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 در سامانهای عرفی مرتعیروش شناسی تدوین و اعتبار سنجی شاخصهای ارزیابی پایداری 

 4، احمد علیجانپور3، جواد معتمدی2، حسین بارانی*1مرتضی مفیدی چالن

 

 چکیده

 تحلیل ست.ا روستایی و کشاورزي پایدار توسعه رسیدن به براي اساسی شروط از آن حفظ و طبیعی منابع مدیریت در پایداري

 مکانا نیز و بوده نظر مورد موضوع واقعیات با كامل انطباق در كه است مشخصی شاخصهای بودن دسترس در مستلزم پایداری

 .گردند مشخصری رسیدن به پایدا راهکارهای مناسب ای گونه به تا نماید فراهم را مطالعه مورد ی جامعه های ویژگی كامل شناخت

. این ده استمعرفی ش در مراتع علمی در زمینه تدوین و اعتبارسنجی شاخصهای ارزیابی پایداریدر این تحقیق روشی منسجم و 

با استفاده از  هاشاخصپاالیش ، هاشاخصطراحی معیارهای پاالیش ، سنجش پایداری هایشاخصتدوین روش شامل چهار مرحله؛ 

لیاتی شدن عمده روش معرفی شده در این مقاله عم تیمزمی باشد.  آزمون آماری اجماع نظر گروههای مرجعو  روش نظرسنجی

ی اكتشافی و نظرسنجی از هامصاحبهی هر شاخص با استفاده از امنطقه تناسببهی از روش نظرسنجی و توجه ریگبهرهبا  هاشاخص

تعیین ، اد بانک دادهی ارزیابی پایداری، ایجهاصشاختواند شروعی برای تدوین مدل ملی یماین پژوهش  .می باشدگان محلی خبر

 در سطح مراتع كشور باشد. هاپایداری و كمی نمودن آن ارزیابی یهاشاخص

 سامان عرفی مرتعیمصاحبه اكتشافی،  پایداری، اعتبارسنجی، شاخص، واژه های كلیدی:

 

                                                           
 فارغ التحصیل دکتري علوم مرتع دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان - 1

 mofidi.morteza@gmail.com*: نویسنده مسئول: 
 دانشیار دانشكده مرتع و آبخیزداري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان - 2
 رانیتهران، ا ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یجنگلها و مراتع کشور، سازمان تحق قاتیمرتع، مؤسسه تحق قاتیبخش تحق ،یپژوهشدانشیار  - 3
 دانشیار دانشكده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه - 4
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 مقدمه

در تولید و حفظ خاك،  شود و نقش آن، بستر حیات و توسعه پایدار کشور و پشتوانه بخش کشاورزي محسوب مییعیمنابع طب

با توجه به مفاهیم توسعه پایدار، این مواهب الهی، میراث گذشتگان  .غذا، تولید اکسیژن و تلطیف هوا و غیره بر کسی پوشیده نیست نیتأم

منابع بستري این  برداري شوند.و بهره افتهیشده، توسعهحفظ یدرستبایست بههاي بعدي در نزد ماست که میما نیست بلكه امانت نسل

ي اصولی از آن برداربهره کهيطوربهاست.  جامعهي براي تولید پایدار در هر اپشتوانهبراي توسعه اقتصادي و اجتماعی و در حقیقت 

 وخاكآبي مهم منابع طبیعی مراتع هستند که اهمیت فراوانی در حفظ هابخش. یكی از زیر دینمایم ریناپذاجتنابامري ضروري و 

 يکندبه آن يریپذ دیتجد روند و بوده محدود ما کشور در موجودطبیعی  منابع که واقعیت این درك با اساس این بر دارد. هر کشور

 منابع علمیِ مدیریت و پایدار برداريهبهر ضرورت رونیازا ؛شودمیاحیاء  غیرقابل تخریب میزان دلیل به گاه یا و ردیپذیم صورت

 و وريبهره که کندمی ایجاب ضرورت این .است برخوردار ايویژه جایگاه و اهمیت از پایدار توسعه فرایند در مراتع، ژهیوبه طبیعی،

 طبیعی منابع مدیریت در . به عبارتی پایداريیابد ارتقا مستمر طوربه ايتوسعه هايبرنامه در مراتع، خصوصبه طبیعی، منابع بخش رشد

