزارت جهاد کشاورزي در 

  . ها استفاده شده استاز اين شاخصاقتصادي در روستاهاي دهستان مورد مطالعه، 
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در  تعريـف  قابـل  معيارهـاي  تـرين  مهـم  »محيط با سازگاري« و »رفع فقر« :اقتصاديعدالت 
تعاريف متعدد و متفاوت ارائه شده  فقر از .روندمي شماربه اقتصادي عدالت مؤلفة با ارتباط
اجتمـاع،   در انسـان  نقـش  انسـان،  وجـودي  فلسـفة  ماننـد  مواردي به هاتفاوت اين که است

 زيسـت  شـرايط  و جمـع،  اصـالت  يا فرد اصالت به باور اجتماعي، عدالت مفهوم از برداشت

اي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است فقر پديده که گفت توان مي مجموع، در .گردد برمي
؛ شود ميسوي سعادت ناشي و سير به زندگي براي اساسي نيازهاي حداقل تأمين عدم از که

ست که فاقد قابليت و توانايي کـافي  فقر بر حسب زمان و مکان نسبي بوده، فقير کسي ا
  ). ۶: ۱۳۸۳صـامتي و کرمـي،   (براي تأمين حداقل نيازهاي مادي و معنـوي خـود باشـد    

در ارتباط با سازگاري با محيط، شـايد بتـوان تخريـب منـابع طبيعـي را از آشـكارترين       
  . )Lal, 2000: 430(مواردي دانست که در آن، عدم سازگاري با محيط مشهود است 

اجتماعي و از نيازهاي اوليـة انسـان    -نگرش جديد جهاني، آب كااليي اقتصاديدر 
مثابه يکي از سه عامل تشکيل و بقاي محيط بخش، به امروزه، آب اين منبع حيات. است

شـک، صـيانت    بي .، بيش از هر زمان در كانون توجه است)هوا و خاک در كنار(زيست  
اي جهـاني اسـت و از   صادي و عادالنه از آب مسئلهي بهينه، اقتبردار بهرهاز منابع آب و 

. شـود  ميمثابه يک چالش فراگير بشري ياد ويكم، از آب بهروست كه در قرن بيستاين
منزلة کليد توسعه ها به مقولة آب به ها و ملت تأکيد جامعة جهاني بر اين است که دولت

ثابـت اسـت؛ و در مقابـل،     اگرچه منابع آب تجديدپذيرند، اما حجم اين منـابع . بنگرند
  ). ۲۹۳: ۱۳۸۵کارآموز و همکاران، (تقاضاي انسان براي آنها رو به افزايش است 

بخشي اقتصادي به تعـداد و تسـاوي مسـيرهاي جريـان انـرژي در      تنوع: ثبات اقتصادي
ي هـا  فعاليـت هاي اقتصادي اشـاره دارد و بـا بـرآورد تعـدد انـواع متفـاوت        داخل نظام

گيـري   در نظام و چگونگي تساوي توزيع انرژي ميان آنها قابـل انـدازه  اقتصادي موجود 
اي براي تحقق اهداف اقتصـادي و   صورت وسيله تنوع شالودة ثبات بوده، اغلب به. است

اي با اقتصاد متنوع شانس رود كه جامعه انتظار مي. رشد و ثبات پايداري ارتقا يافته است
  ).۶۸-۶۳: ۱۳۸۵فراهاني، (باشد  بهتري براي رشد و آيندة باثبات داشته
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 سـطح  در شناختي،زيست ديدگاه توان گفت که از ، ميپذيري کاهش آسيبزمينة در 

 منـابع  هاآن عمدة هاي ويژگي كه كنند ميزندگي  مناطقي در روستايي فقيران بيشتر جهان،

ي بردار بهره در سنتي هاي حاكميت شيوه پايين، كشاورزي وري بهره بازده،خاك كم و آب
 زيسـت  محـيط   كيفيـت  و تنزل مخرب، هاي متوالي، سيالب هاي خشكسالي كشاورزي،

 و زايي براي زندگي آسيب چنين فضاي در رو،از اين). World Bank, 1990: 10(است 
هـاي   سـازمان  دولتي، هاي سازمان كه از سوي رسمي منابع اعتبارات به دسترسي فعاليت،

 ارائـه  كننـدگان  كمـك  سـاير  و المللـي  بـين  و اي توسعة منطقه هاي كارگزاري ، غيردولتي

 و افزايش توليـد  اشتغال، ايجاد ويژه در مواردي چوندارد، به مهم بسيار  ، نقشيشود مي
 روسـتايي،  رفـاه  و زنـدگي  سـطح  بـردن  باال ترويج نوآوري، و ها افزايش آگاهي درآمد،

   اراضـي،  سـازي  يكپارچـه  يي،روسـتا  و آب در توليـد  زمـين  منـابع  از درسـت  اسـتفادة 
   بهبـود  توسـعه،  جريـان  بـه  زنـان  اقتصادي، واردكـردن  و اجتماعي پذيري كاهش آسيب
 مشـاركت  و همكـاري  زيست، و تقويـت روحيـة   محيط  كالبدي  بافت و كيفيت مساكن

  ).۱۸۲: ۱۳۸۴الدين افتخاري و عينالي، ركن(
دست آمده اشاره هاي به دهنهاي مورد استفاده و ستا به ارتباط بين داده :اقتصادي كارآيي
اغلب کميابي و يا کيفيت . است) طبيعي(ها شامل نيروي کار، سرمايه، و منابع  داده. دارد

و بدين ترتيب، سرمايه و  شود ميضعيف کارکردهاي محيطي منجر به کاهش کارآيي 
دست آيد؛ هرچند، سطح ن ميزان بازده بهتا هما شود مينيروي کار بيشتري مصرف 

رسد تا  صورت محرک ضروري به نظر مينيز به) فشارها(از کميابي  يخاص
نسبت بازده واقعي . هاي توليدي کارآتر بپردازند کنندگان از منابع به توسعة نظام استفاده

دمان است؛ يا کارآيي يا ران) مورد انتظار(شده دست آمده به بازدهي استاندارد و تعيينبه
، به مقدار کاري که بايد انجام گيرد شود ميدر واقع، نسبت مقدار کاري که انجام 

  ).۶۲: ۱۳۸۵فراهاني، (
 در زبـان انگليسـي  » productivity«معادل  وري بهرهدر زبان فارسي، کلمة : وريبهره

مشتق شـده و بـه    »ور بهره«و از  وري مصدر است بهره واژةاز نظر ادبي، . رودبه كار مي



  ۱۳ ۲، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال    …هاي پايداري اقتصادي و رابطة آن با ويژگي
 

معنـي شـده   » بـر، سـودبرنده و کاميـاب    بهره«ور استناد فرهنگ فارسي معين، کلمة بهره
ي هـا  فعاليـت ست؛ و از آنجا که ممكـن نيسـت   ها فعاليتوري معيار سنجش  بهره. است

آيـد، سـنجش هـر    وري پيش مـي  انسان بدون هدف و مقصد باشد، وقتي سخن از بهره
  .گيرد ميانجام آن فعاليت قرار  فعاليتي در ارتباط با هدف

