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چکیده
پایداري در مدیریت منابع طبیعی و حفظ آن از شروط اساسی براي رسیدن به توسعه پایدار کشاورزي و روستایی است .تحلیل
پایداری مستلزم در دسترس بودن شاخصهای مشخصی است كه در انطباق كامل با واقعیات موضوع مورد نظر بوده و نیز امکان
شناخت كامل ویژگی های جامعه ی مورد مطالعه را فراهم نماید تا به گونه ای مناسب راهکارهای رسیدن به پایداری مشخص گردند.

در این تحقیق روشی منسجم و علمی در زمینه تدوین و اعتبارسنجی شاخصهای ارزیابی پایداری در مراتع معرفی شده است .این
روش شامل چهار مرحله؛ تدوین شاخصهای سنجش پایداری ،طراحی معیارهای پاالیش شاخصها ،پاالیش شاخصها با استفاده از
روش نظرسنجی و آزمون آماری اجماع نظر گروههای مرجع می باشد .مزیت عمده روش معرفی شده در این مقاله عملیاتی شدن
شاخصها با بهرهگیری از روش نظرسنجی و توجه بهتناسب منطقهای هر شاخص با استفاده از مصاحبههای اكتشافی و نظرسنجی از
خبرگان محلی می باشد .این پژوهش میتواند شروعی برای تدوین مدل ملی شاخصهای ارزیابی پایداری ،ایجاد بانک داده ،تعیین
شاخصهای ارزیابی پایداری و كمی نمودن آنها در سطح مراتع كشور باشد.
واژه های كلیدی :پایداری ،اعتبارسنجی ،شاخص ،مصاحبه اكتشافی ،سامان عرفی مرتعی

 - 1فارغ التحصیل دکتري علوم مرتع دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
* :نویسنده مسئولmofidi.morteza@gmail.com :

