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  دهيچک

. شود يم شناخته يريروستايي و عشا جمعيت ماندگاري در حياتي عاملي اقتصادي پايداري ،امروزه
 يداريپا يابيارز يها شاخص ين و اعتبارسنجيبه تدو انجام شده و ۱۳۹۳در سال حاضر  پژوهش
 يداريپا يابيشاخص ارز ۵۹ ابتدا. است  پرداختهسهند  يالقييمراتع  يعرف يها ساماندر  ياقتصاد
، کارشناسان امور يق پرسشنامه در معرض قضاوت متخصصان دانشگاهين و از طريتدو ياقتصاد

                                                 
∗

 است،در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان  مرتضی مفيدی چالندکتري  حاضر برگرفته از رسالة مقالة 
 ،همچنين. شود يم تشکردانشگاه تقدير و از مديريت تحصيالت تکميلي و معاونت محترم پژوهشي  لهيوس نيبدکه 

 هایبهنخبگان محلي که در مراحل مصاح از همکاري متخصصان محترم دانشگاهي، کارشناسان امور اجرايي و
  .شود، سپاسگزاری میداشتند مشارکت فعالها شنامهاکتشافي و تکميل پرس

دانشـجوي دکتـري علـوم مرتـع دانشـگاه علـوم کشـاورزي و منـابع طبيعـي گرگـان           ترتيب، نويسـندة مسـئول و   به ∗∗
)mofidi.morteza@gmail.com(مرتـع و آبخيـزداري دانشـگاه علـوم کشـاورزي و منـابع طبيعـي         ةشـكد دانشيار دان ؛

منـابع   ةمديريت کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان؛ استاديار دانشکد ةگرگان؛ استاديار دانشکد
  .  جغرافيا دانشگاه تهران ةطبيعي دانشگاه اروميه؛ و استاديار دانشکد
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 يها آمارهعالوه بر  ،به اجماع نظر يابيو دست يسنجاعتبار يبرا. قرار گرفت يو نخبگان محل يياجرا
ن يانگيمانه و يمد، م با ييها شاخص ،تينها درو  س استفاده شدياز آزمون کروسکال وال ،يفيتوص

اجماع نظر  شرط به ،۳/۰رات کمتر از ييب تغيو ضر يکار کمتر از ي، انحراف معسهاز  بيشتر ازيامت
شاخص  سیتعداد  حاضر، پژوهش در. ، انتخاب شدنديمتخصصان، کارشناسان و نخبگان محل

 شده يمعرف مؤلفه هشتدر قالب  ي، متخصصان و نخبگان محلييکارشناسان امور اجرا دييتأمورد 
و سنجش  يابيدر ارز از آنها دنتوان يممراتع  ويژههب يعيران منابع طبيزان و مدير، که برنامهاست

  .ندبهره گير يالقييمراتع  يعرف يها هسامان  ياقتصاد يداريپا

ـ يي، شـاخص، مراتـع   يسـنج ، اعتباريعرفـ  يها سامان، ياقتصاد يداريپا :هاکليدواژه ، مراغـه  يالق
  ).شهرستان(

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
  مقدمه

ن و شـناخت رونـد   يـي تب يبـرا  يچـارچوب  در قالبدار يپا ر، مفهوم توسعةياخ يها دهه يط
. اسـت  شـده مطـرح  در سراسـر جهـان    يعـ يت منابع طبيريو مد ي، اجتماعياقتصاد توسعة

 يو عملـ  ينظر يها چالشد، پس از پنج دهه يم جدينقطه عطف پارادا مثابه بهدار يتوسعه پا
ونـد  يگذاشـته اسـت تـا بـا پ     يشه و عمل در جوامع انسـان ياندپا به عرصه  ،توسعه ةنيزم در

، يچندبعـد ، ي، متعـال يانسـان  ي، توسعه را مفهوميشناختبومو  ي، اجتماعياقتصاد يها نظام
، ياست و همه ابعاد اجتمـاع  نگر يکلدار يمفهوم توسعه پا. دار بخشدي، متوازن و پاجانبه همه

جاذبـه در   نيتـر  مهـم ، يبه اعتبار. رديگ يبرمدر را يبشر يازهايگر نيو د يفرهنگ ،ياقتصاد
دار بـر آن  يـ توسـعه پا  ).۱۳۹۰حصار و همکـاران،  ياري(آن است  ينگر جامعدار يتوسعه پا

جامعـه   ،يطـ يمح يريپـذ  تيو مسـئول  يشرفت اجتمـاع ي، پيق توسعه اقتصادياست تا از طر
 يگيبخسـرو (سـازد   رهنمون دوامقابل و  يطيمح ستيخوب، ز يايک دني يسو بهرا  يانسان

هداشـت  بـر حفـظ و نگ   )۱(يداريـ مفهـوم پا  يهسته مرکـز  ،ن معنايدر ا). ۱۳۹۰و همکاران، 
ر يحفـظ ذخـا   جـز  بـه  يزيـ دار چيـ توسـعه پا  ،قـت ياستوار اسـت و در حق  ياهير سرمايذخا

و همکاران،  يطاهرپور(ست ين يو اقتصاد يعي، طبي، اجتماعيه انسانيچون سرما يا هيسرما



   ۱۵۳ �۳ة ، شمار۱۸روستا و توسعه، سال  ةفصلنام           ... های سنجش پايداری اقتصادیتبيين شاخص

 

ي، شـناخت بـوم هـاي  يابد كه همپوشـي بـين اليـه   ه پايدار در صورتي تحقق ميتوسع). ۱۳۸۹
ـ ايـن بـدان معنـي اسـت كـه با      د؛شواقتصادي و اجتماعي ايجاد  هـا و  کـدام از نظـام  د هـر  ي

از پايداري دسـت يابنـد تـا     ی مطلوبي، اقتصادي و اجتماعي به حدشناختبوم يها منظاريز
ـ پا). ۱۳۸۹و همکـاران،   يطـاهر پور(خـت  بتوان در مورد پايـداري بـه قضـاوت پردا     يداري

مطلـوب بـودن و امکانـات موجـود در      ،است که در آن يتيوضع توسعه يوجه وصف مثابه به
 ييبـه توانـا   گسـتردة آن  فهومدر م يداريپا). ۱۳۸۴، يزاهد( کند ينمدا يطول زمان کاهش پ

، شـود  يمـ ود اطـالق  نـده نامحـد  يدر تداوم کارکرد در آ يم جارنظاا هر ي بومزيستجامعه، 
ـ دلبـه ا يـ ن وابسته اسـت  دام باين نظاکه  يل رفتن منابعيتحل ةجينت دراجبار بهنکه يبدون ا ل ي

 بنـا بـه تعريـف،    ).Gilman, 1996( ده شـود يبـه ضـعف کشـ    ،هاآن يرو ازحد شيبل بار يتحم
و  افـراد جامعـه بـدون کـاهش     يجاد درآمد و ثبات آن برايا عبارت است از ياقتصاد يداريپا

 يهـا نظـام  يداريـ دار است که بـه پا يپا ياقتصاد زمان ؛ به ديگر سخن،ريو ذخا ها هيسرمازوال 
ـ پا همچنـين، ). Spangenberg, 2005( دکنـ ب وارد نيآسـ  يو انسـان  ي، اجتمـاع يعيطب  يداري

در  يبه دو هدف اصـل  يابيدست يکه در پ است يور بهرهدر طرز تفکر  ياخالق يانيبن ياقتصاد
عـدالت   - ۲ و ،هـا  انسـان  يفرد يها خواستهازها و ين يارضا - ۱ :استاب يمنابع کماز  استفاده

م روابط انسـان و  يتنظ منظور بهعت ينده و عدالت نسبت به طبيحال و آ يها نسلو  ها انسانن يب
  .)Baumgärtner and Quaas, 2010( و نامشخص درازمدت يزمان يها دورهعت در يطب

)۲(مراتع  
ـ دلبه ،گذشته يها دهه در که است كشور اقتصادي و طبيعي ع،مناب نيتر مهم از   لي