 است. روستایی و کشاورزي پایدار توسعه بهرسیدن  براي اساسی شروط از آن حفظ و

توان در قالب مفاهیم یمرا  شدهارائهاست تعاریف  شدهفیتعري مختلف علمی هادگاهیدمفهوم توسعه پایدار و پایداري تاکنون از 

صرافی، )زیست یطمحت ي آینده بهتر، به خطر نینداختن کیفیسوبهی اجتماعی، فرآیند تحول دهسازمانبازمتنوعی چون توسعه اخالقی، 

ها و اطالعات و رسانیدن انسان هاي جدید، احترام به اطالعات و دانش بومی، افزایش آگاهیسازي مردم، ایجاد ظرفیت(، توانمند1387

(  Dobie, 2004؛ 1384زاهدي مازندرانی، ها )فرصتبه مرحله رضایت از زندگی خویش و آزادي انتخاب و برابري در دسترسی به 

ایده محوري توسعه پایدار، یعنی برآورده ساختن نیازهاي نسل حاضر با در نظر گرفتن نیازهاي  کنندهنییتبی نوعبهتلقی کرد که همگی 

در چارچوب همپوشانی ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی و بسترهاي  شدهگفتهمفاهیم  (. Tanguay et al., 2010هاي آتی هستند )نسل

توسعه پایدار بر آن است تا از طریق توسعه اقتصادي، پیشرفت اجتماعی و   (.Doody et al., 2009کنند )میمحیطی نمود پیدا 

ی و همكاران، گیخسرو برهنمون سازد ) دوامقابلمحیطی و یستزي یک دنیاي خوب، سوبهپذیري محیطی جامعه انسانی را یتمسئول

اي استوار است و در حقیقت توسعه پایدار چیزي و نگاهداشت ذخایر سرمایه بر حفظ(. در این معنا هسته مرکزي مفهوم پایداري 1390
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عنوان به پایداري .(1389، همكاراناي چون سرمایه انسانی، اجتماعی، طبیعی و اقتصادي نیست )پورطاهري و یهسرماحفظ ذخایر  جزبه

زاهدي و نجفی، ) کندینمدر طول زمان کاهش پیدا  وجه وصفی توسعه، وضعیتی است که در آن مطلوب بودن و امكانات موجود

تداوم کارکرد در آینده نامحدود اطالق در  در معناي وسیع خود به توانایی جامعه، اکوسیستم یا هر سیستم جاري (. پایداري1385

روي آنها  ازحدشیبتحلیل رفتن منابعی که سیستم به آن وابسته است یا به دلیل تحمیل بار  جهیدرنتاجبار  طوربه، بدون اینكه شودمی

  Al-Hallaj et al., 201). )به ضعف کشیده شود  

ي مكتوب در مورد توسعه کشور نمود یافته است، اما هنوز هاپژوهشي اخیر توجه به توسعه پایدار بیش از گذشته در هاسالدر 

سطح  در ژهیوبههاي سنجش پایداري، و مدل هاروش شاخصهاي سنجش پایداري، ي در خصوصاشدهفیتعرچارچوب مشخص و 

مناطق روستایی و عشایري ارائه نشده است، بنابراین نگرشی جدید به مفهوم سنجش پایداري در مناطق روستایی و عشایري بخصوص 

یابد؛ زیرا با تغییر پارادایم توسعه از سنتی )کالسیک( به جدید یهاي آن ضرورت مي شاخصگذارارزشي عرفی، تبیین و هاسامان

گیري، یی که توانایی ارزیابی و اندازههاروشاست. این تغییرات با  افتهیرییتغی آن نیز شناسروشو  ریزي، مدیریت)جایگزین(، برنامه

گیري، هاي مناسب ارزیابی و اندازهدر نظر گرفتن روش و صحبت کردن درباره توسعه پایدار بدون انددركقابلتفسیر و تبیین دارند، 

 90و گسترش پارادایم توسعه پایدار در دهه  (. با بسط1390)خسرو بیگی و همكاران، تفسیر و تبیین، فاقد هرگونه ارزشی است 

همین دلیل در فصل  بیش از گذشته مطرح شد. به هاشاخصتوسعه پایدار و سنجش کشورها بر اساس این  هايشاخصموضوع تدوین 