 - 2دانشیار دانشكده مرتع و آبخیزداري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
 - 3دانشیار پژوهشی ،بخش تحقیقات مرتع ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،تهران ،ایران
 - 4دانشیار دانشكده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
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مقدمه
منابع طبیعی ،بستر حیات و توسعه پایدار کشور و پشتوانه بخش کشاورزي محسوب میشود و نقش آن در تولید و حفظ خاك،
تأمین غذا ،تولید اکسیژن و تلطیف هوا و غیره بر کسی پوشیده نیست .با توجه به مفاهیم توسعه پایدار ،این مواهب الهی ،میراث گذشتگان
ما نیست بلكه امانت نسلهاي بعدي در نزد ماست که میبایست بهدرستی حفظشده ،توسعهیافته و بهرهبرداري شوند .این منابع بستري
براي توسعه اقتصادي و اجتماعی و در حقیقت پشتوانهاي براي تولید پایدار در هر جامعه است .بهطوريکه بهرهبرداري اصولی از آن
امري ضروري و اجتنابناپذیر مینماید .یكی از زیر بخشها ي مهم منابع طبیعی مراتع هستند که اهمیت فراوانی در حفظ آبوخاك
هر کشور دارد .بر این اساس با درك این واقعیت که منابع طبیعی موجود در کشور ما محدود بوده و روند تجدید پذیري آن بهکندي
صورت میپذیرد و یا گاه به دلیل میزان تخریب غیرقابل احیاء میشود؛ ازاینرو ضرورت بهرهبرداري پایدار و مدیریت علمیِ منابع
طبیعی ،بهویژه مراتع ،در فرایند توسعه پایدار از اهمیت و جایگاه ویژهاي برخوردار است .این ضرورت ایجاب میکند که بهرهوري و
رشد بخش منابع طبیعی ،بهخصوص مراتع ،در برنامههاي توسعهاي بهطور مستمر ارتقا یابد .به عبارتی پایداري در مدیریت منابع طبیعی
و حفظ آن از شروط اساسی براي رسیدن به توسعه پایدار کشاورزي و روستایی است.
مفهوم توسعه پایدار و پایداري تاکنون از دیدگاههاي مختلف علمی تعریفشده است تعاریف ارائهشده را میتوان در قالب مفاهیم
متنوعی چون توسعه اخالقی ،بازسازماندهی اجتماعی ،فرآیند تحول بهسوي آینده بهتر ،به خطر نینداختن کیفیت محیطزیست (صرافی،
 ،)1387توانمندسازي مردم ،ایجاد ظرفیتهاي جدید ،احترام به اطالعات و دانش بومی ،افزایش آگاهیها و اطالعات و رسانیدن انسان
به مرحله رضایت از زندگی خویش و آزادي انتخاب و برابري در دسترسی به فرصتها (زاهدي مازندرانی1384 ،؛ )Dobie, 2004
تلقی کرد که همگی بهنوعی تبیینکننده ایده محوري توسعه پایدار ،یعنی برآورده ساختن نیازهاي نسل حاضر با در نظر گرفتن نیازهاي
نسلهاي آتی هستند ( .)Tanguay et al., 2010مفاهیم گفتهشده در چارچوب همپوشانی ساختارهاي اقتصادي ،اجتماعی و بسترهاي
محیطی نمود پیدا میکنند ( .)Doody et al., 2009توسعه پایدار بر آن است تا از طریق توسعه اقتصادي ،پیشرفت اجتماعی و
مسئولیتپذیري محیطی جامعه انسانی را بهسوي یک دنیاي خوب ،زیستمحیطی و قابلدوام رهنمون سازد (خسرو بیگی و همكاران،
 .)1390در این معنا هسته مرکزي مفهوم پایداري بر حفظ و نگاهداشت ذخایر سرمایهاي استوار است و در حقیقت توسعه پایدار چیزي
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بهجز حفظ ذخایر سرمایهاي چون سرمایه انسانی ،اجتماعی ،طبیعی و اقتصادي نیست (پورطاهري و همكاران .)1389 ،پایداري بهعنوان
وجه وصفی توسعه ،وضعیتی است که در آن مطلوب بودن و امكانات موجود در طول زمان کاهش پیدا نمیکند (زاهدي و نجفی،
 .)1385پایداري در معناي وسیع خود به توانایی جامعه ،اکوسیستم یا هر سیستم جاري در تداوم کارکرد در آینده نامحدود اطالق
میشود ،بدون اینكه بهطور اجبار درنتیجه تحلیل رفتن منابعی که سیستم به آن وابسته است یا به دلیل تحمیل بار بیشازحد روي آنها
به ضعف کشیده شود (.(Al-Hallaj et al., 201