 ريزانبرنامه عمده يها دغدغهاز  يكي همواره ،آن ةنديفزا تخريب و نامطلوب يها يبردار بهره

 بخش كشـاورزي  توسعه يراهبردها  همه، نيا با .است بوده يعيو منابع طب كشاورزي بخش

و  ايـران فـراز   اقتصـادي  زايدرون توسـعه  برنامـه  در هدشـوند يتجد منابع با ارتباط در ويژههب
 طبيعـي  مـديريت منـابع   چگـونگي  در اساسـي  تغييـرات  و پيوسـته  هداشت فراوان يها بينش

 برخـورداری از  با خانوار و ۱۸۰۰۰۰ت ير کشور با جمعيعشا. است آمده دپدي دشوندهيتجد
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و  ياسـکندر ( هنـد د يمـ ل يدرصد دام کـل کشـور را تشـک    ۹۶/۲۸دام که  رأس ۲۲۵۵۱۰۷۲
از  يبـردار  بهـره کشورند که به سبب  يمرتع ياراض برداران بهره نيتر عمده ،)۱۳۸۷همکاران، 

دگاه يشان از دتيفعال ،ها نسل گذر در ،نهيد با حداقل هزيز توليو مراتع و ن يا هيحاش ياراض
 تـوان  يم ،رياعش يدر اقتصاد خانوار يگاه دامداريبا توجه به جا. است افتهيتداوم  ياقتصاد
ـ بر اساس تعل برداران بهرهن يا يستيز يکه الگو گفت آن  يهـا  ضـرورت ف دام از مراتـع و  ي

درصـد درآمـد    هفتـاد حـدود   يريعشـا  يسهم مرتع در درآمد خانوارها. است گرفتهشکل 
 بـرداران  بهـره  يشـت يو مع ياقتصـاد  يزان اتکـا يـ م ةدهنـد  نشـان که  ،برآورد شده هاآنخالص 

 مراتـع،  زمينـة  در راهبـرد  آخـرين ). ۱۳۹۰ ،پـور و همکـاران  يخاک( است به مراتع يريعشا

 حـس  ايجـاد  و تعلق اصل آن نظري مبناي كه هبود مالكيت اسناد ارائة به شكل هاآن واگذاري

 يهـا  طـرح  و يعرفـ  يهـا  سـامان  قالب در ها يواگذار ،راستا اين در .استشخصي  مالكيت
 واگذار نفعيذ دامداران به و دهش تهيه آن يها رحط و مميزي زيادي و مراتع شروع يدار مرتع

ـ تقو برای يزير برنامه .شده است  يعرفـ  يهـا  سـامان از  بـرداران  بهـره « يت نظـام اقتصـاد  ي
را اقتصـاد سـالم در   يـ ز اسـت،  يدار الزم و ضـرور يبه توسعه پا يابيدست منظوربه »)۳(مرتعي
 يو جنبـ  يفرعـ  يهـا  تيـ فعالق گسترش يقادر است خود را از طر يمرتع يعرف يها سامان

دار يـ ر توسـعه پا يدار شدن اقتصاد در مسـ يپا موازات بها کند و يدات موجود احيبر تول يمبتن
داشتن شناخت  يمرتع يعرف يها سامان ينظام اقتصاد يدارسازيپا نهيزم شيپاما ؛ گام بردارد

بـا   آنکـه تحقـق    اسـت ن بعـد  يآن در ا يها ييتوانابا  ييو آشنا موردمطالعهاز منطقه  يکاف
در  .خواهـد بـود   پذيرامکان يداريسنجش پا برایمناسب و جامع  يو ارائه چارچوب يابيارز

ـ يتوجه به توسعه پا ،رياخ يها سال مکتـوب در مـورد    يهـا  ش از گذشـته در پـژوهش  يدار ب
ها و  در خصوص روش شده فيتعرمشخص و  ی، اما هنوز چارچوبافتهيتوسعه کشور نمود 

 .ارائـه نشـده اسـت    يريو عشـا  ييسطح مناطق روسـتا  در ژهيو به يداريپاسنجش  يهامدل
ـ به مفهوم سـنجش پا  نسبت ديجد ينگرش ،نيبنابرا  يريو عشـا  ييدر منـاطق روسـتا   يداري
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را بـا  يـ ز ابـد، ييآن ضرورت مـ  يها شاخص يگذار ن و ارزشييتب و نيز) يعرف يها سامان(
ـ به جد) کيکالس( يم توسعه از سنتير پاراداييتغ و  تيري، مـد يزيـ ر، برنامـه )نيگزيجـا (د ي

 ييکـه توانـا   ييهـا  روش گيـری از بهره رات بايين تغيا. است افتهي رييتغز يآن ن يشناس روش
و صحبت کردن دربـاره توسـعه    اند درک قابلدارند، را ن يير و تبي، تفسيريگو اندازه يابيارز
ن، فاقـد  يـي ر و تبي، تفسـ يريـ گزهو اندا يابيمناسب ارز يهادار بدون در نظر گرفتن روشيپا

ــ ــه ارزش ــت  يهرگون ــرو(اس ــاران،  يگيبخس ــاکنون). ۱۳۹۰و همک ــا، روش ت ــا و ابزاره ه
 ؛ امـا اسـت  شده يطراحدار يتوسعه پا يسو بهشرفت يپ يريگاندازه يمتعدد برا يها شاخص

 طـور بـه  يشـامل روشـ   يست که منبعيتعجب ن يمتفاوت، جا يها دگاهيدوجود  توجه به با
بوسـل،  (وجـود نداشـته باشـد     ها در تمام مناطق و بخش نيز کاربردی و شده رفتهيپذ لمعمو
و  ي، ملـ يهـا و ابزارهـا در سـطوح جهـان    شاخص يريگشکل رغم به سو کيرا از يز ،)۱۳۸۶
 يدر سـطح محلـ   ،گـر يمنـاطق د  يداريـ در سـنجش پا  ،)Espinosa et al., 2008( يامنطقه

کرد بـاال بـه   يبر اساس رو بيشترموجود  يها شاخص ،گريد ياز سو مشکالت وجود دارد و
 ةها از مفهوم توسـع نفع و بر اساس درک آنيذ مؤسسات در )Riley., 2001( استوارندن ييپا
ـ ارز يش رويمشکالت و مسائل پ. )Morse and Fraser, 2005( اند شده يطراحدار يپا  يابي

ـ ب تاز ايـن دسـ   ييهـا  پرسـش  در قالـب توان  يرا م يداريمناسب پا ارهـا و  يچـه مع : ان کـرد ي
 يريـ گهـا انـدازه   ن شاخصيد؟ چگونه اشويم استفاده يداريپا يريگاندازه يبرا ييها شاخص

ـ سـنجش پا  يبـرا  ييها و ابزارهـا  شوند؟ چه روشمی ن يـ وجـود دارد؟ چگونـه از ا   يداري
ـ پ يمناسـب بـرا   يشود؟ و الگو ياستفاده مها شاخص ـ اده کـردن ا ي ؟ نـد هـا کدام ن شـاخص ي

روست که هروب يبا موانع يمرتع يعرف يها سامان يداريپا يم به مطالعه و بررسيتصم ،نيبرابنا
 ،اشاره کرد که بـر اسـاس آن   اه شاخص ييمشخص و مبنا ةود مجموعنببه  توان يم ميان،از آن 
اسـتخراج   رو، بـا پرداخـت و از ايـن   يمرتعـ  يعرفـ  يهـا  سـامان در  يداريپا به سنجش بتوان

 یفـ يم بـه تعر يتـوان ، مـی مطالعـه  مـورد با توجه به موضـوع   ها شاخصرچه از کپاي يا مجموعه
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و  يبررسـ  هرگونـه از انجـام   که پيش رسد يم، به نظر بنابراين. ميبرس يداريروشن از مفهوم پا
بـا  . باشـد  يضـرور الزم و  ها شاخصکپارچه از ي ةمجموعک ين ي، تدويداريپا دربارةمطالعه 