  هاي تحقيقيافته
  مؤلفة عدالت اقتصادي

  معيار رفع فقر
هايي همچون درصد جمعيت زير خط فقر، بـار   براي بررسي ميزان رفع فقر، از شاخص

  ، ميانگين درآمـد سـاالنة خـانوار، تفـاوت درآمـد بـه هزينـة       )خالص و ناخالص(تكفل 
. آمـده اسـت   ۳استفاده شـده کـه نتـايج آن در جـدول     خانوار، و مجموع وجوه ارسالي 

سوم خانوارهاي نمونـه زيـر خـط فقـر     گونه که در اين جدول مشخص است، يک همان
و بيشـترين بـار    ۹/۱قرار دارند؛ کمترين بار تکفل خالص مربوط به روستاي وصـله بـا   

  .است ۳/۳تکفل خالص مربوط به روستاي گاوزبان با 
نة خانوار در روستاهاي دهستان کوهين مؤيـد شـکاف و   بررسي متوسط درآمد ساال

اي که از چهارده روستاي دهستان، درآمد ساالنة خانوار گونهدامنة تغييرات زياد بوده، به
هـاي بـاالي    اين مقدار با توجه به هزينـه . در يازده روستا کمتر از دو ميليون تومان است
  . درسامرار معاش و امور کشاورزي ناچيز به نظر مي

درصـد از درآمـد    ۸/۱۲طـور ميـانگين،   کـه بـه   دهـد  مـي ها نشـان   همچنين، بررسي
خانوارهاي روستاها از طريق وجوه ارسالي مهاجراني كه بيشتر آنها به تهـران و همـدان   

درصد وجوه ارسالي به دهستان متعلق بـه   ۵۵حدود (آيد  دست مي اند، بهمهاجرت كرده
   ).قلعه استسه روستاي کوهين، طاهرلو، و داس
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 کوهيندهستان روستاهاي نمونة  خانوارهايرفع فقر در ميان معيار  وضعيت -۳جدول 

  آبادي
درصد 
  جمعيت

زير خط فقر
  بار 

تكفل 
ناخالص

  بار
  تكفل 
 خالص

  ميانگين درآمد
  ساالنةخانوار 

 )ميليون ريال(

  مدآتفاوت در
به هزينة خانوار

 )هزار ريال(

مجموع وجوه
  ارسالي

 )درصد( 
 ۲ ۶/۵۱۵۲/۰۷/۲۶/۱۱۷/۲  داشآق

 ۷  ۲/۲ ۳/۵۲۵۳/۰۵/۲۳/۱۲ اورياد
 ۱۲ ۲/۴۳۴۹/۰۳/۲۲/۱۵۸/۲ جزوان

 ۲۹ ۲/۲۳۵۶/۰۷/۲۷/۲۵۶/۸ قلعهداس
 ۸ ۳/۳۴۶۱/۰۴/۲۸/۱۷۴/۳ آبادزين

 ۳۴ ۶/۲۲۵۹/۰۸/۲۴/۲۴۲/۹ طاهرلو
 ۱۰ ۸/۳۱۵۷/۰۱/۳۸/۱۶۷/۴ قزلجه
 ۱۳ ۳/۲۷۵۱/۰۲/۳۳/۱۷۵/۵ قورجينه
 ۳ ۱/۲۸۵۴/۰۲/۲۲/۱۴۴/۲ کندتپه
 ۳۵ ۱/۱۷۶۳/۰۱/۳۳/۲۹۱/۱ کوهين
 ۶ ۱/۳۷۶۲/۰۳/۳۴/۱۶۹/۱ گاوزبان
 ۵ ۳/۳۰۴۸/۰۸/۲۱/۱۲۰/۲ واشور
 ۷ ۲/۳۷۶۱/۰۹/۱۹/۱۷۴/۲ وصله

 ۹ ۲/۲۹۵۸/۰۶/۲۴/۱۸۶/۴محمد ولي
 ۸۵/۱۲ ۲۴/۳۳۵۶/۰۶۸/۲۷۵/۱۷۸۲/۳ ميانگين

 ۱۳۸۱ي استان همدان، ريز برنامهسازمان مديريت و : منبع   

  معيار سازگاري با محيط
، ميـزان  زيسـتي هايي همچـون تـراکم   براي بررسي معيار سازگاري با محيط، از شاخص

ها و همچنين، ميزان استفاده از کود دامي  کش از کودهاي شيميايي، سموم و آفتاستفاده 
بيشـتر  ). ۴جـدول  (هـاي زراعـي و بـاغي اسـتفاده شـده اسـت        از زمـين در هر هکتار 

غلبـة  . اندبهرههاي داراي شيوة آبياري تحت فشار بيروستاهاي دهستان کوهين از زمين
ي اصولي و درست در کشاورزي ريز برنامهبودن منطقه، و نبود ديمي، کوهستاني کشت 

  .ستفشار در منطقه شده امانع از گسترش آبياري تحت
. نفـر در هـر هكتـار اسـت     ۷۹/۰در سطح روسـتاهاي نمونـه    زيستيميانگين تراكم 

نفـر در هـر    ۳۵/۱ميزان محمد به اي وليبيشترين ميزان تراكم مربوط به روستاي کوهپايه
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نفر در هر هکتار متعلق به روستاي کوهستاني وصله  ۵/۰هكتار و كمترين ميزان برابر با 
خيـز و اراضـي قابـل    هاي حاصـل  ه با توجه به نبود خاکشايان يادآوري است ك. است

ميـانگين مصـرف کودهـاي شـيميايي     . رود مـي شمار کشت، اين مقدار تراکم نيز زياد به
کيلوگرم  ۱۸۶، در مجموع، )سياه(و فسفات آمونيوم ) سفيد(درصد  ۴۶ اوره شامل منطقه،

اراضي زراعي ديم و آبي  کيلوگرم در هر هکتار از ۲۷۰تا حداکثر  کيلوگرم ۱۳۰حداقل با
کيلوگرم در هر هکتار  ۹۸/۱طور متوسط، ساالنه به .است نوسان در دهستان اين روستاهاي

بيشترين . شود ميوارد اراضي زراعي  هاکش قارچ و ها کش علف ها، کش حشره سموم، انواع
تـار  ليتـر در هک  ۵/۲ها مربوط به روستاي کـوهين بـا    کش ميزان استفاده از سموم و آفت

استفاده از کودهاي دامي در کشت محصوالت کشاورزي نشان از جايگـاه دانـش   . است
در اين منطقه، به ميزان زيادي، از کودهاي دامـي  . بومي در توسعة پايدار کشاورزي دارد