در سالهاي اخیر توجه به توسعه پایدار بیش از گذشته در پژوهشهاي مكتوب در مورد توسعه کشور نمود یافته است ،اما هنوز
چارچوب مشخص و تعریفشدهاي در خصوص شاخصهاي سنجش پایداري ،روشها و مدلهاي سنجش پایداري ،بهویژه در سطح
مناطق روستایی و عشایري ارائه نشده است ،بنابراین نگرشی جدید به مفهوم سنجش پایداري در مناطق روستایی و عشایري بخصوص
سامانهاي عرفی ،تبیین و ارزشگذاري شاخصهاي آن ضرورت مییابد؛ زیرا با تغییر پارادایم توسعه از سنتی (کالسیک) به جدید
(جایگزین) ،برنامهریزي ،مدیریت و روششناسی آن نیز تغییریافته است .این تغییرات با روشهایی که توانایی ارزیابی و اندازهگیري،
تفسیر و تبیین دارند ،قابلدركاند و صحبت کردن درباره توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن روشهاي مناسب ارزیابی و اندازهگیري،
تفسیر و تبیین ،فاقد هرگونه ارزشی است (خسرو بیگی و همكاران .)1390 ،با بسط و گسترش پارادایم توسعه پایدار در دهه 90
موضوع تدوین شاخصهاي توسعه پایدار و سنجش کشورها بر اساس این شاخصها بیش از گذشته مطرح شد .به همین دلیل در فصل
چهلم دستور کار 21؛ بر تدوین و بسط شاخصهاي توسعه پایدار و استفاده از آنها براي سنجش و اندازهگیري توسعه پایدار تأکید شده
است (پوراصغر سنگاچین و همكاران .)1394 ،تاکنون ابزارها ،روشها و شاخصهاي متعددي براي اندازهگیري پیشرفت بهسوي توسعه
پایدار طراحیشدهاند ،لیكن باوجود دیدگاههاي متفاوت ،جاي تعجب نیست که منبعی شامل روشی پذیرفتهشده که در تمام مناطق و
بخشها قابلیت کاربرد داشته باشد ،وجود ندارد (بوسل)1386 ،؛ زیرا از یکسو بهرغم شكلگیري شاخصها و ابزارها در سطوح
جهانی ،ملی و منطقهاي ( ،) Espinosa, 2008در سنجش پایداري مناطق دیگر در سطح محلی مشكالت وجود دارد ،از سویی دیگر
شاخصهاي موجود عمدتا بر اساس رویكرد باال به پایین هستند ( )Riley, 2001و بهوسیله مؤسسات ذینفع و بر اساس درك آنها از
مفهوم توسعه پایدار طراحیشدهاند ( .)Morse & Fraser, 2005مشكالت و مسائل پیشروي ارزیابی پایداري را میتوان بهصورت
پرسشهاي زیر بیان کرد :چه معیارها و شاخصهایی براي اندازهگیري پایداري مورداستفاده میگیرد؟ چگونه این شاخصها اندازهگیري
شوند؟ چه روشها و ابزارهایی براي سنجش پایداري وجود دارد؟ چگونه از این شاخصها استفاده میشود؟ و الگوي مناسب براي
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پیاده کردن این شاخصها کدام است؟ براي پاسخ به این چالشها قلمرو ارزیابی پایداري بهسرعت درحالتوسعه میباشد .تعداد
ابزارهایی که ادعا میکنند میتوان از آنها براي ارزیابی توسعه پایدار استفاده کرد ،هرروز در حال افزایش است و بهطور همزمان
بسیاري از ابزارها دستورالعملهاي کاربردي ،دادهها و تجارب مطالعه موردي بهتري نسبت به قبل ارائه میدهند ( .)Nessa, 2007با
این حال به دلیل نگرشها و ارزشهاي حاکم بر جوامع مختلف هنوز اجماع کاملی در مورد شاخصهاي سنجش پایداري و روشهاي
اندازهگیر ي آنها وجود نداشته و همچنان ادبیات مرتبط با این حوزه در حال گسترش و تكامل است .در این تحقیق روشی منسجم و
علمی در زمینه تدوین و اعتبارسنجی شاخصهاي ارزیابی پایداري در سامانهاي عرفی مرتعی معرفی شده است که می تواند مورد استفاده
کارشناسان و محققان در زمینه ارزیابی پایداري در مراتع سطح کشور قرار گیرد.
مواد و روشها
شاخصهاي سنجش و ارزیابی پایداري
شاخص بیان آماري پدیدههاست که امكان مقایسه و ارزیابی پدیدهها را در زمانها و مكانهاي مختلف فراهم میکند و امكان پیشبینی،
سیاستگذاري ،تصمیمگیري و برنامهریزي را در حوزههاي مختلف براي سازمانها و افراد فراهم مینماید (کالنتري .)1390 ،هدف از
تنظیم شاخصها ،شناخت کمی و دقیق شرایط موجود در یک مقطع زمانی و تصویر روندها و دگرگونیهایی است که در طی سالها در
جامعه موردنظر صورت میگیرد (آسایش .)1381 ،از دیدگاه برنامهریزي و توسعه منطقهاي هدف نهایی از تدوین شاخصها ،در اختیار