ـ پا يابيارز يها شاخص ياعتبارسنجن و يتدو ،داريوسعه پاتوجه به گسترده بودن ابعاد ت  يداري
بـر   پژوهش حاضـر بـر آن بـود کـه     رو،؛ از اينگنجد ينم حاضر قيدر مجال تحق دابعادر همه 
 يابيـ سـنجش و ارز  يمناسب بـرا  يها شاخص ،يو علم افتهي انسجام يشناس روشک ياساس 

بتـوان بـه    ،هـا آنتا با اسـتفاده از   دشو يسنجو اعتبارن يتدو يعرف يها سامان ياقتصاد يداريپا
 قيـ تحقالبتـه   .پرداخـت مراتع  يعرف يها سامان برداران بهره ياقتصاد يداريپا ةمطالعو  يبررس

هاي اکتشافي با نخبگان محلي و کارشناسان و نيز نظرسـنجي  حاضر، با توجه به انجام مصاحبه
   .دارد يشتريدر سطح روستاها انسجام ب ويژههای پيشين بهپژوهشنسبت به  ،از نخبگان محلي

 و هـا  زمـان  در را هـا  دهيـ پد و ارزيابي مقايسه امكان كه هاستدهيپد آماري بيان »شاخص«
 در را يزيـ ر برنامـه و  يريـ گ ميتصـم  ،يگـذار  استيس ،ينيب شيپ امكان نيز و مختلف يها مکان

 از هـدف  ،نيبنـابرا ؛ )١٣٩٠، يکالنتر( کند يمفراهم  افراد و ها سازمان براي مختلف يها حوزه

و  رونـدها  تصـوير  و زماني مقطع يك در شرايط موجود دقيق و كمي شناخت ها شاخص تنظيم
 از). ١٣٨١ش، يآسـا ( رديـ گ يم صورت نظر مورد جامعه در ها سال طي كه است ييها يدگرگون

 دادن  قـرار   اختيار در ،ها شاخص تدوين از نهايي هدف يا منطقه توسعه و يزير برنامه ديدگاه

 نيتـأم  راسـتاي  در سرزمين سطح در فضا كاربرد يزير برنامه و يزير طرح براي عيني ابزارهاي
و  آلـودگي  از و جلوگيري ستيز طيمح كيفيت به زندگي، توجه كيفيت بردن باال ،ها انسان رفاه

هـر   در ،يطـورکل  به .)١٣٨٨و همکاران،  يکالنتر(است  سرزمين بهينه آمايش و محيط تخريب
در  يکلـ  يهـا  يژگيوبه اصول و  ، بايدها شاخص ين و اعتبار سنجيدر ارتباط با تدو يا مطالعه

از  يبه برخ جا،نيدر ا. دشوتوجه  يديکل يارهايعوامل و مع ييو شناسا ها شاخصن ييتع ةنيزم
  :شود يمارها اشاره يو مع ها يژگيون يا

 شود؛ انجام يچندبعد زواياي از ارزيابي تا كنند فراهم را امكان اين ها شاخصبايد  -
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 باشند؛ مربوط مقاصد مديريت و يزير برنامه با ها شاخصبايد   -

 باشند؛ ارتباط در كاربران يها آرمان و اهداف نظر، مورد موضوعات با ها شاخصبايد  -

 وباشـند   دفـاع  قابـل  ،علمـي  نظـر  از و بـوده  برخـوردار  علمـي  اعتبار از ها شاخصبايد  -
 كنند؛ تشريح را نظر مورد موضوعات

 فضـايي،  رونـدهاي  بـه  با توجه ،حساس باشند نظر مورد مسائل تغيير به ها شاخصبايد  -

 تخريـب  حـال  در يـا  و حال بهبـود  در ثابت، صورت به توانند يم كه زماني و اجتماعي

 ؛شوند داده نشان

 باشند؛ فهم و درک قابل كاربران سوي از يآسان به ها شاخصبايد  -

 و باشند؛ موجود زمان طول در و يريگ اندازه قابل مالي و فني ازنظر -

ـ قابل د،نباشـ  حسـاس  فضـايي  تغييرات و زماني تغييرات به ها شاخصبايد  نهايت در -  تي
 بر اساس شرايط از نسبي يها اسيمق باشد، داشته را بودن انتظار حال در يا انهيگو شيپ

 ياجـرا عملـ   يبـرا  آورنـد و ، فراهم اند شده نييتع پيش از كه را آستانه يا مرجع مقادير
 ).Blancas et al., 2010; Miller, 2001( داشته باشند يبوده و اعتبار و ارتباط مفهوم

 عنـوان  بـه  هـا  شـاخص  ،پايـدار  ةتوسـع  شـدن  مطـرح با  که شود يممالحظه  ،مجموع در  
ـ  قـرار  توجـه  موردسنجش و ارزيابي پايداري  يها روشابزار و  نيتر مهم مـرور   بـه و  هگرفت
از  هـا  شـاخص ، انـواع  هـا  شـاخص در انتخاب  دمتعد يها يژگيو شدن مطرحدر كنار  ،نزما

ايـن امكـان وجـود دارد كـه      ،همين ارتبـاط  در. اندشده  ارائهو پژوهشگران  ها سازمان سوي
مناسب نبوده و فرآيند ارزيـابي را بـا مشـكل     مختلف يها مکانبراي  ها شاخصكاربرد اين 

ايـن   يسـاز  يبـوم  و شـود، مسـتند   جـه موضوعي كـه بايـد بـدان تو    ،بنابراين ؛سازد رو روبه
 هـای و مصـاحبه  يات موضـوع يق مطالعه ادبيابتدا از طرحاضر، پژوهش  در .استه شاخص

ـ ارز يهـا  شـاخص  ،ياکتشاف ـ پا يابي از  ينظرسـنج بـا   ،ادامـه  و در نيتـدو  ياقتصـاد  يداري
 ،تيـ درنهاو  شـده  داختـه پرآنهـا   يبه اعتبار سـنج  ،يکارشناسان، متخصصان و نخبگان محل
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از  يريـ گ بهـره تا بتوان با  شوند يم يمعرف دييتأمورد  ياقتصاد يداريپا يابيارز يها شاخص
ـ پا يابيـ و ارز يزيـ ر برنامـه ، يگذار هدف، بتوان در راستای ها شاخصن يا  ياقتصـاد  يداري

  .گام برداشت يمرتع يعرف يها سامان برداران بهره

  قيروش تحق

در  سـهند شهرسـتان مراغـه    يالقييمراتع  يعرف يها سامان برداران بهرهن يدر ب حاضر قيتحق

دارد کـه   يالقـ ييهزار هکتـار مرتـع    ١٢٩سهند حدود  يها دامنه. صورت گرفت ١٣٩٣سال 

سـامان   ١٢٤در قالـب   يت دامـ يجمع رأسهزار  ١٠٥به همراه  يريخانوار عشا ٧٥٠ هرساله

انـدوآب، ملکـان، بنـاب،    يمهابـاد، م  جملـه  ازغرب کشور  مختلف شمال يشهرهااز  يعرف

 انجـام پـژوهش   .کنند يمن کوه حرکت يبه سمت ا يگذرانالقيي يبرا انه و آذرشهرياسکو، م

 ينظرسنج( يشيمايو پ يليتحل -يفيتوص يها روشبر  يمبتن ،ت کاريبا توجه به ماه حاضر،

ل از متشـک  يل گـروه مرجعـ  يبـا تشـک   ،نخسـت  در گـام . اسـت ) از خبرگان و پژوهشگران

در  ياکتشاف يها مصاحبه ،يو نخبگان محل ييمتخصصان، پژوهشگران، کارشناسان امور اجرا

صـورت   يمرتعـ  يعرف يها سامانآن در  يابيارز يها شاخصو  يقتصادا يداريارتباط با پا

را بتوان كشف كرد و ميدان خواندن  تازهي ياندازهاتا چشم کنند يمكمك  ها مصاحبه. گرفت