شده  دیتأکي توسعه پایدار ریگاندازهتوسعه پایدار و استفاده از آنها براي سنجش و  هايشاخص؛ بر تدوین و بسط 21چهلم دستور کار 

ي توسعه سوبهگیري پیشرفت هاي متعددي براي اندازهها و شاخصابزارها، روش (. تاکنون1394است )پوراصغر سنگاچین و همكاران، 

که در تمام مناطق و  شدهرفتهیپذهاي متفاوت، جاي تعجب نیست که منبعی شامل روشی یدگاهد باوجود، لیكن اندشدهیطراحپایدار 

ها و ابزارها در سطوح گیري شاخصشكل رغمبه سوک(؛ زیرا از ی1386قابلیت کاربرد داشته باشد، وجود ندارد )بوسل،  هابخش

(، در سنجش پایداري مناطق دیگر در سطح محلی مشكالت وجود دارد، از سویی دیگر Espinosa, 2008اي )هجهانی، ملی و منطق

از  هاآندرك  بر اساسذینفع و  مؤسسات لهیوسبه( و Riley, 2001بر اساس رویكرد باال به پایین هستند ) عمدتا  موجود  هايشاخص

 صورتبهتوان یمروي ارزیابی پایداري را (. مشكالت و مسائل پیشMorse & Fraser, 2005) اندشدهیطراحمفهوم توسعه پایدار 

گیري اندازه هاشاخصگیرد؟ چگونه این می مورداستفادهگیري پایداري یی براي اندازههاشاخصي زیر بیان کرد: چه معیارها و هاپرسش

؟ و الگوي مناسب براي شودمیها استفاده این شاخص ه ازو ابزارهایی براي سنجش پایداري وجود دارد؟ چگون هاروششوند؟ چه 
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. تعداد باشدیم توسعهدرحال سرعتبهها قلمرو ارزیابی پایداري ها کدام است؟ براي پاسخ به این چالشپیاده کردن این شاخص

زمان هم طوربهدر حال افزایش است و  هرروزها براي ارزیابی توسعه پایدار استفاده کرد، از آن توانیم کنندیمابزارهایی که ادعا 

 با(. Nessa, 2007دهند )یمارائه و تجارب مطالعه موردي بهتري نسبت به قبل  هادادهي کاربردي، هادستورالعملبسیاري از ابزارها 

ي هاروشاري و سنجش پاید هايشاخصي حاکم بر جوامع مختلف هنوز اجماع کاملی در مورد هاارزشو  هانگرشبه دلیل  حال نیا

روشی منسجم و  در این تحقیق .ي آنها وجود نداشته و همچنان ادبیات مرتبط با این حوزه در حال گسترش و تكامل استریگاندازه

که می تواند مورد استفاده  معرفی شده استدر سامانهاي عرفی مرتعی علمی در زمینه تدوین و اعتبارسنجی شاخصهاي ارزیابی پایداري 

 قرار گیرد. در مراتع سطح کشور کارشناسان و محققان در زمینه ارزیابی پایداري

 مواد و روشها

 پایداري ارزیابی و سنجش هايشاخص

 ی،نیبشیپ امكان و کندیمفراهم  مختلف يهامكان و هازمان در را هادهیپد و ارزیابی مقایسه امكان که هاستپدیده آماري شاخص بیان

 از (. هدف1390)کالنتري،  دینمایم فراهم افراد و هاسازمان براي مختلف يهاحوزه در را يزیربرنامهو  يریگمیتصم ي،گذاراستیس

 در هاسال طی در که است ییهایدگرگونو  روندها تصویر و زمانی مقطع یک در شرایط موجود دقیق و کمی شناخت ،هاشاخص تنظیم

 اختیار در ،هاشاخص تدوین از نهایی هدف يامنطقه توسعه و يزیربرنامه دیدگاه (. از1381)آسایش،  ردیگیم صورت موردنظر جامعه

 زندگی، توجه کیفیت بردن باال ،هاانسان رفاه نیتأم راستاي در سرزمین سطح در يزیربرنامه و يزیرطرح براي عینی ابزارهاي دادن قرار

درمجموع  .(1388)کالنتري و همكاران، است  سرزمین بهینه آمایش و محیط و تخریب آلودگی از و جلوگیري ستیزطیمح کیفیت به

سنجش و ارزیابی پایداري موردتوجه  يهاابزار و روش نیترعنوان مهمها بهشاخص، پایدار يشدن توسعهشود با مطرحمالحظه می