قرار دادن ابزارهاي عینی براي طرحریزي و برنامهریزي در سطح سرزمین در راستاي تأمین رفاه انسانها ،باال بردن کیفیت زندگی ،توجه
به کیفیت محیطزیست و جلوگیري از آلودگی و تخریب محیط و آمایش بهینه سرزمین است (کالنتري و همكاران .)1388 ،درمجموع
مالحظه میشود با مطرحشدن توسعهي پایدار ،شاخصها بهعنوان مهمترین ابزار و روشهاي سنجش و ارزیابی پایداري موردتوجه
قرارگرفتهاند و به مرور زمان در کنار مطرحشدن ویژگیهاي متعدد در انتخاب شاخصها ،انواع متعددي از شاخصها از سوي سازمانها
و پژوهشگران ارائهشده است .در همین ارتباط این امكان وجود دارد که کاربرد این شاخصها براي مكانهاي مختلف مناسب نبوده و
فرآیند ارزیابی را با مشكل روبهرو سازد ،بنابراین موضوعی که باید بدان توجه شود ،مستند و بومیسازي این شاخصها میباشد .در
عالم تحقیق و پژوهش انتخاب شاخصها بایستی بر اساس یک شیوه مناسب بوده و ویژگیهایی مانند مشخص بودن ،قابلیت اندازهگیري،
قابلیت کاربرد ،حساسیت ،قابلیت دسترسی آسان به دادههاي موردنیاز موردتوجه قرار گیرد ( )Barrera, 2002تا درواقع از تنوع
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چارچوبهاي غیرمنطقی و غیرعلمی موجود درزمینه شاخصهاي توسعه پایدار کاسته شود و بهگونهاي باشند که براي مردم محلی
آشنا بوده و قادر به درك آن باشند ( .)Corbiere-Nicollier, 2003شاخصها بهعنوان واژههاي داراي مفهوم ضمنی ،وسیلهاي هستند
که ارزیابی وضع موجود و پیشرفتهاي آینده را فراهم میآورند و از طرفی دیگر ،مقصد و هدف را نشان میدهند (.)Patrick, 2002
شاخصها مجموعه دادههاي مخصوص یا دگرگونشدهاي هستند که اطالعات ضروري را براي سیاستگذاران و عموم مردم فراهم
آورده ( )Miranda, 1999و همچنین ابزاري قدرتمند براي کاهش پیچیدگی سیستمها و کاملکنندهي اطالعات سیستمهاي پیچیده
میباشند ( .)Wirén, 2000شاخصها معموال کمی ،کیفی و یا ترکیبی هستند که در فرآیند ارزیابی به شكل عددي تبدیلشده و اطالعات
کلیدي را در مورد سیستمهاي طبیعی ،اجتماعی و اقتصادي ارائه میدهند ( .)Pepperdine, 2002شاخصها فراتر از دادههاي ساده
بوده و تالش دارند تا روندها یا روابط علت و معلولی را نشان دهند .تدوین و اعتبار سنجی شاخصها با استفاده از روش نظرسنجی
معرفی شده در این تحقیق در چهار مرحله صورت می گیرد که در ادامه به آنها پرداخته می شود.
مرحله اول :تدوین شاخصهای سنجش پایداری
 -1مصاحبه های اكتشافی:
براي تدوین شاخصهاي سنجش پایداري در سامانهاي عرفی مرتعی؛ در گام نخست با تشكیل گروه مرجعی متشكل از متخصصان،
پژوهشگران ،کارشناسان امور اجرایی و خبرگان محلی ،مصاحبههاي اکتشافی در ارتباط با پایداري و شاخصهاي ارزیابی آن در
سامانهاي عرفی مرتعی صورت گرفته و با شناسایی مشكالت و نقاط قوت و ضعف در رسیدن به پایداري ،شاخصهایی که بتوانند
موارد مورد تاکید گروه مرجع را ارزیابی و اندازه گیري کنند تدوین می گردند.
 -2ماخذ شناسی شاخصهای ارزیابی پایداری
در این گام با توجه به نتایج حاصل از مصاحبههاي اکتشافی و مرور ادبیات توسعه پایدار و شاخصهاي ارزیابی پایداري (مأخذ
شناسی) ،مجموعهاي از شاخصهاي مرتبط با پایداري سامانهاي عرفی مرتعی که کاربرد بیشتري دارند و از حداکثر سنخیت و کاربرد
در سامانهاي عرفی منطقه برخوردارند مشخص می شوند.
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در تلفیق نتایج این دو گام مشخص می شود بسیاري از شاخصهاي مذکور تكراري بوده و برخی دیگر سواي پرهزینه بودن ،در کشور
ما کاربرد نداشته و درنهایت دادههاي مربوط به تعدادي از شاخصها قابلدسترسی نمیباشد .لذا با اعمال موارد گفتهشده و حذف برخی
از شاخصها و غربال آنها شاخصهاي مناسب براي ارزیابی پایداري سامانهاي عرفی مرتعی تدوین می گردد.
مرحله دوم :طراحی معیارهای پاالیش شاخصها
یک شاخص مؤثر و مفید در ارزیابی پایداري باید شرایط و ویژگیهایی داشته باشد که شامل موارد زیر است:
-