از موضوع تحقيق را  ييها جنبهاكتشافي  يها مصاحبه .د يا تصحيح كرديبخشمتون را وسعت 

 يهـا  عرصـه  ،و بـدين ترتيـب   افتـاد  ينمـ  هانآكنند كه خود او به فكر میبراي محقق آشكار 

و  ياکتشـاف  يها مصاحبهج حاصل از يبا توجه به نتا ،يدر گام بعد .دنکن يمتكميل  را تحقيق

از  يا مجموعـه ، )يشناسـ مأخذ( هـا  شـاخص دار و يـ توسـعه پا ابعاد و اهداف  ،اتيمرور ادب

دارنـد و از   يشـتر يکـه کـاربرد ب   يعرفـ  يها سامان يقتصادا يداريمرتبط با پا يها شاخص

؛ مشـخص شـدند   ،منطقـه برخوردارنـد   يعرفـ  يهـا  سـامان ت و کـاربرد در  يحداکثر سـنخ 

ـ پا يابيارز يها شاخص يشناسمأخذ(  ،سـپس . )تمـده اسـ  آ ١در جـدول   ياقتصـاد  يداري
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ـ يپرهز يسـوا  نيـز  گريد يو برخ بوده يتکرار ها شاخص اين از ياريبسکه مشخص شد  ه ن

ـ نها درو  بودن، در کشور ما کاربرد ندارنـد   قابـل  هـم  هـا  شـاخص از  يبرخـ  هـای ، دادهتي

شـاخص   ٥٩ تعـداد  ،هـا آنو غربـال   ها شاخصاز  يبا حذف برخ رو،يست؛ از اينن يدسترس

ـ عمل يهـا  شاخصبه  يابيدست منظور به ،تينها در. دشاستخراج  ـ و محـدودتر و ن  تـر  ياتي ز ي

با توجه به مطالعات  ،مطالعه موردمتناسب با موضوع و محدوده  يها شاخصدن کر ياتيعمل

 از جملـه  ييشاخصـها در سـطح منـاطق روسـتا     يسـنج ن و اعتباريدر ارتباط با تـدو  پيشين

 )١٣٩٠( و همکـاران  يرضـوان  ،)۱۳۸۹(ن زاده و همکاراعبداهللا ،)١٣٨٨( و همکاران يکالنتر

 نفـر از  ٤٥ و قضـاوت  يابيـ مورد ارز يينها يها شاخص ،)١٣٩٢(حصار و همکاران ياريو 

خواسـته   هـا آنقرار گرفت و از  يو نخبگان محل يعيمتخصصان و کارشناسان حوزه منابع طب

 يبـرا  شـده  نيـي تعار يـ ک پنج معيتفکبهرا  ها شاخصاز  کدامت هر يب اهميضر ،شد که اول

 )اديـ ز يليخ =۵تا  کم يليخ =۱ از(کرت ياس لي، در پنج حالت از مقهاآنش يو پاال يطراح

کـه ممکـن    ييهـا  شـاخص دوم،  ؛)١جـدول  (ان کنند يب هاآنکردن  يو کاربرد استخراج براي

دارای  يها شاخص، تينها درو  کنند؛ انيب باشد، اشاره نشده حاضر بدانهااست در پژوهش 

ان يو دانشـجو د يان شامل اسـات گوياسخپ يآمار جامعة .را مشخص کنند مپوشانیتشابه يا ه

کشـور،   يهـا نشـگاه اد ييروسـتا  يزيـ ربرنامـه ا و يـ جغراف و علوم مرتع يهاگروه يدکتر

 بـرداران ان بهـره يدر م يبخش مرتع و نخبگان محل ويژهبه يعيکارشناسان ادارات منابع طب

 يريـ گنمونـه  يهـا روش از(آسـوده   يريـ گق نمونـه يـ کـه از طر  بـود  سهند يالقييمراتع 

مـورد   ةج بـه جامعـ  يم نتـا يبحث تعمـ  اصوالً ،ن روشيدر ا انتخاب شدند؛) ياحتمالريغ

قات يژه در تحقيواطالعات به يآورت در جمعيبا توجه به محدود. ستيمطالعه مطرح ن

ـ از جمع يريـ گ، اقـدام بـه نمونـه   ش دقـت و اعتبـار  يافـزا  معموالً بـرای ، يتجربشبه ت ي

  .شوديدسترس م متخصص در
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  ياقتصاد يداريپا يابيارز يها مؤلفه يشناسمأخذ -١جدول 
  مؤلفه مأخذ  مؤلفه

  United Nations, 2007  ؛Golusin, 2009 ؛۱۳۹۲و همکاران،  يعنابستان  و اشتغال تيفعال
  ۱۳۸۹اران، و همک يمظهر ؛۱۳۸۹الدفر و همکاران، يم ؛۱۳۸۸همکاران،  و يسلطان  يبردار بهره

  Golusin, 2009 ؛۱۳۸۹الدفر و همکاران، يم ؛۱۳۹۲و همکاران،  يعنابستان  يور بهره
 Golusin, 2009 ؛۱۳۸۹معصوم و همکاران، يريقد ؛۱۳۹۲و همکاران،  يعنابستان  يرفاه اقتصاد

 SFSO, 2002 ؛۱۳۹۰ان و همکاران، يشا ؛۱۳۹۲و همکاران،  يعنابستان  ييکارآ

 Bryden, 2002 ؛۱۳۸۹معصوم و همکاران، يريقد ؛۱۳۹۲و همکاران،  ينابستانع  يعدالت اقتصاد

 ۱۳۹۲حصار و همکاران، ياري ؛۱۳۸۹معصوم و همکاران، يريقد ؛۱۳۹۲و همکاران،  يعنابستان  يثبات اقتصاد

   ۱۳۹۰ان و همکاران، يشا ؛۱۳۹۲و همکاران،  يعنابستان  يخدمات دولت

  قيتحق يها افتهي: مأخذ

  ها شاخصش يو پاال يطراح ياارهيمع

 معيارهاي ،نه و مشاوره با متخصصان و خبرگانين زميپس از مطالعه مکتوبات موجود در ا

  :ر انتخاب شدنديشرح زبه ها شاخص يازدهيامت
 منطقـة  بودن شاخص نسبت بـه  يزان تناسب و بوميانگر ميب ،»بودن يبوم/ يا منطقهتناسب «

 يهـا  داده ةيـ ته يريپـذ  بيانگر ميزان امکـان  ،»يريپذ انجام /تدسترسي به اطالعا« ؛مطالعه مورد
 تقابليـ « ؛شاخص بيانگر درک راحت و نيز اعتبار، »و معتبر بودن تيشفاف« ؛شاخص همربوط ب

هـا و   در زمـان  شـاخص كـاربرد   پـذيری ، بيـانگر ميـزان امکـان   »مقايسه در طول زمان و مكان
 نظـر  ازشـاخص   يريـ گ انـدازه کـه  ، بيـانگر آن »يريگ اندازهبودن  صرفه به« ؛ ومختلف يها مکان
  .گنجد يم پژوهش حاضرنه تا چه حد در قالب يو هز يزمان

 هـا  شاخصاز  کدامرات هر ييب تغيار و ضري، انحراف معنيانگيانه، ميمد، م ،در گام آخر
 يبرا يمتخصصان و نخبگان محل ،که کارشناسان يازاتيبا توجه به امت ،و سپس شده محاسبه
ـ ، انحراف معسه شتر ازياز بين امتيانگيانه و ميبا مد، م ييها شاخص ،داده بودند ها شاخص ار ي
تعيين اينکه تـا چـه    برای ،سپس. انتخاب شدند ۳/۰رات کمتر از ييب تغيو ضر يککمتر از 

ي و علمـ  ئـت يهاعضـاي   حد بين کارشناسان و خبرگان امور اجرايي ادارات منـابع طبيعـي،  
 کدامبگان محلي در خصوص مناسب بودن يا مناسب نبودن هر پژوهشگران متخصص و نخ
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 درو  ؛س اسـتفاده شـد  ياز آزمون کروسکال وال، توافق و اجماع نظر وجود دارد ها شاخصاز 
از  يتعـداد  ،ي عرفـي مرتعـي  هـا  سـامان  برداران بهرهسنجش پايداري اقتصادي  برای ،تينها