ها سازمان ها از سوياز شاخص ينواع متعددها، ادر انتخاب شاخص دمتعد يهایژگیشدن ومطرحمرور زمان در کنار  و به اندقرارگرفته

مناسب نبوده و  مختلفي هاها براي مكانهمین ارتباط این امكان وجود دارد که کاربرد این شاخص شده است. درو پژوهشگران ارائه

. در باشدیها ماین شاخص يسازیبوم و شود، مستند جهعی که باید بدان تورو سازد، بنابراین موضوفرآیند ارزیابی را با مشكل روبه

گیري، هایی مانند مشخص بودن، قابلیت اندازهها بایستی بر اساس یک شیوه مناسب بوده و ویژگیعالم تحقیق و پژوهش انتخاب شاخص

از تنوع  درواقع( تا Barrera, 2002) گیردقرار  جهموردتو ازیموردنهاي قابلیت دسترسی آسان به داده قابلیت کاربرد، حساسیت،
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ي باشند که براي مردم محلی اگونهبهکاسته شود و  داریتوسعه پاهاي شاخص نهیدرزمهاي غیرمنطقی و غیرعلمی موجود چارچوب

اي هستند وسیله مفهوم ضمنی،هاي داراي واژه عنوانبهها شاخص(. Corbiere-Nicollier, 2003)باشند آشنا بوده و قادر به درك آن 

(. Patrick, 2002دهند )میو از طرفی دیگر، مقصد و هدف را نشان  آورندهاي آینده را فراهم میکه ارزیابی وضع موجود و پیشرفت

گذاران و عموم مردم فراهم ي هستند که اطالعات ضروري را براي سیاستاشدهدگرگونهاي مخصوص یا ها مجموعه دادهشاخص

هاي پیچیده ي اطالعات سیستمکنندهکاملها و همچنین ابزاري قدرتمند براي کاهش پیچیدگی سیستم( و Miranda, 1999آورده )

و اطالعات  شدهلیتبدکه در فرآیند ارزیابی به شكل عددي کمی، کیفی و یا ترکیبی هستند  معموال  هاشاخص (.Wirén, 2000) باشندمی

ي ساده هادادهها فراتر از شاخص (.Pepperdine, 2002) دهندیمهاي طبیعی، اجتماعی و اقتصادي ارائه کلیدي را در مورد سیستم

تدوین و اعتبار سنجی شاخصها با استفاده از روش نظرسنجی  ها یا روابط علت و معلولی را نشان دهند.بوده و تالش دارند تا روند

 معرفی شده در این تحقیق در چهار مرحله صورت می گیرد که در ادامه به آنها پرداخته می شود.

 سنجش پایداری هایشاخصتدوین مرحله اول: 

 مصاحبه های اكتشافی: -1

نخست با تشكیل گروه مرجعی متشكل از متخصصان،  در گامي عرفی مرتعی؛ هاسامانسنجش پایداري در  هايشاخصبراي تدوین 

ارزیابی آن در  هايشاخصي اکتشافی در ارتباط با پایداري و هامصاحبهو خبرگان محلی،  پژوهشگران، کارشناسان امور اجرایی

که بتوانند  ییشاخصهاه پایداري، با شناسایی مشكالت و نقاط قوت و ضعف در رسیدن بعرفی مرتعی صورت گرفته و  يهاسامان

  د.نتدوین می گردرا ارزیابی و اندازه گیري کنند مورد تاکید گروه مرجع  موارد

 ماخذ شناسی شاخصهای ارزیابی پایداری -2

 مأخذ) ي ارزیابی پایداريهاشاخصي اکتشافی و مرور ادبیات توسعه پایدار و هامصاحبهبا توجه به نتایج حاصل از  در این گام

که کاربرد بیشتري دارند و از حداکثر سنخیت و کاربرد  ي عرفی مرتعیهاسامانمرتبط با پایداري  هايشاخصي از امجموعهناسی(، ش

 می شوند.ي عرفی منطقه برخوردارند مشخص هاساماندر 
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مذکور تكراري بوده و برخی دیگر سواي پرهزینه بودن، در کشور  هايشاخصبسیاري از  می شودمشخص تلفیق نتایج این دو گام در 