 . شود ميزميني و يونجه و نيز انگور استفاده ويژه براي محصوالت جاليزي خيار، سيببه
  

  دهستان کوهينروستاهاي  درمحيط  باسازگاري ر معياوضعيت  - ۴جدول 

  آبادي
داراياراضينسبت

  شيوة آبياري 
)درصد(تحت فشار

تراکم 
زيستي

ميانگين استفاده از
کودهاي شيميايي 

)کيلوگرم درهکتار(
 ميانگين استفاده 

  ها کشاز آفت
 )ليتر در هکتار(

 ميانگين استفاده 
 از کودهاي دامي

 )هکتارتن در (

 ۲/۴۳ ۶۷/۰۱۷۰۹/۱- داشآق
 ۷/۳۱ ۷۲/۰۱۴۰۶۵/۱- اورياد
 ۲/۲۹ ۶۱/۰۱۶۰۸/۱- جزوان

 ۶/۳۸ ۸۵۱/۰۲۷۰۴/۲ قلعهداس
 ۴/۳۵ ۲۵۷/۰۱۷۵۲/۲ آبادزين

 ۴۱ ۳۱۳/۱۲۴۰۲/۲ طاهرلو
 ۸/۳۴ ۲۶۹/۰۱۵۰۷/۱ قزلجه
 ۳/۳۹  ۰۹/۱۱۸۵۱/۲- قورجينه
 ۱/۴۲ ۹۴/۰۱۵۵۶/۱- کندتپه
 ۷/۳۹ ۹۲۵/۱۲۴۵۵/۲ کوهين
 ۴/۳۶ ۶۲/۰۲۱۰۱/۲- گاوزبان
 ۱/۳۲  ۵۵/۰۱۸۰۸۵/۱- واشور
 ۷/۳۳ ۵/۰۱۳۰۸/۱- وصله

 ۶/۲۸ ۳۵/۱۱۹۰۲- محمدولي
 ۱/۳۶ ۷۱/۱۷۹/۰۱۸۶۹۸/۱ ميانگين

  هاي تحقيقيافته: منبع
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  مؤلفة ثبات اقتصادي
  پذيري  معيار كاهش آسيب

هـاي   هاي نرخ بيكـاري، درصـد زمـين    پذيري، شاخص براي بررسي ميزان کاهش آسيب
گيـري از خـدمات    خـري، ميـزان بهـره    اي، ميزان فروش محصول به شـيوة سـلف   اجاره

توجـه قـرار   ، و درصد کشاورزان داراي پوشش بيمة محصوالت مـورد  )اعتباري دولتي(
درصـد و   ۳/۳۳روسـتاي وصـله بـا    بيکاري متعلق بـه   ميزانباالترين ). ۵جدول (گرفت 

هـاي روسـتا تحـت     بيشـتر زمـين  . اسـت ) کـوهين (کمترين آن مربوط به مرکز دهستان 
اي پـايين  هاي اجـاره  ان کشاورز بوده و در سطح دهستان، درصد زمينبردار بهرهمالکيت 

درصد از عرضة توليدات و محصوالت کشاورزي به مراکز  ۲/۱۸طور ميانگين، به. است
مندي از خدمات  در سطح دهستان، ميزان بهره. رسد فروش مي به خري سلف شيوةبازار به

همچنين، از مجموع چهـارده روسـتاي   ). درصد ۳/۶(محدود است ) وام(اعتباري دولتي 
  . دهستان، ده روستا فاقد کشاورزان داراي پوشش بيمة محصوالت كشاورزي است

  

  کوهين دهستان روستاهاي نمونة ارهايخانو ميان در پذيريآسيب معياركاهش -۵ جدول

  آبادي
 ميزان

  بيکاري 
 )درصد(

 هايزمين
  اياجاره

 )درصد(

 ميزان فروش
  شيوة محصول به

)درصد(خريسلف
از منديبهره ميزان

 اعتباري  خدمات
 )درصد(دولتي

پوشش  داراي کشاورزان 
  بيمة محصوالت 

 )درصد(کشاورزي
 ۰ ۱/۸۱/۲۳۶/۵ ۲/۲۱ آق داش
 ۰ ۷/۷۲/۲۲۴/۳ ۶/۲۴ اورياد
 ۰ ۸/۸۳/۱۴۴/۵ ۴/۲۸ جزوان
 ۴ ۲/۱۲۱/۱۷۳/۹ ۷/۱۴ داس قلعه
 ۲ ۳/۱۱۶/۲۱۶/۴ ۴/۱۳ زين آباد
 ۱ ۲/۷۷/۱۹۲/۱۱ ۶/۱۱ طاهرلو
 ۰ ۴/۶۲/۱۶۳/۵ ۷/۲۳ قزلجه
 ۰ ۵/۵۳/۱۵۷/۶ ۲/۲۹ قورجينه
 ۰ ۶/۴۶/۲۰۵/۲ ۵/۳۲ کندتپه
 ۶ ۳/۱۰۹/۱۲۹/۱۳ ۷/۱۰ کوهين
 ۰ ۸/۷۲/۱۷۳/۴ ۹/۲۱ گاوزبان
 ۰ ۱/۹۸/۱۶۶/۳ ۶/۳۰ واشور
 ۰ ۶/۶۷/۲۰۹/۵ ۳/۳۳ وصله

 ۰ ۳/۴۴/۱۸۱/۸ ۱/۲۵ولي محمد
  ۹۲/۰  ۳/۶ ۲/۱۸ ۸/۷ ۱/۲۲ ميانگين

 ؛ مطالعات ميداني۱۳۸۵مركز آمار ايران، : منبع   
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  بخشي معيار تنوع
هاي ضريب تنوع شغلي، ضريب تنـوع اراضـي    بخشي، شاخصبراي بررسي معيار تنوع

ي غيرکشـاورزي، و نسـبت جمعيـت شـاغل در     هـا  فعاليتکشاورزي، درآمد حاصل از 
طـور کلـي،   بـه ). ۶جـدول  (بخش کشاورزي به غيرکشاورزي مورد ارزيابي قرار گرفت 

. دهستان و خانوارهاي نمونه متفـاوت اسـت   هاي کسب درآمد در ميان روستاهاي شيوه
شيوه در سطح روسـتاهاي دهسـتان متغيـر اسـت، كـه از       ۸تا  ۲هاي تأمين معاش از  راه

اند از زراعت، باغـداري، دامـداري، کـارگري سـاده، و     ترتيب، عبارتترين آنها، به عمده
ترتيب، مربوط به روسـتاهاي  بيشترين ضريب تنوع شغلي، به. مشاغل خدماتي گوناگون

بررسي ضـريب تنـوع   . ن مربوط به روستاي اورياد استقلعه و کمترين آکوهين و داس
که محصوالت عمدة روسـتاها شـامل گنـدم، جـو، انگـور، خيـار،        دهد مياراضي نشان 

بيشترين ضـريب تنـوع اراضـي بـه روسـتاي      . يونجه، زردآلو، بادام و سيب زميني است
  .قلعه و کمترين تنوع اراضي به روستاي وصله اختصاص داردداس

ي غيرکشـاورزي باالسـت   هـا  فعاليـت ان، سهم درآمدهاي حاصـل از  در سطح دهست
درصـد   ، اما جمعيت شاغل در بخش غيرکشاورزي کم و حدود بيست)سومحدود يک(