، متخصصـان  يـي اسـان امـور اجرا  با سطح اعتبار مناسـب و مـورد اجمـاع کارشن    ها شاخص
  .دندش يانتخاب و معرف يو نخبگان محل يدانشگاه

  و بحث جينتا

 ةمصـاحب  ةدر مرحل ،و متخصصان بودند يمحل نخبگان ديتأکشاخص که مورد  هشتتعداد 
کـه از   ييهـا  شـاخص و بـا  ) ۲جدول (دند شن يو متخصصان تدو ينخبگان محل با ياکتشاف

ـ ارز ایربـ شـاخص   ۵۹تعـداد   ،بودنـد  شده فهرستمرور منابع مختلف  و قضـاوت در   يابي
 ۴۵ را هـا  پرسشنامه. قرار گرفتند ي، متخصصان و نخبگان محلييار کارشناسان امور اجراياخت

نفـر از   ، پانزدهعلوم مرتع يان دکتريد دانشگاه و دانشجويمتخصص از اسات بيستنفر شامل 
 بـرداران  بهـره کـه از   ينفر از نخبگان محلـ  دهو  يعيادارات منابع طب ييکارشناسان امور اجرا

 يهـا  شـاخص از  کـدام  هـر ازات يامت ،۲در جدول . دکردنل ي، تکمبودند سهند يالقييمراتع 
. ده اسـت شـ ت هر شـاخص مشـخص   يس و وضعيج آزمون کروسکال والينتا ،يبررس مورد

انـه  يمـد و م (الزم  ازات و شـرط يـ علت عدم کسب امتبه  شاخص ۲۹ که دهد يمج نشان ينتا
ـ ، انحراف معاز سه تر نييپان يانگي، مهساز  تر نييپا رات ييـ ب تغي، ضـر يـک  از تـر گبـزر ار ي

ن کارشناسـان، متخصصـان و نخبگـان    يعدم وجود اجماع نظر ب ،نيو همچن ۳/۰از  ترگبزر
ـ ارز يشـاخص بـرا   سـی و  شـده  دادهص ينامناسـب تشـخ  ) يمحل ـ پا يابي  يقتصـاد ا يداري

ـ تأک دشاخص مـور  ، هفتدر اين مرحله. انتخاب شدند يمرتع يعرف يها سامان نخبگـان   دي
. انتخـاب شـدند   ،بودنـد  شـده  نيتدو ياکتشاف يها مصاحبه قيطرو متخصصان که از  يمحل

ـ  ، بهازات الزميکسب امت رغم، علیشاخص ، هفتنيهمچن ن يعلت عدم وجود اجماع نظـر ب
  .دندشو حذف  شده هدادص ينامناسب تشخ ،يکارشناسان، متخصصان و نخبگان محل
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  ي عرفي مرتعي ها سامانارزيابي پايداري اقتصادي  هاي شاخصسنجي اعتبار -۲جدول 

عد
ب

  

فه
ؤل
م

 
ها

ي  ي
دار
پاي
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ی
صاد

اقت
  

الي
فع

ال
شتغ

و ا
ت 

 

  

٦٩/٣  شغلي در سامان سطح رضايت  ٩٥/٠ ٤ ٣  ٢٦/٠  مناسب �  ۰۸۳/۰ 
٥٦/٣  ي شغلي در سامانها فرصتتنوع  درجه  ٨٩/٠ ٤ ٤  ٢٥/٠  نامناسب × ٠٠٨/٠ 

٩٥/٢  نسبت جمعيت شاغل باالي ده سال  ١٤/١ ٣ ٣  ٣٩/٠  نامناسب × ٠٠٠/٠ 
٥٦/٣  )تداوم(سطح امنيت شغلي   ٩٨/٠ ٤ ٤  ٢٨/٠  مناسب � ٢٨٥/٠ 

ي ها تيفعالدرجه استمرار و گسترش 
  دامداري در بين نسل جوان

٦٨/٣  ٩٦/٠ ٤ ٤  ٢٦/٠  مناسب � ١٧٠/٠ 

ره
به

 
دار

بر
  ي

٥٢/٣  ميزان اررش علوفه سامان عرفي  ٢٤/١ ٤ ٥  ٣٥/٠  نامناسب × ٠٠٤/٠ 
٢٤/٤  ميزان ارزش دام موجود هر خانوار  ٨٧/٠ ٤ ٥  ٢١/٠  مناسب � ٧٨٤/٠ 

مد از محصوالت فرعي مرتع هر سهم درآ
  خانوار

٢٠/٣  ٢١/١ ٣ ٣  ٣٨/٠  نامناسب � ١٩٤/٠ 

٨٥/٣  سهم درآمد از فروش لبنيات هر خانوار  ٩٥/٠ ٤ ٤  ٢٥/٠  مناسب � ٥٢٧/٠ 
٤٨/٣  ي هر خانواردست عيصناسهم درآمد از   ٩٥/٠ ٤ ٤  ٢٧/٠  نامناسب × ٠٠٤/٠ 

هر  سميتوراکوسهم درآمد از بخش 
  خانوار

٩٥/٢  ٢٩/١ ٣ ٢  ٤٤/٠  نامناسب � ٥٢٩/٠ 

سهم درآمد از پرورش زنبورعسل هر 
  خانوار

٩٠/٣  ٩٧/٠ ٤ ٤  ٢٥/٠  مناسب � ٣٨٠/٠ 

/ يا اجارهدام (سهم درآمد از بخش تراز 
  هر خانوار) سودينيم

٨٧/٣  ٩٠/٠ ٤ ٤  ٢٣/٠  مناسب � ١٥٩/٠ 

٨٦/٣  سهم درآمد از فروش پشم هر خانوار  ٩٩/٠ ٤ ٤  ٢٦/٠  مناسب � ١٠٣/٠ 
٩٠/٣  ميزان هزينه تغذيه دستي دام  ٩٨/٠ ٤ ٥  ٢٥/٠  مناسب � ٧٨٩/٠ 

٠٥/٤  ميزان هزينه چوپان دام  ٩٨/٠ ٤ ٥  ٢٤/٠  مناسب � ٣٨٧/٠ 
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تخلفات از پروانه (ميزان پرداخت جريمه 
٧٩/٣  در هر خانوار) چرا  ٩٨/٠ ٤ ٤  ٢٦/٠  مناسب � ٣٦٦/٠ 

٩٢/٣  دام تلفات نسبت  ٩٧/٠ ٤ ٤  ٢٥/٠  مناسب � ٦٦٢/٠ 
٩٠/٣  دامپزشكي و دارو هزينه نسبت  ٩٩/٠ ٤ ٤  ٢٥/٠  مناسب � ١٢١/٠ 

٥٥/٣  خانوار کل شمار به دام کل شمار نسبت  ١٦/١ ٤ ٤  ٣٣/٠  نامناسب � ٢٢٩/٠ 
۸۱/۳  عرفي سامان در دام واحد سرانه  ١٤/١ ٤ ٥  ٣٠/٠  نامناسب � ٦٨٤/٠ 

٩٧/٢  يعرف سامان در دو رگ دام واحد نسبت  ١٢/١ ٣ ٤  ٣٨/٠  نامناسب � ٠٥٧/٠ 
٧٩/٣  عرفي سامان در سبک دام واحد نسبت  ٩٩/٠ ٤ ٤  ٢٦/٠  نامناسب × ٠٠٠/٠ 
٩٨/٢  عرفي سامان سنگين در دام واحد نسبت  ٢٥/١ ٣ ٢  ٤٢/٠  نامناسب × ٠١٥/٠ 