و حذف برخی  شدهگفته. لذا با اعمال موارد باشدینمی دسترسقابل هاشاخصي مربوط به تعدادي از هاداده تیدرنهاما کاربرد نداشته و 

 . می گرددی مرتعی تدوین ي عرفهاسامانمناسب براي ارزیابی پایداري  هايشاخص هاآنو غربال  هاشاخصاز 

 هاشاخصپاالیش  طراحی معیارهای ه دوم:لمرح

 داشته باشد که شامل موارد زیر است: ییهایژگییک شاخص مؤثر و مفید در ارزیابی پایداري باید شرایط و و

 يتوسعه تغییرات بتوانند حساس باشند تا سیستم داخل و ساختاري فضایی، تغییرات به نسبت بایستی هاشاخص بودن؛ پویا  -

 Li et al., 2009)کنند ) منعكس را محیطی و اجتماعی اقتصادي،

 (.Lee. & Huang, 2007د )درك باشتنها براي کارشناسان خبره، بلكه براي عموم جامعه قابلجامع بودن؛ نه -

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

 (؛1391باشند )رضوانی و همكاران،  اعتمادقابل و دقیق باید ،شوندیم داده نشان شاخص عنوانبه که اطالعاتی پایایی؛ -

 مربوط اطالعات است که ییهادرگرو انتخاب شاخص ياپایدار براي هر منطقه يتوسعه يمطالعه يدر دسترس بودن: الزمه -

 (.Ivanovic et al., 2009است ) شدههیته منطقه در پیش از شاخص آن به

 :معرفی می شوندبه شرح زیر  هاشاخص پاالیش معیارهاي روش این در الذکرفوق به مواردبا توجه 

 .باشدیم موردمطالعهمنطقه  بیانگر میزان تناسب و بومی بودن شاخص نسبت به "ی/ بومی بودنامنطقهتناسب "

 .است شاخصمربوط به این  يهاداده يهیته يریپذدهنده میزان امكاننشان "یریپذانجامقابلیت  /دسترسی به اطالعات"

 درك و نیز داراي اعتبار است.قابل یراحتبه شاخصحاکی از آن است که این  "و معتبر بودن تیشفاف" 

 ریپذمختلف امكان يهاها و مكانتا چه میزان در زمان شاخصکاربرد این  آن است که بیانگر "مقایسه در طول زمان و مکان تقابلی"

 است.

زمانی و هزینه تا چه حد در قالب این تحقیق  ازنظري این شاخص ریگاندازهآن است که  دهندهنشان "یریگاندازهبودن  صرفهبه"

 .گنجدیم
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 با استفاده از روش نظرسنجی هاشاخصپاالیش مرحله سوم: 

، موردمطالعهمتناسب با موضوع و محدوده  هايشاخصو محدودتر و نیز عملیاتی نمودن  تریاتیعمل هايشاخصدستیابی به  منظوربه

 ، "کارشناسان و خبرگان امور اجرایی ادارات منابع طبیعی" گروه مرجع در قالب سه گروه؛ نهایی مورد ارزیابی و قضاوت هايشاخص

می خواسته  هاآنو از  هقرار گرفت "خبرگان محلی"و  "مراتع منابع طبیعی و در زمینهی و پژوهشگران متخصص علمئتیهاعضاي "

، در پنج حالت از هاآنبراي طراحی و پاالیش  شدهنییتعرا به تفكیک پنج معیار  هاشاخصکه اول ضریب اهمیت هر یک از  شود

 استخراج براي (؛ اهمیت خیلی زیاد؛5اهمیت زیاد؛ ) (؛4اهمیت متوسط؛ ) (؛3) اهمیت کم؛ (؛2) (؛ اهمیت خیلی کم؛1) مقیاس لیكرت از

، تیدرنهااشاره نشده باشد را بیان و  هاآنیی که ممكن است در این پژوهش به هاشاخصبیان کنند، دوم،  هاآنو کاربردي کردن 

مد، میانه، میانگین، انحراف معیار و ضریب  ی داشته باشند را مشخص کنند. در گام آخرپوشهمیی که با یكدیگر تشابه یا هاشاخص

جهت امتیازدهی، امتیازاتی که کارشناسان،  مورداستفادهو سپس با توجه به مقیاس لیكرت  شدهمحاسبه اهشاخصتغییرات هر یک از 

، انحراف 3یی با مد، میانه و میانگین امتیاز بیشتر از هاشاخص، هادادهداده بودند و ساختار  هاشاخصمتخصصان و خبرگان محلی براي 

البته اعداد آستانه مربوط به مد، میانه و میانگین و انحراف معیار و ند. می شوانتخاب  3/0و ضریب تغییرات کمتر از  1معیار کمتر از 

 ضریب تغییرات نسبت به نظرات گروه مرجع و ساختار داده ها می توانند تغییر کنند.