) پنجم جمعيت دهسـتان يک(است؛ به عبارت ديگر، تعداد کمي از جمعيت غيرکشاورز 
زدهي کـم بخـش   آورند، كه به معني بادست ميسوم کل درآمد دهستان را بهحدود يک
  . هاي اقتصادي است نسبت به ديگر بخش) زراعت و باغداري(کشاورزي 
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  کوهيندهستان روستاهاي نمونة در ميان خانوارهاي بخشي تنوعمعيار  -۶جدول 

  ضريب   آبادي
 تنوع شغلي

  ضريب تنوع 
  اراضي 
 کشاورزي

  درآمد حاصل از 
  ي ها فعاليت
 )درصد(غيرکشاورزي

 نسبت جمعيت شاغل 
  در بخش كشاورزي 
  به غيرکشاورزي

  ۱/۸۲ ۳۳/۰۵۱/۰۳۴/۰ داشآق
  ۲/۸۳ ۲۹/۰۵۳/۰۳۲/۰ اورياد
  ۹/۸۳  ۲۰/۰ ۵۲/۰ ۳۸/۰ جزوان
  ۳/۷۱  ۲۸/۰ ۲۳/۰ ۶۲/۰قلعهداس
  ۶/۸۴  ۳۵/۰ ۳۸/۰ ۴۱/۰ آبادزين

  ۹/۷۲  ۴۲/۰ ۲۶/۰ ۵۷/۰ طاهرلو
  ۱/۸۱  ۳۸/۰ ۳۷/۰ ۳۹/۰ قزلجه
  ۸/۷۷  ۳۳/۰ ۴۱/۰ ۴۶/۰ قورجينه
  ۵/۸۸  ۲۷/۰ ۵۲/۰ ۳۴/۰ کندتپه
  ۴/۷۳  ۴۰/۰ ۲۵/۰ ۶۷/۰ کوهين
  ۲/۸۰  ۲۳/۰ ۳۹/۰ ۵۱/۰ گاوزبان
  ۴/۸۴  ۲۵/۰ ۴۸/۰ ۵۳/۰ واشور
  ۷/۸۴  ۲۶/۰ ۵۵/۰ ۳۱/۰ وصله

  ۶/۷۹  ۲۹/۰ ۴۴/۰ ۴۵/۰محمدولي
    ۳۱/۰ ۴۱/۰ ۴۴/۰ ميانگين

  پيمايش محلي: منبع    

  مؤلفة رفاه اقتصادي
  معيار کارآيي

 کـل  از حاصـل  درآمـد  همچـون  هـايي شـاخص  از کـارآيي،  ميـزان  ارزيـابي  و بررسي براي

 سـن  متوسـط  باسـواد،  زارعـان  درصـد  تفريحـي،  هاي هزينه درصد کشاورزي، يها فعاليت

هاي قابل کشت، و  هاي زير کشت به کل زمين نسبت زمين ،ضريب مکانيزاسيون زارعان،
درصد از کل  ۷۱بر اين اساس، حدود ). ۷جدول (ستفاده شد اشتغال مردان و زنان ا نرخ

هاي  درصد هزينه. آيددست ميبه کشاورزي يها فعاليت راه از نمونه خانوارهاي درآمدهاي
متوسط سن . درصد است ۱۰از درآمد ساالنة خانوار در بيشتر روستاها کمتر از  تفريحي

درصـد در روسـتاي    ۶۴اسواد از درصد زارعان بسال، و  ۳۹زارعان در دهستان کوهين 
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شايان يادآوري است که در بسياري . درصد در روستاي اورياد متغير است ۴۳طاهرلو تا 
از موارد، باال بودن درصد زارعان باسواد در منطقه در روند پايـداري اقتصـادي چنـدان    

  .كند ميپايين بودن سواد را جبران  بردار بهرهمؤثر نيست و عواملي همچون تجربة 
  

  معيار کارآيي در روستاهاي دهستان کوهين -۷جدول 
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 ۸/۷۹۸/۷۸۰ ۶۹ ۷۶/۰ ۴۰ ۷/۷۱/۵۴۶ داشآق
 ۴/۷۵۴/۷۵۰ ۵۱ ۶۱/۰ ۴۱ ۴/۸۵/۴۴۳ اورياد
 ۶/۷۱۲/۷۰۰ ۶۸ ۵۹/۰ ۳۷ ۲/۱۲۲/۷۴۸ جزوان
 ۳/۸۵۶/۸۰۲/۱ ۷۹ ۶۴/۰ ۳۶ ۵/۱۸۵/۱۲۵۹ قلعهداس
 ۶/۸۶۶/۸۶۰ ۷۵ ۶۶/۰ ۳۹ ۶/۱۱۲/۱۳۵۰ آبادزين

 ۴/۸۸۸/۸۵۱/۱ ۶۸ ۷۸/۰ ۳۸ ۳/۱۴۹/۸۶۴ طاهرلو
 ۳/۷۴۳/۷۴۰ ۷۷ ۶۸/۰ ۴۲ ۱/۱۲۷/۶۴۹ قزلجه
 ۲/۷۰۹/۶۸۰ ۶۹ ۵۲/۰ ۴۱ ۳/۱۳۴/۹۵۳ قورجينه
 ۵/۶۷۵/۶۷۰ ۵۴ ۵۱/۰ ۳۹ ۴/۱۰۳/۶۴۵ کندتپه
 ۳/۸۹۶/۸۵۷/۲ ۷۷ ۷۹/۰ ۳۲ ۷/۱۷۲/۱۸۵۷ کوهين
 ۱/۷۸۳/۷۶۰ ۵۷ ۵۷/۰ ۴۲ ۳/۱۰۵۶ ۹/۱۲ گاوزبان
 ۴/۶۹۴/۶۹۰ ۵۸ ۶۱/۰ ۳۹ ۱/۹۲/۹۴۸ واشور
 ۷/۶۶۷/۶۶۰ ۶۴ ۵۴/۰ ۴۳ ۸/۱۳۱/۱۲۴۷ وصله

 ۹/۷۴۷/۷۲۰ ۵۵ ۵۵/۰ ۳۶ ۱/۱۳۴/۸۵۱محمد ولي
۹/۷۶۴/۷۵۳۵/۰ ۶۹ ۶۲/۰ ۹۲/۳۸ ۵۱/۱۲۴۳/۹۹۵/۴۹ ميانگين

  هاي ميداني؛ يافته۱۳۸۲مرکز آمار ايران، : منبع   

اسـب   ۶۲/۰ضريب مکانيزاسيون در روسـتاهاي نمونـه   ، ميانگين ۷بر اساس جدول 
بسـيار کمتـر   ) ۸۱/۰(بخار در هکتار بوده و در مقايسه با ضريب مکانيزاسيون در استان 

. توان به کوهستاني بودن و شيب باالي منطقه اشاره كرد است، كه از جمله داليل آن مي
ناسب اراضي کشاورزي دهندة وضعيت نامکشت نشانبه قابل  کشت زير هاي زمين نسبت



  …معصوم، محمدمهدي ضيانوشين و مجتبي قديري  ۲، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۲۰
 