٢٢/٤  برداران بهرهتعدد   ٩٢/٠ ٤ ٥  ٢٢/٠  مناسب � ١٥٢/٠ 
٩٨/٣  ي مشاعيبردار رهبهي به مند عالقهسطح   ٩٩/٠ ٤ ٤  ٢٥/٠  مناسب � ٤٦٦/٠ 
١١/٤  ي افرازيبردار بهرهي به مند عالقهسطح   ٩٥/٠ ٤ ٥  ٢٣/٠  مناسب � ١٦٢/٠ 

٩٥/٢  در سامان برداران بهرهين سطح رقابت در  ب  ٢٧/١ ٣ ٢  ٤٣/٠  نامناسب × ٠٠٠/٠ 

ره
به

ی
ور

  

٤٩/٣  ضريب تنوع توليدات اقتصادي  ٩٧/٠ ٤ ٤  ٢٨/٠  مناسب � ٧٣١/٠ 
٩٦/٢  ي نيروي کارور بهره  ٠٦/١ ٣ ٣  ٣٦/٠  نامناسب � ٠٥٢/٠ 

٩٦/٢  ي سرمايهور بهره  ١١/١ ٣ ٣  ٣٧/٠  نامناسب � ٣٨٢/٠ 
٣٢/٣  ي کل عوامل توليدور بهره  ٩٦/٠ ٣ ٤  ٢٩/٠  مناسب � ٠٩٢/٠ 

ي
صاد

اقت
اه 

رف
  

٣٦/٣  يرفاه يها رساختيبه ز يدسترسسطح   ١٢/١ ٣ ٤  ٣٣/٠  نامناسب × ٠٠٠/٠ 
٧٠/٣  زندگي يها نهيهزسطح   ٩٧/٠ ٤ ٤  ٢٦/٠  مناسب � ٠٩٢/٠ 

٨٣/٣  خانواده درآمدميزان   ٩١/٠ ٤ ٤  ٢٤/٠  مناسب � ٢٢١/٠ 
٢١/٣  خانواده انداز پسميزان   ٩٤/٠ ٣ ٣  ٢٩/٠  نامناسب × ٠٠١/٠ 

٤٠/٣  ميزان سرمايه خانواده  ١٨/١ ٤ ٤  ٣٥/٠  نامناسب � ٠٩٥/٠ 

ار
ک

آ
  يي

١٨/٣  واقعي انداز پسنرخ   ٩٣/٠ ٣ ٣  ٢٩/٠  نامناسب × ٠٠٤/٠ 
٩٨/٢  نهنرخ تغيير درآمد ساال  ٠٨/١ ٣ ٤  ٣٦/٠  نامناسب × ٠٠١/٠ 
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٦٧/٣  درآمد - ضريب هزينه  ٩٨/٠ ٤ ٣  ٢٧/٠  مناسب � ٠٧٢/٠ 

  

٦٤/٣ درجه استمرار درآمد خانوار  ٢٧/٠ ٩٨/٠ ٤ ٣  مناسب � ١٦٣/٠ 

ت 
دال

ع
ي

صاد
اقت

  
  

٧٨/٣ بيکاري در سامان/ نسبت اشتغال  ٩٩/٠ ٤ ٣  ٢٦/٠  نامناسب × ٠٠٠/٠ 
٩٠/٣ بار تکفل در سامان  ٩٧/٠ ٤ ٤  ٢٥/٠  مناسب � ٧٣٧/٠ 

سطح يکنواختي توزيع منابع در بين 
 برداران بهره

٤٥/٣  ٢٤/١ ٣ ٥  ٣٦/٠  نامناسب � ٩١٤/٠ 

٥٣/٣ بخت برخورداري از وام/ سطح امکان   ٩٨/٠ ٤ ٤  ٢٨/٠ سبمنا � ١٣٠/٠   

ي
صاد

 اقت
ت

ثبا
  

  

٤٩/٣ سطح تنوع منابع درآمدي در سامان  ١١/١ ٣ ٣  ٣٢/٠  نامناسب � ٣٥٠/٠ 
٩٤/٢ تعداد و تنوع چراگاه در سامان  ٢٣/١ ٣ ٣  ٤٢/٠  نامناسب × ٠٠٠/٠ 

٩٩/٣ سطح رضايت از درآمد  ٨٦/٠ ٤ ٤  ٢١/٠  مناسب � ٢٠٠/٠ 
٨١/٣ ميزان درآمد خالص  ٩٤/٠ ٤ ٤  ٢٥/٠ اسبمن � ٢٢٥/٠   

درصد خانوارهاي برخوردار از 
 يا مهيبي ها تيحما

٧٢/٣  ٩٩/٠ ٤ ٤  ٢٦/٠  مناسب � ٨٢٥/٠ 
٧٠/٣ درصد برخورداري از بيمه دام و مرتع  ٩٦/٠ ٤ ٤  ٢٨/٠  مناسب � ٢٤٥/٠ 

٩٥/٢ سطح امنيت غذايي در سامان  ٠٧/١ ٣ ٢  ٣٦/٠  نامناسب � ٦٦٧/٠ 
٣٠/٣ درجه ثبات درآمدي در طول زمان  ٢٨/١ ٣ ٢  ٣٩/٠  نامناسب � ٠٩٨/٠ 
ميزان نوسانات بازار فروش دام و 

 ي داميها فرآورده
٨٧/٢  ٢٠/١ ٣ ٣  ٤٢/٠  نامناسب × ٠٠٠/٠ 

تي
دول

ت 
دما

خ
  

نسبت خانوارهاي برخوردار از سهميه 
 آرد

٣١/٣  ٣٢/١ ٣ ٥  ٤٠/٠  نامناسب � ٢٨٠/٠ 
نسبت خانوارهاي برخوردار از سهميه 

٨٦/٣  نفت  ٩٨/٠ ٤ ٥  ٢٥/٠  مناسب � ٨٥٩/٠ 
نسبت خانوارهاي برخوردار از سهميه 

 گاز
٩٣/٣  ٩٨/٠ ٤ ٥  ٢٥/٠  مناسب � ٠٥٨/٠ 

قند و  هيسهمنسبت خانوارهاي برخوردار از 
٩٨/٢  چاي  ٣٠/١ ٣ ٣  ٤٤/٠  نامناسب � ٠٥٥/٠ 

نسبت خانوارهاي برخوردار از وام و 
٧٣/٣  تسهيالت دولتي  ٩٩/٠ ٤ ٤  ٢٧/٠  نامناسب × ٠٠٤/٠ 

  ي تحقيقها افتهي: أخذم
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متخصصان،  دييتأمورد ة مؤلف حاضر، سی شاخص در قالب هشتدر پژوهش 
 يداريدر سنجش پا تواند يمده است  که ش يمعرف يو نخبگان محل ييکارشناسان امور اجرا

 زمينه، نيدر ا ).۳جدول ( استفاده شود يمرتع يعرف يها سامان برداران بهره ياقتصاد
 يو رفاه اقتصاد ي، ثبات اقتصاديعدالت اقتصاد يها مؤلفه )۱۳۸۹(همکاران  معصوم ويريقد
 يمعرفن شهرستان کبودرآهنگ يدهستان کوه يروستاها ياقتصاد يداريپا يابيارز برایرا 

و  يور، بهرهياقتصاد ييکارآ يارهاياز مع) ۱۳۹۲(و همکاران  يعنابستان ،نيهمچن. کردند
در . استفاده کردند ييدر مناطق روستا ياقتصاد يداريپا يابيارز برای تابه خدم يدسترس

د، اشتغال و يو تول يور بهرهدرآمد،  يها مؤلفه) ۱۳۹۲(و همکاران  يفراهان ،نهين زميهم
ان و يشا. بردند کاربه ييدر مناطق روستا ياقتصاد يداريپا يابيارز يرا برا يابيبازار

ت از يت از کار، رضايدرآمد، رضا زانيدرصد اشتغال، م يها شاخص) ۱۳۹۰(همکاران 
شت و ي، تنوع معيت خدمات اقتصاديب مرکزيالت، ضرياز تسه يدرآمد، برخوردار