پویا بودن؛ شاخصها بایستی نسبت به تغییرات فضایی ،ساختاري و داخل سیستم حساس باشند تا بتوانند تغییرات توسعهي
اقتصادي ،اجتماعی و محیطی را منعكس کنند ((Li et al., 2009

-

جامع بودن؛ نهتنها براي کارشناسان خبره ،بلكه براي عموم جامعه قابلدرك باشد (.)Lee. & Huang, 2007

-

باهدف مطالعه مرتبط باشد (رضوانی و همكاران)1391 ،؛

 پایایی؛ اطالعاتی که بهعنوان شاخص نشان داده میشوند ،باید دقیق و قابلاعتماد باشند (رضوانی و همكاران)1391 ،؛-

در دسترس بودن :الزمهي مطالعهي توسعهي پایدار براي هر منطقهاي درگرو انتخاب شاخصهایی است که اطالعات مربوط
به آن شاخص از پیش در منطقه تهیهشده است (.)Ivanovic et al., 2009

با توجه به موارد فوقالذکر در این روش معیارهاي پاالیش شاخصها به شرح زیر معرفی می شوند:
"تناسب منطقهای /بومی بودن" بیانگر میزان تناسب و بومی بودن شاخص نسبت به منطقه موردمطالعه میباشد.
"دسترسی به اطالعات /قابلیت انجامپذیری" نشاندهنده میزان امكانپذیري تهیهي دادههاي مربوط به این شاخص است.
"شفافیت و معتبر بودن" حاکی از آن است که این شاخص بهراحتی قابلدرك و نیز داراي اعتبار است.
"قابلیت مقایسه در طول زمان و مکان" بیانگر آن است که کاربرد این شاخص تا چه میزان در زمانها و مكانهاي مختلف امكانپذیر
است.
"بهصرفه بودن اندازهگیری" نشاندهنده آن است که اندازهگیري این شاخص ازنظر زمانی و هزینه تا چه حد در قالب این تحقیق
میگنجد.
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مرحله سوم :پاالیش شاخصها با استفاده از روش نظرسنجی
بهمنظور دستیابی به شاخصهاي عملیاتیتر و محدودتر و نیز عملیاتی نمودن شاخصهاي متناسب با موضوع و محدوده موردمطالعه،
شاخصهاي نهایی مورد ارزیابی و قضاوت گروه مرجع در قالب سه گروه؛ "کارشناسان و خبرگان امور اجرایی ادارات منابع طبیعی"،
"اعضاي هیئتعلمی و پژوهشگران متخصص در زمینه منابع طبیعی و مراتع" و "خبرگان محلی" قرار گرفته و از آنها خواسته می
شود که اول ضریب اهمیت هر یک از شاخصها را به تفكیک پنج معیار تعیینشده براي طراحی و پاالیش آنها ،در پنج حالت از
مقیاس لیكرت از ()1؛ اهمیت خیلی کم؛ ()2؛ اهمیت کم؛ ()3؛ اهمیت متوسط؛ ()4؛ اهمیت زیاد؛ ()5؛ اهمیت خیلی زیاد؛ براي استخراج
و کاربردي کردن آنها بیان کنند ،دوم ،شاخصهایی که ممكن است در این پژوهش به آنها اشاره نشده باشد را بیان و درنهایت،
شاخصهایی که با یكدیگر تشابه یا همپوشی داشته باشند را مشخص کنند .در گام آخر مد ،میانه ،میانگین ،انحراف معیار و ضریب
تغییرات هر یک از شاخصها محاسبهشده و سپس با توجه به مقیاس لیكرت مورداستفاده جهت امتیازدهی ،امتیازاتی که کارشناسان،
متخصصان و خبرگان محلی براي شاخصها داده بودند و ساختار دادهها ،شاخصهایی با مد ،میانه و میانگین امتیاز بیشتر از  ،3انحراف
معیار کمتر از  1و ضریب تغییرات کمتر از  0/3انتخاب می شوند .البته اعداد آستانه مربوط به مد ،میانه و میانگین و انحراف معیار و
ضریب تغییرات نسبت به نظرات گروه مرجع و ساختار داده ها می توانند تغییر کنند.
مرحله چهارم :آزمون آماری اجماع نظر گروههای مرجع
در مرحله آخر از آزمون کروسكال والیس جهت تعیین اینكه تا چه حد بین کارشناسان و خبرگان امور اجرایی ادارات منابع طبیعی،
اعضاي هیئتعلم ی و پژوهشگران متخصص و خبرگان محلی در خصوص مناسب بودن یا مناسب نبودن هر یک از شاخصها توافق
و اجماع نظر وجود دارد استفاده می گردد .درنهایت تعدادي از شاخصها با سطح اعتبار مناسب و مورد اجماع گروه مرجع ،جهت
سنجش پایداري سامانهاي عرفی مرتعی انتخاب و معرفی می شوند.
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طراحی معیارهای پاالیش شاخصها