صورت باير رها  کشت دهستان بههاي قابل  سوم زميناي كه نزديک به يکگونهاست، به
ترتيـب،  درصـد، بـه   ۷۹قلعه بـا  درصد و روستاي داس ۵۱روستاي اورياد با . شده است

همچنـين، بـا   . هاي زير کشت نسبت به قابـل کشـت را دارنـد    کمترين و بيشترين زمين
چهارم نيروي کار دهسـتان بيکـار بـوده، در يـازده     اشتغال، حدود يکتوجه به شاخص 

  . روستاي دهستان نيز زنان سهمي در اشتغال ندارند
  وريمعيار بهره

  ، ميـانگين بـاالي توزيـع انـدازة مزرعـه      )۸جـدول  ( وريبهـره  شـاخص  بررسي اساسبر
 خيـز كمترحاصـل  و ديـم  هـاي  زمين به كوهين دهستان در بردار بهره هر براي )هكتار ۹۶/۷(

رعه براي محصوالت آبي كمتـر از  نكتة شايان ذكر آنكه توزيع اندازة مز. شود ميمربوط 
كارگيري اصول كاشت، داشت و دليل عدم بههمچنين، به. است دهستان كل در هكتار ۲/۰

  . توليد گندم ديم در منطقه پايين است راندمان نامرغوب، هاي زمين در كشت نيز و برداشت
  

  کوهيندهستان نمونة خانوارهاي در ميان وري بهرهشاخص  -۸جدول 
توزيع اندازة  آبادي

 مزرعه
  راندمان توليد گندم ديم

 )تن در هکتار(
  انداز واقعيميزان پس

 )هزار ريال(
 ۶/۹۸۲/۰۱۵۰۰داشآق

 ۸/۷۷۸/۰۱۴۰۰اورياد
  ۲۱۰۰ ۹۴/۰ ۸/۹جزوان
  ۷۲۰۰ ۳/۱ ۱/۱۰قلعهداس
  ۳۹۰۰ ۱ ۶/۱۰آبادزين

  ۶۸۰۰ ۱۲/۱ ۶۹/۵طاهرلو
  ۴۱۰۰ ۱۴/۱ ۶/۶قزلجه
  ۳۵۰۰ ۹۷/۰ ۵۳/۵قورجينه
  ۱۸۰۰ ۸۳/۰ ۵۶/۶کندتپه
  ۷۷۰۰ ۳۵/۱ ۷۱/۷کوهين
  ۳۸۰۰ ۸۶/۰ ۹/۸گاوزبان
  ۳۱۰۰ ۰۶/۱ ۹۸/۱۰واشور
  ۲۶۰۰ ۹/۰ ۵۶/۹وصله

  ۴۴۰۰ ۰۴/۱ ۱/۵محمدولي
  ۳۹۰۰ ۰۱/۱ ۹۶/۷ميانگين

   ۱۳۸۲مركز آمار ايران، : منبع   



  ۲۱ ۲، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال    …هاي پايداري اقتصادي و رابطة آن با ويژگي
 

  محاسبة ارزش پايداري
تبديل دست آوردن ارزش و ميزان پايداري، بايد محاسبات کمي به مقادير کيفي  براي به
بدين منظور، روال متداول تقسيم پايداري به چند طبقـه  . تر شود تا مسئله ملموس گردد
پايداري اقتصادي در هر هاي رو، در پژوهش حاضر، براي محاسبة شاخصاز اين. است

هـاي نسـبي    هـا بـه داده  هاي مختلف حاصل از شاخص ها، با تبديل کميت كدام از مؤلفه
صورت شـاخص پايـداري منظـور شـد     دست آمده بهمقياس بين صفر تا يك، عدد به بي
شـده در پايـداري اقتصـادي،    سپس، با توجه به معيارهاي محاسـبه ). ۹۶: ۱۳۸۶فرجي، (

 اقتصادي، و رفاه اقتصادي در دهسـتان اقتصادي، ثبات هاي عدالت ؤلفهميزان پايداري م
گانـة   براي تبديل محاسبات کمي به مقادير کيفـي، از طبقـات پـنج   . کوهين مشخص شد

  .)۹جدول ( استفاده شده است )۲(آلن -پرسکات
  

  ارزش پايداري و مقادير پايداري -۹جدول 
  وضعيت  معادل  ارزش

  ناپايداربد يا  ۰-۲/۰ ۰-۲۰
 ضعيف يا تقريبًا ناپايدار ۲/۰-۴/۰ ۲۰-۴۰
  متوسط ۴/۰-۶/۰ ۴۰-۶۰
 قابل قبول يا تقريبًا پايدار ۶/۰-۸/۰ ۶۰-۸۰
  خوب يا پايدار ۸/۰-۱ ۸۰-۱۰۰

   ۱۶۱: ۱۳۸۱مولدان و بيلهارز، : منبع                  
  

، پايداري اقتصادي دهستان كـوهين در وضـعيت متوسـط قـرار     ۱۰بر اساس جدول 
از مجموع چهارده روستاي اين دهستان، هشت روستا در وضعيت تقريبـًا  ). ۴۴/۰(دارد 

ناپايدار، سه روستا در وضعيت متوسط، و سه روستاي پرجمعيت آن در وضعيت تقريبًا 
هندة همگني و همـاهنگي معيارهـاي مختلـف    دبررسي اين جدول نشان. پايدار قرار دارند

  .)۱۱جدول ( پايداري اقتصادي است



  …معصوم، محمدمهدي ضيانوشين و مجتبي قديري  ۲، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۲۲
 

و  هامؤلفهبر اساس کوهين  دهستانروستاهاي اقتصادي پايداري ميزان  -۱۰جدول 
  معيارهاي پايداري اقتصادي

 آبادي
 رفاه اقتصادي ثبات اقتصادي عدالت اقتصادي

متوسط 
رتبه کل رفع

 فقر
سازگاري

 محيطبا
كاهشميانگين

  آسيب
پذيري

 تنوع
پايداري ميانگينوريبهره كارآييميانگينبخشي

صادياقت
 ۱۱  ۳۵/۰ ۳۰/۰ ۲۹/۰ ۴۶/۰۲۷/۰۳۰/۰۲۸/۰۳۲/۰ ۱۵/۰۷۸/۰داش آق

 ۱۴  ۲۸/۰ ۱۶/۰ ۱۷/۰ ۴۵/۰۲۲/۰۲۳/۰۲۳/۰۱۴/۰ ۱۹/۰۷۰/۰ اورياد
 ۱۰  ۳۶/۰ ۳۵/۰ ۳۹/۰ ۴۷/۰۳۶/۰۱۵/۰۲۵/۰۳۱/۰ ۳۳/۰۶۱/۰ جزوان
  ۲  ۷۱/۰ ۸۱/۰ ۸۹/۰ ۶۷/۰۵۴/۰۷۹/۰۶۶/۰۷۳/۰ ۷۶/۰۵۸/۰قلعه داس
  ۵  ۴۶/۰ ۵۲/۰ ۵۸/۰ ۵۰/۰۳۳/۰۴۰/۰۳۶/۰۴۹/۰ ۴۱/۰۵۹/۰ آباد زين