شت و يت معي، وضعياقتصاد ييآکار يداريپا يها عامل قالبرا در  معکوس بار تکفل
 ييروستا ةتوسع  در ياقتصاد يداريپا يابيعوامل ارز نيتر مهم عنوان به ينه زندگيهز

 يها تيحمابرخوردار از  يدرصد خانوارها يها شاخصدر ارتباط با  .کردندمشخص 
در  زين )۱۳۸۹(زاده و همکاران عبداهللا ،مه دام و مرتعياز ب يو درصد برخوردار يا مهيب

 نسبتمه محصوالت و ياز ب کننده استفاده برداران بهرهدرصد  يها شاخصق خود يتحق
 ياقتصاد يداريپا يابيارز برایشاخص مناسب  عنوان بهرا  ياراض کل  به شده مهيب ياراض

ن و يتدو هدف با يدر پژوهش ،)١٣٨٨(و همکاران  يکالنتر ،نيهمچن. انتخاب کردند
شاخص  ٣١تعداد  ،يدر بعد اقتصاد ييدار مناطق روستايتوسعه پا يها شاخص ياعتبارسنج

به  توان يم ر،حاض قيتحق يها افتهيمشترک با  يها شاخص جمله از که ارائه کردند
و د، يعوامل تول يوربهره ،ها دام کل  به شده تلف يها دام نسبتدرآمد سرانه،  يها شاخص

حصار و ياري گفته،پيشمطالب  دييتأدر . اشاره کرد ياراض کل  به شده مهيب ياراض نسبت
سنجش  يگرهانماند انتخاب يآن فريو تدو يبررس«با عنوان  يدر پژوهش ،)١٣٩٢(همکاران 
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و  »تهران شهر کالنبر  ديتأکبا  يشهر کالن ةحوز ييروستا يها سکونتگاه يداريپا يابيارز و
عدالت  ةمؤلفشاخص در قالب سه  ، پانزدهياز نخبگان علم يسنجنظر ازبا استفاده 

که  ارائه کردند ياقتصاد يداريسنجش پا يبرارا  يو رفاه اقتصاد ي، ثبات اقتصادياقتصاد
ب ير درآمد ساالنه، ضريينرخ تغ ،يواقع انداز پسبه نرخ اشتغال، نرخ  توان يم آن ميان، از

  .اشاره کرد يدات اقتصاديب تنوع توليضرو  درآمد، استمرار درآمد خانوار - نهيهز

  ي عرفي مرتعيها سامانارزيابي پايداري اقتصادي در  هاي شاخص فهرست -۳جدول 
 يها مؤلفه
  يداريپا

 يداريپا يابيارز يها شاخص
  يمرتع يعرف يها انسام

 يها مؤلفه
  يداريپا

 يداريپا يابيارز يها شاخص
  يمرتع يعرف يها سامان

ت و يفعال
  اشتغال

  شغلي در سامان رضايت سطح
  )تداوم( يت شغليسطح امن

 يها تيفعالدرجه استمرار و گسترش 
  ن نسل جوانيدر ب يدامدار

  يدات اقتصاديب تنوع توليضر  يور بهره
  ديولکل عوامل ت يور بهره

يبردار بهره  
 

زان ارزش دام موجود هر خانواريم  
  ات هر خانواريسهم درآمد از فروش لبن

عسل هر  سهم درآمد از پرورش زنبور
  خانوار

) يا اجارهدام (سهم درآمد از بخش تراز 
  هر خانوار

  سهم درآمد از فروش پشم هر خانوار
  دام يه دستينه تغذيزان هزيم

  دامنه چوپان يزان هزيم
تخلفات از پروانه (مه ين پرداخت جرزايم

  در هر خانوار) چرا
  دام تلفات نسبت

  دامپزشكي و دارو هزينه نسبت
  برداران بهرهتعدد 

  يمشاع يبردار بهرهبه  يمند عالقهسطح 
  يافراز يبردار بهرهبه  يمند عالقهسطح 

  زندگي يها نهيهزسطح   يرفاه اقتصاد
  خانواده درآمدزان يم

  کارآيی
  درآمد –هنضريب هزي

  درجه استمرار درآمد خانوار
  بار تکفل در سامان

عدالت 
 اقتصادي

بخت برخورداري از / سطح امکان
  وام

ثبات 
ياقتصاد  

  ت از درآمديرضا سطح
  زان درآمد خالصيم

برخوردار از  يدرصد خانوارها
  يا مهيب يها تيحما

مه دام و ياز ب يدرصد برخوردار
  مرتع

    

خدمات 
  يدولت

برخوردار از  ينسبت خانوارها
  ه نفتيسهم

برخوردار از  ينسبت خانوارها
  ه گازيسهم

  قيتحق يها افتهي: مأخذ
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  شنهادهايو پ يريگ جهينت

ط ير شراييتغ برایابزار  نيتر مهم بوده،سنجش  و يريگ اندازه ةکنند منعکس يداريپا يابيارز
به حفظ  ،ياقتصاد يها تيفعال يداريف پايدر تعر. درو يمشمار بهدار يپا ةتوسع يدر راستا

نده يآ يبرا يرشد اقتصادد و يتول يها فرصتدار ماندن يت جامعه در طول زمان و پايمطلوب
ت يبه امن يابياقتصاد و دست يت مبانيهم تقو ينظام اقتصاد يداريپا. است شده اشارهدار يپا

 يبردار بهرهبا ط يبا مح ر، در امور مستمر همسازدايشت پايبه مع يدسترس نظر از ياقتصاد
از به ين ،باشد ييدار هدف نهايکه توسعه پا يورتصدر . است شده فيتعر ياز منابع انسان

 يها اسيمقرا در  يداريحرکت به سمت پا هاآنست تا بتوان به کمک ا ييها روشابزار و 
خواهد  ههوديب یو سنجش کار يابيبدون ارز يزير برنامه ،واقع در. کرد يريگ اندازهمختلف 

ند در قالب يآن فريکه ا ابدي يمبه اهداف خود دست  يزمان ياقتصاد يداريپا يابيارز. بود
. هدفمند همراه باشد يها شاخصگرفته و با ارائه ابزار و  شکلو جامع  مند نظام يارچوبچ

انتخاب شدند  ييشاخصها ،يدر بعد اقتصاد ،شدهانتخاب يهال شاخصيتحلبر اساس نتايج 
از درآمد و  هات آنيز سطح رضايو ن خانوارها يدرآمد و سبد اقتصاد يو سوکه سمت 

 يگروه مرجع رو يد اصليکأن بعد، تيدر ا ديگر سخن،به  .دندهيشان را نشان ميهاتيفعال
عالوه بر  حاضر، قيدر تحق .ان سازنديرا شفاف نما يکه رشد اقتصاد است ييهاشاخص

 يمنسجم و علم ي، از روشيالقييدر مراتع  يتصاداق يداريپا يابيارز يهاشاخص يمعرف
تواند مورد يد که مشاستفاده  يداريپا يابيارز يهاشاخص ين و اعتبارسنجيتدو ةنيدر زم
شود يشنهاد ميپ رو،از اين. رديقرار گ يداريپا يابيارز ةنيکارشناسان و محققان در زم ةاستفاد

د در ييأمورد ت يهامراتع از شاخص ويژههب يعيزان مسائل منابع طبيرکارشناسان و برنامهکه 
 برای ،برخوردارند يکه از اجماع نظر متخصصان، کارشناسان و نخبگان محل ة حاضرمطالع
 يها شاخصجاد بانک داده و اطالعات ي، ايداريپا يابيارز يها شاخص ين مدل مليتدو

  .رنديبهره گ پنجم توسعه ةمورد اشاره در برنام يداريپا
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  ها ادداشتي

1. sustainability 
2. rangelands 
3. pastoral units 

  منابع

، سال جهاد ةماهنام. »ييروستا ةدر سنجش توسع ها شاخصکاربرد «، )۱۳۸۱( .ش، حيآسا
  .۳۹- ۳۳، صص ۲۵۴، شمارة ۲۲