 مرحله چهارم: آزمون آماری اجماع نظر گروههای مرجع

 از آزمون کروسكال والیس جهت تعیین اینكه تا چه حد بین کارشناسان و خبرگان امور اجرایی ادارات منابع طبیعی، در مرحله آخر

توافق  هاشاخصی و پژوهشگران متخصص و خبرگان محلی در خصوص مناسب بودن یا مناسب نبودن هر یک از علمئتیهاعضاي 

با سطح اعتبار مناسب و مورد اجماع گروه مرجع، جهت  هاشاخصي از تعداد تیدرنها. می گرددو اجماع نظر وجود دارد استفاده 

 می شوند.ي عرفی مرتعی انتخاب و معرفی هاسامانسنجش پایداري 
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 با استفاده از روش نظرسنجی شاخصهاي ارزیابی پایداري تدوین و اعتبارسنجیفرآیند ی مفهوم: مدل 1شكل 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

ي ملی براي توسعه پایدار نشده و این بحث در جامعه و حتی در ابرنامهو  21با توجه به اینكه ایران هنوز موفق به تدوین دستور کار 

ي بهینه از منابع برداربهرهقانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به منظور  185توجه به اینكه در ماده  ي کشور غریب است وهادانشگاه

ي پایداري هاشاخصي پایداري، تعیین هاشاخصي ارزیابی پایداري، ایجاد بانک داده و اطالعات هاشاخصطبیعی، به تدوین مدل ملی 

 مانع ترین مهم ،مشخص شناختی روش چارچوب یک فقدان ارتباط، این در. ه استي برنامه اشاره شدهاسالو کمی نمودن آن براي 

 از استفاده بر مبنی مند نظام متدولوژي یک ارائه با و شده مرتفعاین مانع  تا شدهتالش  مقاله این در که گردد می محسوب روي پیش

این پژوهش مراتع بومی سازي گردد. شاخصهاي سنجش ارزیابی پایداري در سامانهاي عرفی ، و محلی علمی اجرایی، خبرگان نظریات

 مورد توجه قرار گیرد. همچنینبرنامه پنج ساله پنجم توسعه  در قانون  ذکرشدهتواند در بخش مراتع شروعی براي رسیدن به موارد یم

و حرکت  بردارانبهرهمراتع، ه در این پژوهش جهت بهبود وضعیت دستگاههاي اجرایی می توانند با استفاده از شاخص هاي معرفی شد

(؛ 1388در تحقیقات  کالنتري و همكاران، ) مقالهمشابه روش معرفی شده در این  یزي کنند.ربرنامهبه سمت پایداري در همه ابعاد 

در تدوین و اعتبارسنجی شاخصهاي  (1392)( و یاري حصار و همكاران 1391رضوانی و همكاران، ) (؛1389عبداهلل زاده و همكاران، )

مقاله در این  معرفی شدهي عمده روش هاتیمز از ارزیابی پایداري در مناطق روستایی به کار برده شده و مورد تایید قرار گرفته است.

تشکیل گروه مرجع، مصاحبه های 
اکتشافی و ماخذ شناسی شاخصهای 

ارزیابی پایداری

طراحی معیارهای پاالیش شاخص ها

پاالیش شاخص ها با استفاده از روش 
نظرسنجی

آزمون آماری اجماع نظر گروههای 
مرجع



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-19  

 

ارچوب رویكرد پایداري در چ ي از منابع خارجی و داخلیشماریببه بررسی و تحلیل محتواي تعداد  توانیم نسبت به تحقیقات مشابه؛

ي هر شاخص امنطقه تناسببهي از روش نظرسنجی و توجه ریگبهرهو با  مؤثربر اساس پنج معیار  هاشاخصو همچنین عملیاتی شدن 

 محلی اشاره کرد. خبرگاني اکتشافی و نظرسنجی از هامصاحبهبا استفاده از 
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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. 


