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  چکیده
متوازن کشور و همچنین با عنایت به مسـائل و مشـکالتی    ۀتوسعروستایی در  ۀمعجاو نقش  با توجه به جایگاه امروزه

هـدف از انجـام ایـن    . رسـد نظـر مـی   بـه پایدار روستایی امـري ضـروري    ۀتوسعکه این جامعه با آن مواجه است، اهتمام بر 
ستان کاشمر از استان موردي در روستاهاي شهر ۀمطالع صورت بهپایدار نظام کشاورزي است که  ۀتوسعبررسی پژوهش، 

 .اسـت  شـده  يبنـد  طبقهپایدار و ناپایدار  پایداري به سه گروه پایدار، نسبتاً ازنظرخراسان رضوي صورت گرفته و روستاها 
 14از تولیدکننـدگان و   نامـه  پرسـش  187 يآور جمعو همچنین  هاي مربوط مرجع آمار و اطالعات از جهاد کشاورزي و 

بـراي  . گـردآوري شـد   1390-91الـی   1386-87زراعـی   يهـا  سالبراي  شده بررسی منطقۀ ر کارشناسان د از نامه پرسش
 ۀمحاسـب بعـد از  . اسـت  شـده  اسـتفاده محیطـی  هاي اقتصادي، اجتماعی و زیستبررسی پایداري در این مطالعه از شاخص

. ا در هر دهسـتان اسـتفاده شـد   بندي روستاهریزي توافقی براي رتبهها و دادن وزن به هر شاخص از رهیافت برنامهشاخص
پایـدار   ۀتوسـع سـمت  ه ب روستاها و افتهیبهبودپایدار در روستاها  ۀتوسع يها شاخص بررسی يها سالطی  ،نتایج نشان داد

  .اند رفته شیپ
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  مقدمه
انسـانی، مشـکالت ناشـی از صـنعتی شـدن و آلـودگی        ۀتوسـع هاي  شاخص ایشافز به اقتصاد،  یبخش تنوع

وري و کارآمـدي   هـاي روسـتایی، افـزایش بهـره     ویژه شهرهاي بزرگ، مهاجرتاستاندارد شهرها، به ازحد شیب
هـایی   پایـدار از دغدغـه   ۀتوسـع و  ستیز طیمحها، حفظ  ها و گفتمان زایی، تعامل فرهنگ نیروي انسانی، اشتغال

شاهد افزایش نگرانـی نسـبت بـه     1980 ۀده). 1381افتخاري و قادري، (روست  هکه جهان امروز با آن روباست 
اقتصاددانان  ،همین دلیل به. 1)1994سالتیل و همکاران، (زیست بوده است سالمت و محیط ةتهدیدکنندخطرات 

پیدایش چنـین تفکـري   . اند  دهکرکید أتبسیار پایدار در سطح جهانی ۀتوسع ۀمقولبر زیست ن محیطو متخصصا
عوامـل تولیـد    ۀبهینی و کیفی طبیعت یا همان تخصیص هاي کمناشی از اصل حفظ و نگهداري منابع و سرمایه

هاي آینـده نیـز بایـد    نسل ،براساس این دیدگاه. است) کشاورزي یا غیر کشاورزي(تولید محصوالت  ۀعرصدر 
بـه گونـه    از منابع طبیعـی نسل کنونی نباید  ،گرید انیب به. شوندمند ی بهرهنسل حاضر از منابع طبیع ةانداز بهتوانند ب

ایـن همـان مفهـومی را    ). 1376کهـن،  (هاي بعدي شـود  براي نسل  هاستفادمنجر به کاهش که  کنند استفاده اي
زیسـت  یطکیفیت محـ  ةشد گرفتهپایدار بر نقش نادیده  ۀتوسع. شودنامیده می »پایدار ۀتوسع«دهد که تشکیل می

پیـرس و  (کیـد دارد  أکیفیـت زنـدگی ت   بهبود محیطی در فرایند افزایش درآمدهاي واقعی و هاي زیستو نهاده
  ).1994، 2وارفورد

. اقتصادي کشـورها دارد  ۀتوسعیکی از محورهاي اساسی رشد و توسعه، نقش مهمی در  عنوان بهکشاورزي 
هاي اقتصـادي اسـت کـه    بخش نیتر مهمکشاورزي یکی از ، توسعه درحالکشورهاي  دیگرهمانند  نیز در ایران
 ررنـگ شـدن   باعـث پ این امـر   ).1385عمانی و چیذري، ( گیردبرمی از تولید و اشتغال را در چشمگیريدرصد 
کشاورزي پایـدار نقـش مهمـی در حفـظ منـابع      . شده است ایران در بخش کشاورزي پایدارتوسعۀ  هاي  مبحث