  ۳  ۶۴/۰ ۶۱/۰ ۵۳/۰ ۵۹/۰۵۷/۰۸۷/۰۷۲/۰۶۹/۰ ۷۸/۰۳۹/۰ طاهرلو
  ۴  ۴۷/۰ ۳۹/۰ ۴۴/۰ ۵۴/۰۴۱/۰۵۱/۰۴۶/۰۳۵/۰ ۳۵/۰۷۳/۰ قزلجه

  ۶  ۴۴/۰ ۳۲/۰ ۲۶/۰ ۴۸/۰۴۳/۰۵۸/۰۵۰/۰۳۸/۰ ۳۹/۰۵۰/۰قورجينه
 ۱۳  ۳۱/۰ ۱۵/۰ ۱۵/۰ ۵۸/۰۲۶/۰۱۴/۰۲۰/۰۱۴/۰ ۳۸/۰۷۸/۰ کندتپه
  ۱  ۷۴/۰ ۸۶/۰ ۸۰/۰ ۴۹/۰۸۳/۰۹۲/۰۸۷/۰۹۱/۰ ۶۲/۰۳۷/۰ کوهين
  ۹  ۳۷/۰ ۳۵/۰ ۴۰/۰ ۳۶/۰۳۵/۰۴۱/۰۳۸/۰۳۰/۰ ۲۰/۰۵۶/۰گاوزبان
  ۸  ۳۸/۰ ۴۰/۰ ۵۷/۰ ۴۳/۰۲۵/۰۳۳/۰۲۹/۰۲۳/۰ ۲۵/۰۶۲/۰واشور
 ۱۲  ۳۴/۰ ۳۱/۰ ۳۸/۰ ۵۴/۰۲۴/۰۱۳/۰۱۸/۰۲۵/۰ ۴۱/۰۷۶/۰وصله

  ۷  ۳۹/۰ ۳۳/۰ ۳۴/۰ ۳۶/۰۵۰/۰۴۲/۰۴۶/۰۳۱/۰ ۴۴/۰۲۸/۰محمدولي
   ۴۴/۰ ۴۲/۰ ۴۴/۰ ۵۰/۰۳۹/۰۴۴/۰۴۲/۰۳۹/۰ ۴۱/۰۵۹/۰ميانگين

  پيمايش محلي: منبع
  

  بندي روستاها از لحاظ ميزان پايداري اقتصاديطبقه -۱۱جدول 
ميانگين   تعداد  بندي ميزان پايداريطبقه

  درصد  پايداري

۰-۲/۰ ۰ ۰  ۰ 
۲/۰-۴/۰ ۸ ۳۴/۰  ۵۸  
۴/۰-۶/۰ ۳ ۴۶/۰  ۲۱  
۶/۰-۸/۰ ۳ ۷۰/۰  ۲۱  
۸/۰-۱ ۰ ۰  ۰ 

    ۱۴ مجموع
  محاسبات تحقيق: منبع



  ۲۳ ۲، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال    …هاي پايداري اقتصادي و رابطة آن با ويژگي
 

  فضايي -هاي مكاني ويژگيپايداري اقتصادي روستاها و 
  پايداري روستاها و موقعيت طبيعي

 دهـد  مـي بررسي وضعيت پايداري اقتصادي در ارتباط با موقعيت طبيعي روستاها نشان 
. اي اسـت  که امتياز ميانگين روستاهاي دشتي بيش از روستاهاي کوهسـتاني و کوهپايـه  

اقتصادي در روستاهاي دشـتي  آمده، امتياز ميانگين پايداري  ۱۲گونه كه در جدول همان
  .است ۴۲/۰، و در روستاهاي کوهستاني ۴۲/۰اي  ، در روستاهاي کوهپايه۵۶/۰

  

  وضعيت طبيعي و ميزان پايداري اقتصادي در روستاهاي دهستان کوهين -۱۲جدول 
  ميزان پايداري اقتصادي  درصد  تعداد  وضعيت طبيعي

 ۵۲/۰ ۲۱ ۳ دشتي
 ۴۲/۰ ۵۸ ۸ ايكوهپايه

 ۴۲/۰ ۲۱ ۳ كوهستاني
 ۴۶/۰ ۱۰۰ ۱۴ كل

 هاي تحقيق؛ يافته۱۳۸۵مركز آمار ايران، : منبع     

  پايداري روستاها و جمعيت
تعـداد جمعيـت    ، بررسي ميـزان پايـداري اقتصـادي در ارتبـاط بـا     ۱۳بر اساس جدول 

كه روستاهاي داراي جمعيـت بيشـتر وضـعيت     دهد ميروستاهاي دهستان کوهين نشان 
اي كـه بيشـترين ميـزان پايـداري مربـوط بـه       گونـه پايداري اقتصادي بهتري دارنـد، بـه  

  .است) قلعه، و طاهرلوکوهين، داس(ترين روستاهاي دهستان پرجمعيت
  

  جمعيت روستاها و ميزان پايداري اقتصادي در روستاهاي دهستان کوهين -۱۳جدول 
 ميزان پايداري اقتصادي درصد دتعدا جمعيت

۰-۵۰۰ ۷ ۵۰ ۳۶/۰  
۵۰۱-۱۰۰۰ ۴ ۲۹ ۴۲/۰  
۱۰۰۱-۱۵۰۰ ۱ ۷ ۶۴/۰  
۱۵۰۱-۲۰۰۰ ۲ ۱۴ ۷۲/۰  

  ۵۳/۰ ۱۰۰ ۱۴ كل
  محاسبات تحقيق: منبع           



  …معصوم، محمدمهدي ضيانوشين و مجتبي قديري  ۲، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۲۴
 

  زيستيپايداري روستاها و تراكم 
كشاورزي نيسـت، بـراي    دهندة فشار بر اراضيتنهايي نشانجمعيت بهاز آنجا كه معيار 

گونه كـه   همان. استفاده شده است زيستيآگاهي از وضعيت پايداري اقتصادي، از تراكم 
مشخص است، از مجموع چهارده روسـتاي دهسـتان كـوهين، ده روسـتا داراي تـراكم      

، و چهـار روسـتاي   ۴۴/۰كمتر از يك نفر در هكتار و ميانگين پايداري اقتصادي  زيستي
بين يك تا دو نفر در هكتار  زيستيمحمد داراي تراكم ، كوهين، و وليطاهرلو، قورجينه

عبارت ديگر، ميانگين پايداري اقتصـادي در   است؛ به ۵۶/۰با ميانگين پايداري اقتصادي 
شايان يادآوري است كه بـا  . بيش از ديگر روستاهاست زيستيروستاهاي با تراكم باالي 

در  زيسـتي ت با راندمان پايين، تراكم پـايين  خيز زير كشهاي كمترحاصل توجه به زمين
  . سطح دهستان قابل توجيه است