پاالیش شاخصها با استفاده از روش
نظرسنجی

تشکیل گروه مرجع ،مصاحبه های
اکتشافی و ماخذ شناسی شاخصهای
ارزیابی پایداری

آزمون آماری اجماع نظر گروههای
مرجع

شكل  :1مدل مفهومی فرآیند تدوین و اعتبارسنجی شاخصهاي ارزیابی پایداري با استفاده از روش نظرسنجی

بحث و نتیجه گیری
با توجه به اینكه ایران هنوز موفق به تدوین دستور کار  21و برنامها ي ملی براي توسعه پایدار نشده و این بحث در جامعه و حتی در
دانشگاههاي کشور غریب است و توجه به اینكه در ماده  185قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به منظور بهرهبرداري بهینه از منابع
طبیعی ،به تدوین مدل ملی شاخصهاي ارزیابی پایداري ،ایجاد بانک داده و اطالعات شاخصهاي پایداري ،تعیین شاخصهاي پایداري
و کمی نمودن آن براي سالهاي برنامه اشاره شده است .در این ارتباط ،فقدان یک چارچوب روش شناختی مشخص ،مهم ترین مانع
پیش روي محسوب می گردد که در این مقاله تالش شده تا این مانع مرتفع شده و با ارائه یک متدولوژي نظام مند مبنی بر استفاده از
نظریات خبرگان اجرایی ،علمی و محلی ،شاخصهاي سنجش ارزیابی پایداري در سامانهاي عرفی مراتع بومی سازي گردد .این پژوهش
میتواند در بخش مراتع شروعی براي رسیدن به موارد ذکرشده در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مورد توجه قرار گیرد .همچنین
دستگاههاي اجرایی می توانند با استفاده از شاخص هاي معرفی شده در این پژوهش جهت بهبود وضعیت مراتع ،بهرهبرداران و حرکت
به سمت پایداري در همه ابعاد برنامهریزي کنند .مشابه روش معرفی شده در این مقاله در تحقیقات کالنتري و همكاران)1388( ،؛
عبداهلل زاده و همكاران)1389( ،؛ رضوانی و همكاران )1391( ،و یاري حصار و همكاران ( )1392در تدوین و اعتبارسنجی شاخصهاي
ارزیابی پایداري در مناطق روستایی به کار برده شده و مورد تایید قرار گرفته است .از مزیتهاي عمده روش معرفی شده در این مقاله
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نسبت به تحقیقات مشابه؛ میتوان به بررسی و تحلیل محتواي تعداد بیشماري از منابع خارجی و داخلی در چارچوب رویكرد پایداري
و همچنین عملیاتی شدن شاخصها بر اساس پنج معیار مؤثر و با بهرهگیري از روش نظرسنجی و توجه بهتناسب منطقهاي هر شاخص
با استفاده از مصاحبههاي اکتشافی و نظرسنجی از خبرگان محلی اشاره کرد.