. ايران در يدار مرتع يها استيس ،)۱۳۸۷(. مهدوي، ف ؛ و.عليزاده، ع ؛.اسکندري، ن
  .کشور مراتع و ها جنگل  سازمان :تهران

علي  ةترجم .ها و تجربيات ها، روش نظريه: داريپا ةهاي توسع معرف ،)۱۳۸۶( .بوسل، ه
  .نور اميدانشگاه پ :تهران .الدين افتخاري ري و عبدالرضا ركنبد

 يداريپا يبند رتبهسنجش و «، )۱۳۸۹. (صادقلو، ط ؛ و.، حيداريق يسجاس ؛.، ميطاهرپور
بر اساس تشابه به حل  يبند رتبهک يبر تکن ديتأکبا  ييادر مناطق روست ياجتماع

. »)شهرستان خدابنده يدهستان حومه بخش مرکز: يمورد ةمطالع( يآل فازدهيا
 .۳۲- ۱، صص ۱ ، شمارة۱، سال روستايي يها پژوهش ةفصلنام

د سهم مرتع در درآم يبررس«، )۱۳۹۰. (ان، ريکرم ؛ و.، عيجانيدر ؛.، حيباران ؛.پور، ليخاک
، ۵سال  ،مرتع ةمجل. »)انيز هميآبخ ةحوز: يمورد ةمطالع( يريخانوار عشا يدامدار

 .۴۳۷- ۴۳۰، صص ۴شمارة 

 يابيسنجش و ارز«، )۱۳۹۰. (صادقلو، ط ؛ و.، حيداريق يسجاس ؛.ان، حيشا ؛.، ريگيخسروب
 -يفاز ةريمتغچند يريگ ميتصمک يبا استفاده از تکن ييدر مناطق روستا يداريپا

  .۱۸۵-۱۵۱، صص ۱، شمارة ۲سال ، ييروستا يها پژوهشفصلنامة . »سيتاپس
، )۱۳۹۰. (ع .، سيبدر ؛ و.، عيافتخار نيالد رکن ؛.ر .، سيزيان رونياکبر ؛.ر .، ميرضوان

 محك پايداري در ارزيابي آثار الگوهاي گردشگري در نواحي يها شاخصتبيين «
 شهر کالني روستايي پيرامون نواح: موردي ةمطالع( شهرها کالنروستايي پيرامون 

 .۹۴-۶۹ ، صص۸۱ ، شمارةيانسان يايجغراف يها پژوهش. »)تهران

انداز خانوارهاي روستايي و آثار آن بر مشاركت  توان پس« ،)۱۳۸۴(. ج .مازندراني، م زاهدي
 ة، شمار۱۳، سال اقتصاد كشاورزي و توسعه ةفصلنام .»روستاييان در فرآيند توسعه

  .۵۵-۲۷ ، صص۴۹
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ل يو تحل يابيارز«، )۱۳۸۸. ( مازار، ع؛ و عرب.م .، سينينائ ينور ؛.، تيشامخ ؛.، آيلطانس
 ةمطالع( راحمديبوه و يلويدر استان کهگ يعرف يهاروستاها و سامان يداريسطوح پا

، ۶۲ ةدور ،چوب يها فرآوردهجنگل و  ةينشر .»)يز تنگ تامراديآبخ ةحوز: يمورد
 .۸۷-۵۹، صص ۱شمارة 

 ةتوسع يداريپا يابيارز«، )۱۳۹۰(. ر ،يگيخسروبو  ؛.ر .زاده، سنيحس ؛.ح ان،يشا
 ، صص۲۴ شمارة ،و توسعه ايجغراف. »جانيشهرستان کم: يمورد ةمطالع ،ييروستا
۱۰۱-۱۲۰. 

و  نيتدو« ،)۱۳۸۹(. ژ ،يعامر شورندا ؛ و.ع ،ياسد ؛.خ ،يکالنتر ؛.زاده، غعبداهللا
 يکشاورز ةتوسع يها ينابرابر ليتحل ظورمن بهمناسب  يها شاخص يسنجاعتبار

 ،رانيا يکشاورز ةاقتصاد و توسع قاتيتحق ةمجل. »)استان فارس يمورد ةمطالع(
  .۱۲۶- ۱۱۱ ، صص۴۱، شمارة ۲ سال

 يابيارز«، )۱۳۹۲. (، ايزارع ؛ و.لو، ع يتق ؛.، رينيالد شمس ؛.ان، حيشا ؛.، عيعنابستان
 ةاريمعچند يريگ ميتصماستفاده از فن با  ييدر مناطق روستا ياقتصاد يداريپا

ا و يجغراف. »)قم ، شهرستانجعفرآبادبخش : يمورد ةمطالع( يص خطيتخص
 .۱۴۰-۱۱۸ صص ،۴، شمارة ۱ سال ،يطيمطالعات مح

ملکان بر  ياثرات بازار هفتگ يابيارز«، )۱۳۹۲. (ا، زينيرسول ؛ و.، ميوالئ ؛.ف .، حيفراهان
، يشمال آباد مرحمتدهستان : يمورد مطالعة( ييروستا ينواح ياقتصاد يداريپا

، صص ۳ة ، شمارييروستا يزير برنامهپژوهش و  مجلة. »)اندوآبيشهرستان م
۲۱۱-۲۳۲.  

ة و رابط ياقتصاد يداريپا«، )۱۳۸۹. (، ميخراسان ؛ و.ف .ن، مينوشايض ؛.معصوم، ميريقد
ن يکوه دهستان يروستاها يمورد مطالعة: ييفضا - يمکان يها يژگيوبا  آن

  .۲۹-۱، صص ۲، شمارة ۱۳ سال ،روستا و توسعه ةفصلنام. »شهرستان کبودرآهنگ
 يها شاخص يسنجو اعتبار نيتدو« ،)۱۳۸۸( .ش ان،يچوبچو  ؛.ع ،ياسد ؛.خ ،يکالنتر

، ۱سال ، يا منطقهو  يشهر يها پژوهشمطالعات و . »ييمناطق روستا داريپا ةتوسع
  .۸۶-۶۹، صص ۲شمارة 

 :تهران .)ها کيتکنو  ها يتئور( يا منطقه ةو توسع يزير برنامه، )۱۳۹۰. (خ ،يکالنتر
 .نيخوشب
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 يواحدها ين وسعت اقتصادييتع«، )۱۳۸۹. (خاکسار آستانه، ح ؛ و.، نيشاهنوش ؛.، ميمظهر
و مراتع  هاجنگل حفاظتت و يقات حمايتحق. »شده حفاظتت و يريمد يدار مرتع

 .۱۴۱-۱۲۸، صص ۲، شمارة ۸سال ، رانيا

 ةنيبه ةن اندازييو تع يبررس«، )۱۳۸۹. (فر، پياضير ؛ و.، رييجوال ؛.، حيباران ؛.الدفر، حيم
 يبررس( ياجتماع يداريو پا ياقتصاد يور بهره ةيبر پا يمرتع يبردار بهره يواحدها

 يعيمنابع طب ة، مجليزداريمرتع و آبخ ةينشر. »)هيمراتع شهرستان اروم: يمورد
 .۱۱۸- ۱۰۵، صص ۱ة ، شمار۶۳سال  ،رانيا

بررسي و « ،)۱۳۹۲(. سبکبار، ح يفرج ؛ و.م ،يپورطاهر ؛.ع .س ،يبدر ؛.حصار، اياري
روستايي  يها سکونتگاهسنجش و ارزيابي پايداري  يگرهانمايند انتخاب آتبيين فر

 ، صص۳۲ شمارة ،و توسعه ايجغراف. »تهران شهر کالنبا تأكيد بر  يشهر کالن ةحوز
۱۲۷-۱۴۸. 

سنجش و «، )۱۳۹۰. (سبکبار، ح يفرج ؛ و.، ميپورطاهر ؛.ع .، سيدري ؛.صار، احياري
، ۴، شمارة ۲، سال ييروستا يها پژوهش. »تهران شهر کالن ييروستا ةحوز يابيارز
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