  
  زيستيها و تراكم پايداري اقتصادي روستا - ۱۴جدول 

  ميزان پايداري اقتصادي  درصد  تعداد  زيستيتراكم 
۱-۰ ۱۰ ۷۲ ۴۴/۰ 
۲-۱ ۴ ۲۸ ۵۶/۰ 

 ۵۰/۰ ۱۰۰ ۱۴ كل
  محاسبات تحقيق : منبع 

  فاصله از مرکز دهستانپايداري روستاها و 
کيلومتري مرکز  ۴-۰، دو روستا در فاصلة شود ميمشاهده  ۱۵جدول همان گونه كه در 

 کيلـومتري بـا   ۸-۴، چهـار روسـتا در فاصـلة    ۵۳/۰دهستان با ميانگين ميـزان پايـداري   
، ۴۷/۰با ميانگين پايداري كيلومتري  ۱۲-۸، چهار روستا با فاصلة ۳۷/۰ميانگين پايداري 

، و تنهـا يـک روسـتا در    ۳۲/۰ميانگين پايداري  کيلومتري با ۱۶-۱۲دو روستا در فاصلة 
  . مرکز دهستان قرار دارد يکيلومتر ۱۶فاصلة بيش از 
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  ها و فاصله از مرکز دهستانپايداري اقتصادي روستا - ۱۵جدول 
 فاصله از مركز دهستان

  ميزان پايداري اقتصادي  درصد  تعداد )كيلومتر(

۰-۴ ۲ ۱۶ ۵۳/۰  
۴-۸ ۴ ۲۳ ۳۷/۰  
۸-۱۲ ۴ ۳۸ ۴۷/۰  
۱۲-۱۶ ۲ ۱۶ ۳۲/۰  
  ۴۶/۰ ۷ ۱ و بيشتر۱۶

  ۴۳/۰ ۱۰۰ ۱۳ كل
 محاسبات تحقيق : منبع  

  آزمون فرضيه
مرکز آمـار ايـران، پرسشـنامه، و مطالعـات     (شده  آوريبا استفاده از همة اطالعات جمع

تجزيه و تحليل ايـن اطالعـات، آزمـون فرضـية پـژوهش انجـام        و همچنين، با) ميداني
و تحليـل اطالعـات، ميـزان    ، در بخـش تجزيـه   ۱۵تـا   ۱۲به جداول  با توجه .پذيرفت
، زيستي تراكم جمعيت، طبيعي، وضعيت(فضايي  ـ به ابعاد مكاني توجه با اقتصادي پايداري

  . معين شد) و فاصله از مركز دهستان
. به روستاهاي دشتي تعلق گرفت ۵۲/۰ي، باالترين امتياز برابر با طبيع وضعيت از نظر

مراتـب  دهندة ميانگين بهميزان پايداري اقتصادي در روستاهاي پرجمعيت دهستان نشان
ميانگين پايـداري اقتصـادي در روسـتاهاي    . تر است بهتري نسبت به روستاهاي كوچك

) نزديكـي (همچنين، ميـان عامـل    .بيش از ديگر روستاهاست زيستيداراي تراكم باالي 
  . شود ميدار ديده نمعني فاصلة روستاها از مرکز دهستان و پايداري اقتصادي رابطة

ترتيـب، ميـان جمعيـت و پايـداري     ، بيشـترين همبسـتگي، بـه   ۱۶بر اساس جـدول  
 داري معنـي در سـطح   ۹۵۱/۰و پايداري اقتصادي بـا   زيستيو تراكم  ۹۷۳/۰اقتصادي با 

 ۰۵/۰ داري معنـي ميان موقعيت طبيعي و پايداري اقتصادي در سطح . استدرصد  ۰۱/۰
ضريب همبستگي ميان فاصله از مركـز دهسـتان و   ). ۷۹۸/۰(دار وجود دارد رابطة معني

  . دار نيستمعني) ۳۲۸/۰(پايداري اقتصادي 
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ميـان درجـة پايـداري اقتصـادي روسـتاها و      «اينكـه  بنابراين، فرضية پژوهش مبني بر 
  .شود ميتأييد ، »دار وجود داردفضايي آنها رابطة معني ـ هاي مکاني ويژگي

 
فضايي و پايداري محيطي در  ـ هاي مكاني ضرايب همبستگي ميان ويژگي -۱۶جدول 

  دهستان کوهين
 داري معني همبستگي پيرسون  متغير مستقل  متغير وابسته

  اقتصادي پايداري

 ۰۰۱/۰ ۷۹۸/۰ وضعيت طبيعي
 ۰۰۰/۰ ۹۷۳/۰جمعيت

  ۰۰۰/۰  ۹۵۱/۰ زيستيتراكم
 ۱۶۵/۰ ۴۰۹/۰فاصله

  محاسبات تحقيق: منبع     

  گيريبندي و نتيجهجمع
. ي روستايي اسـت ريز برنامهرويکرد توسعة پايدار آخرين رويکرد مورد قبول در عرصة 

هـاي  در چارچوب رويكرد توسعة پايدار روستايي، پايداري اقتصـادي در بقـاي سـكونتگاه   
هـاي   در راستاي رسيدن بـه توسـعة پايـدار، چـالش    . روستايي اهميت بسيار اساسي دارد

ي توسعة پايدار روستايي، ريز برنامهدر . شود ميزيادي پيش روست که مانع از تحقق آن 
فرهنگـي، اقتصـادي، و    -شـناختي، اجتمـاعي  بـوم  -ها در چهار بعد محيطـي همة مؤلفه

هاي گذشته، رونـد نزولـي وضـعيت اقتصـاد      طي دهه .يردفضايي مد نظر قرار گ -کالبدي
هاي گستردة روستاييان به شهرها، گسترش فقر و بيکـاري،   جايي و مهاجرت روستاها، جابه

هاي  فشار بر منابع محدود روستاها، وجود تبعيض مکاني، و نابرابري در دسترسي به فرصت
کـوهين و در نتيجـه مهـاجرت    ترين عوامل ناپايداري روسـتاهاي دهسـتان    مختلف از مهم

يـازده  (فزايندة ساكنان آنها و نرخ رشـد منفـي جمعيـت در بسـياري از روسـتاهاي منطقـه       
پژوهش حاضر در پـي شـناخت وضـعيت اقتصـادي     . بوده است) روستاي دهستان كوهين

بنـدي روسـتاها از نظـر پايـداري     روستاهاي دهستان كوهين شهرستان كبودرآهنگ و سطح
بـدين  . فضايي آنهـا بـوده اسـت    - هاي مکاني ميزان ارتباط آن با ويژگي اقتصادي و سنجش
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  شـاخص   ۳۳منطقـه بـا اسـتفاده از    هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي و محيطـي      منظور، ويژگي
هـا   نتايج ايـن مطالعـات و بررسـي   . چهارده روستاي دهستان مورد بررسي قرار گرفتدر 

امتيـاز در   ۴۴/۰وهين بـا ميـانگين   از ديدگاه پايـداري اقتصـادي، دهسـتان كـ     كه نشان داد
پايدارترين روستاسـت و   ۷۴/۰وضعيت متوسط پايين قرار دارد؛ روستاي کوهين با ميانگين 