منابع
آسایش ،ح .1381 .کاربرد شاخصها در سنجش توسعه روستایی .ماهنامه جهاد ،سال .33-39 :)254( 22
بوسل ،هارتموت  .1386معرفهاي توسعه پایدار :نظریهها ،روشها و تجربیات؛ ترجمه :علی بدري و عبدالرضا رکنالدین افتخاري،
تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور 194.ص.
پوراصغر سنگاچین ،ف ،.غفاري رهبر ،ف ،.حسینآبادي ،م .1394 .توسعه پایدار مبانی و شاخصهاي پایداري .نشر علم کشاورزي
ایران 354 :ص.
خسروبیگی ،ر ،.شایان ،ح ،.سجاسی قیداري ،ح ،.صادقلو ،ط .1390 .سنجش و ارزیابی پایداري در مناطق روستایی با استفاده از
تكنیک تصمیمگیري چند متغیره فازي -تاپسیس .پژوهشهاي روستایی.151-185 :)1( 2 ،
رضوانی ،م.ر ،.اکبریان رونیزي ،س.ر ،.رکنالدین افتخاري ،ع ،.بدري ،ي.ع .1391 ،.تبیین شاخصهاي محک پایداري در ارزیابی آثار
الگوهاي گردشگري در نواحی روستایی پیرامون کالنشهرها (مطالعهي موردي :نواحی روستایی پیرامون کالنشهر تهران).
پژوهشهاي جغرافیاي انسانی .69-94 :81
زاهدي ،ش ،.نجفی ،غ .1385 .بسط مفهومی توسعه پایدار .پژوهشهاي مدیریت در ایران ،دوره .43- 76 :)49( 10
زاهدي مازندرانی ،م .ج .1384 .توان پسانداز خانوارهاي روستایی و آثار آن بر مشارکت روستاییان در فرآیند توسعه ،اقتصاد
کشاورزي و توسعه ،سال .28-62 :)49( 13
صرافی ،م .1387 .مبانی برنامهریزي منطقهاي؛ انتشارات سازمان برنامه و بودجه ،تهران.

هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران
1397  اردیبهشت ماه19-18
 تدوین و اعتبار سنجی شاخصهاي مناسب بهمنظور تحلیل نابرابريهاي.1389 . ژ، داشورعامري،. ع، اسدي،. خ، کالنتري. غ،عبداهلل زاد
.111-126 :)41( 2 ، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران.)توسعه کشاورزي (مطالعه موردي استان فارس
 مطالعات و. تدوین و اعتبار سنجی شاخصهاي توسعه پایدار مناطق روستایی.1388 . ش، چوبچیان،. ع، اسدي،. خ،کالنتري
.69-86 :)2(1 ،پژوهشهاي شهري و منطقهاي
.ص290 : انتشارات خوشبین.) برنامهریزي و توسعه منطقهاي (تئوريها و تكنیکها،)1390( . خ.،کالنتري
 بررسی و تبیین فرایند انتخاب نماگرهاي سنجش و ارزیابی.1392 . ح، فرجی سبكبار،. م، پورطاهري،.ع. س، بدري،. ا،یاري حصار
. 127-148 : 32 ، جغرافیا و توسعه.پایداري سكونتگاههاي روستایی حوزهي کالنشهري با تأکید بر کالنشهر تهران
Al-Hallaj, S., Altaner, S., Ando, A., Brawn, J., Cidell, J., Crabtree, G., & Wood, G. 2012. Sustainability: a
comprehensive foundation. Rice University, Houston, Texas.598pp
Barrera, A., 2002. Proposal and Application of a Sustainable Development Index, Ecological Indicators, 2: 251–
256.
Corbiere-Nicollier, 2003. assessing sustainability: an assessment framework to evaluate Agenda 21 actions at the
local level; International Journal of Sustainable Development and World Ecology 10: 225-237.
Dobie, P. 2004. Models for National Strategies: Building Capacity for Sustainable Development, Development
Policy Journal, Vol. 1, and Special Issue: Capacity for Sustainable Development:1-18.
Doody, D. G., Kearney, P., Barry, J., Moles, R., O’Regan, B. 2009. Evaluation of the Q-method as a method of
public participation in the selection of sustainable development indicators. Ecological indicators, 9(6): 11291137.
Espinosa, A., Harnden, R. Walker, J., 2008. A complexity approach to sustainability–Stafford Beer revisited.
European Journal of Operational Research, 187(2): 636-651.
Ivanovic, O.D.M., Golusin, M.T., Dodic, S.N., Dodic, J.M., 2009. Perspectives of Sustainable Development of
Southeastern Europe, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 13: 2079-2087.
Lee, Y.J. & Huang, Ch. M. 2007. Sustainability Index for Taipei, Environmental Impact Assessment Review, Vol.
27: 505-521
Li. F., Liu, X., Hu, D., Wang, R., Yang, W., Li, D., Zhao, D., 2009. Measurement Indicators and an Evaluation
Approach for Assessing Urban Sustainable Development: A Case Study for China’s Jining City, Landscape
and Urban Planning, Vol. 90: 134-142.
Miranda, J., 1999. Evaluating sustainable agriculture utilizing multi criteria analysis: The case of Guaira. Sp,
Brazil, Clark University, United State
Morse, S. Fraser, E.D.G. 2005. Making dirty nations look clean? The nation state and the problem of selecting and
weighting indices as tools for measuring progress towards sustainability; Geoforum 36: 625-640.
Nessa, B. 2007. Categorizing tools for sustainability assessment, Ecological Economics, 60: 498-508.

هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران
1397  اردیبهشت ماه19-18
Patrick, R., 2002. Developing sustainbility indicators for rural residential areas: The public transit connection,
Simon Fraser University, United State.
Pepperdine, S., 2002. Social indicators of rural community sustainability: An example from the Woady Yaloak
catchment, Department of geography and environment study, university of Melbourne.
Riley, J. 2001. Multidisciplinary indicators of impact and change: key issues for identification and summary;
Agriculture, Ecosystems & Environment 87: 245-259.
Tanguay, G. A., Rajaonson, J., Lefebvre, J. F., and Lanoie, P. 2010. Measuring the sustainability of cities: An
analysis of the use of local indicators. Ecological Indicators, 10(2): 407-418.
Wirén,V. 2000. Sustainability in agriculture - an evaluation of principal goal oriented concepts to close the gap
between theory and practice, Agriculture, Ecosystems and Environment, 84: 115–129.

Methodology of Developing and validating of Sustainability Assessment Indices in
Rangeland pastoral units
Morteza Mofidi Chelan1, Hossein Barani2, , Javad Motamedi3, Ahmad Alijanpour 4

Abstract
Sustainability of natural resources management and its protection serves as a prerequisite to achieve sustainable
Sustainability in the management of natural resources and conservation it is a fundamental for achieving
sustainable agricultural and rural development. Sustainability analysis requires the availability of specific
indicators that are in full compliance with the interested realities, as well as the ability to fully understanding the
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characteristics of the studied population in order to properly identifying the strategies for achieving sustainability.
In the present study, a coherent and scientific method has been introduced in the field of Developing and validating
of indicators of sustainability assessment in rangelands. This method consists of four stages: Developing of
sustainability indices, designing the criteria for refining the indicators, refining the indicators using a survey
method, and the statistical test of the consensus of reference groups. The main advantage of the method presented
in this paper is the applicability of the indicators by utilizing the survey method and the regional equivalence of
each indicator using exploratory interviews and local elite surveys. This research can serve as a starting point for
developing a national model for sustainability assessment indicators, establishing databases, identifying
sustainability assessment indicators, and quantitative indicators for Country rangelands.
Keywords: Sustainability, Validation, Indicator, Exploratory interview, Rangeland pastoral unit.