روستاي اورياد با ميانگين  ؛گيرند ميهاي بعدي قرار قلعه و طاهرلو در رتبهپس از آن، داس
اي بعدي ناپايداري هناپايدارترين روستاست و پس از آن، كندتپه و وصله در رتبه ۲۸/۰

طور كلي، روسـتاهاي پرجمعيـت و دشـتي دهسـتان، بـا داشـتن        به. اقتصادي قرار دارند
هــاي زراعــي و بــاغي مرغــوب، تنــوع بــاالي اقتصــادي، و روابــط اقتصــادي بــا زمــين

  . جوار، از ميانگين پايداري اقتصادي بيشتري برخوردارندهاي شهري هم سكونتگاه
كـه   شـود  مـي در پايان، در راسـتاي پايـداري اقتصـادي دهسـتان كـوهين، پيشـنهاد       

ي اقتصادي روستاييان با تأكيـد بـر بخـش كشـاورزي و افـزايش      ها فعاليتسازي  متنوع
دسـتي و  ي مـرتبط بـا كشـاورزي همچـون صـنايع      ها فعاليتدرآمد روستاييان از طريق 

  . ر گيردفرآوري محصوالت و نيز مشاغل خانگي مد نظر قرا

  هايادداشت
1. World Commission on Environment and Development (WCED) 
2. Prescott-Allen  

  منابع
فصـلنامة اقتصـاد کشـاورزي و    . »هاتوسعة پايدار و رفاه بهينة نسل«، )۱۳۸۴(خليليان، صادق 
  .۱۴۹-۱۳۱ .، صص۲۷، شمارة ۷سال  ه،توسع

 بانك كشاورزي خرد اعتبارات ارزيابي«، )۱۳۸۴( جمشيد عينالي، و عبدالرضا افتخاري،  الدين رکن
خـرارود   رودخانـة  آبريز حوزة روستاهاي موردي مطالعة: روستايي اقتصادي توسعة در

  .۲۰۱-۱۷۹، صص ۳۴شمارة  ،بازرگاني پژوهشنامة فصلنامة. »خدابنده شهرستان
مطالعـات جـامع توسـعة اسـتان     طرح ، )۱۳۸۱(ي استان همدان ريز برنامهسازمان مديريت و 

  .ي استان همدانريز برنامهمعاونت اقتصادي و : همدان. همدان
فصلنامة تخصصي بنياد . »توسعة پايدار و ناپايداري توسعة روستايي«، )۱۳۷۷(سعيدي، عباس 

 .۳۴، شمارة ۲سال  ،مسكن انقالب اسالمي



  …معصوم، محمدمهدي ضيانوشين و مجتبي قديري  ۲، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۲۸
 

  .سروش: رانته. ترجمة علي رامين. كوچك زيباست، )۱۳۶۵. (اف. شوماخر، اي
هاي دولت در بخش کشاورزي بر بررسي تأثير هزينه«، )۱۳۸۳(صامتي، مجيد و کرمي، عليرضا 

  . ۲۳۴-۲۱۳. ، صص۶۷شمارة  ،تحقيقات اقتصادي. »کاهش فقر روستايي در كشور
ارزيابي پايداري در نواحي روستايي با تأکيد بر عوامل اجتمـاعي  ، )۱۳۸۵(فراهاني، حسين 

گرايش  ،رسالة دکتراي جغرافياي انساني. عة موردي شهرستان تفرشمطال: و اقتصادي
 .دانشگاه تهران، دانشكدة جغرافيا: تهران. ي روستاييريز برنامه

نامة كارشناسي ارشـد  پايان. بندي پايداري اقتصادي بخش نيرسطح، )۱۳۸۶(فرجي، نورمحمد 
 .شكدة جغرافيادانشگاه تهران، دان: تهران. ي روستاييريز برنامهجغرافيا و 

ي بـردار  بهرههاي  کارگيري مدلهاي به ها و فرصت چالش«، )۱۳۸۵(کارآموز، محمد و همکاران 
ي بـردار  بهرهاي  مجموعه مقاالت اولين همايش منطقه. »هاي منابع آب از سيستم بهينه 

  .دانشگاه شهر کرد: شهر كرد. رود هاي کارون و زاينده از منابع آب حوضه
گـزارش محـوري   ، )۱۳۸۲(ي صنايع تبـديلي و تکميلـي و توسـعة روسـتايي     يزر برنامهکميتة 

وزارت جهاد کشاورزي، معاونت صنايع : تهران. تدوين برنامة چهارم. توسعة روستايي
 .تبديلي و تكميلي و توسعة روستايي

مرکـز آمـار   : تهـران . )شهرستان همدان(هاي کشور شناسنامة آبادي، )۱۳۷۵(مركز آمار ايـران  
  .نايرا

مرکـز  : تهـران . )شهرستان کبودرآهنگ(هاي كشور شناسنامة آبادي، )۱۳۸۵(مركز آمار ايـران  
  .آمار ايران
. )دهسـتان کـوهين  (نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشـاورزي  ، )۱۳۸۲(مركز آمار ايران 
  .مرکز آمار ايران: تهران

. دهسـتان کـوهين  اطالعات جمعيتـي  ، )۱۳۸۵(مركز بهداشت و درمان شهرستان کبودراهنگ 
  .مركز بهداشت و درمان شهرستان كبودرآهنگ: کبودرآهنگ

ترجمه و تدوين نشـاط    .هاي توسعة پايدارشاخص، )۱۳۸۱(مولدان، بدريچ و بيلهارز، سوزان 
  .سازمان حفاظت محيط زيست: تهران. نژاد حداد تهراني و ناصر محرم

هاي توسعة پايدار روستايي در شاخصطرح تدوين ، )۱۳۸۶(پـايش   مهندسين مشاور سبزانديش 
  .وزارت جهاد کشاورزي: تهران. اي و محليسطوح ملي، منطقه

Costanza, R. (1992), “The ecological economics of sustainability: Investing 
in natural capital”. In: Goodland, R., Daly, H. E. and El Serafy, S. 
(eds.) Population, Technology, and Lifestyle: The Transition to 
Sustainability. Washington D. C.: Island Press.  



  ۲۹ ۲، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال    …هاي پايداري اقتصادي و رابطة آن با ويژگي
 
Hediger, Werner (1997), “Towards an ecological economics of sustainable 

development”. Sustainable Development, Vol. 5, No. 1, pp. 101-109.  
Hopwood, Bill, Mellor, Mary and Obrien, Geoff (2005), “Sustainable 

development: mapping different approaches”. Sustainable 
Development, Vol. 13, No. 2, pp. 38–52. 

Lal, R. (2000), “A modest proposal for the year 2001: We can control 
greenhouse gases and feed the world … with proper soil 
management”. Journal of Soil and Water Conservation, Vol. 55, No. 
4, pp. 429-433. 

Thamir, M. Salih (2003), “Sustainable economic development and the 
environment”. International Journal of Social Economics, Vol. 30, 
No. 1-2, pp. 153-162. 

WCED (1987), Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.  
World Bank (1990), World Development Report, 1990. New York: Oxford 

University Press. 