اقتصـادي،  (هاي تولید محصوالت کشـاورزي  جنبه دیگرو  ستیز طیمحسالمت  تولیدي، تنوع زیستی، تضمین
جویی ارزي کاهش واردات مواد شیمیایی، صرفه دیدگاه ازتوجه به کشاورزي پایدار . دارد) اجتماعی و سیاسی

ي هـا نهـاده  ۀبهینـ بدون شک تخصیص . بسیاري داردمنابع طبیعی، بیولوژیک و ژنتیکی داخلی اهمیت  بر هیتکو 
فشـرده   يکشـاورز هـاي تلفیقـی   هاي شیمیایی، اجراي عملیات به زراعی و نظـام کمتر از نهاده ةاستفادتولیدي، 

  .داشت بر خواهدکشاورزي پایدار را در 

خصـوص در  بـه  ،اولین موضوع، درآمد کـافی . براي پایداري در کشاورزي سه موضوع اهمیت زیادي دارد

                                                                                                                                                  
1- Saltiel  
2- Pierce and Warford 
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ع، قابلیت دسترسی به غذا و مصرف آن و موضوع سوم حفاظت و بهبود دومین موضو. است درآمد کمبین افراد 
بنابراین کشاورزي پایدار نـوعی کشـاورزي اسـت کـه در جهـت      ؛ )1997، 1هاتفیلد و کارلن(منابع طبیعی است 

ر به عبارتی کشـاورزي پایـدا  . منافع انسان بوده، کارایی بیشتر در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است
، اعتقاد کلی رو نیازا. اجتماعی مطلوب باشد ازنظرپذیر و اقتصادي توجیه ازنظراکولوژیکی مناسب،  ازنظرباید 

 ۀجامعـ حفـظ  «، »اقتصـاد کشـاورزي سـالم   «دنبال دستیابی به سه هدف کلـی   بهبر این است که کشاورزي پایدار 
اقتصـادي   ازنظـر  :اي کشـاورزي بایـد  هـ سیسـتم  ).2000، 2کورفمـاخر (اسـت   »زیسـت حفظ محیط«و  »روستایی
، 3ریـوز ( شـد باحمایـت   شایسـتۀ سیاسـی   ازنظرو  نیپذیرفتاجتماعی  ازنظر ، محیطی سالمزیست ازنظر کارآمد،

1998(.  

 ه اسـت، روسـتایی بحـث پایـداري در کشـاورزي حضـوري جـدي یافتـ        ۀتوسـع در بستر تغییـر پـارادایم در   
 ایـن امـر را   علـت اصـلی  . ، کشاورزي پایدار استروستایی ۀتوسعر هاي مهم دکه امروزه یکی از جنبه طوري هب

. کـرد جـو  و وارد بـر آن جسـت   هايقادانتهاي انقالب سبز و کشاورزي مدرن و توان در تاریخ اجراي برنامه می
ـ  هـا  آنکه در  هایی بیشتر جاي که در  طوري هب اثـرات   نـد، دهـاي انقـالب سـبز تولیـد را افـزایش داده بو     اوريفنّ

افـزایش   منظـور  بـه هـاي تولیـد   نهـاده  ۀرویبی يریکارگ به. اجتماعی معکوسی پدید آمده استمحیطی و زیست
بـرداري و  هـاي بهـره  زیست، اهمیت توجه به پایداري نظـام تخریب محیط جهیدرنتهاي اخیر و عملکرد طی دهه

گیـري،  پژوهش حاضر به اندازه ،ادر این راست. کرده است دوچنداناستمرار تولید همراه با حفظ منابع طبیعی را 
 براساس ،شده بررسی ۀ منطق کشاورزي پرداخته و براي این منظور،برداري هاي بهرهتحلیل و تبیین پایداري نظام

  .شودمی یبررسپایدار توسعۀ  هاي مختلفشاخص

 .اسـت  صـورت گرفتـه  کشـاورزي  پایـدار   ۀتوسـع  دربـارة ی که داخل و خارج کشور هاي مختلفپژوهشاز 
زراعی  هاي اجتماعی، اقتصادي و تولیديبه بررسی سازه در آن که اشاره کرد )1374(حیاتی مطالعۀ  به توان یم

اسـتان فـارس پرداختـه     کـاران  گنـدم نظام زراعی در بـین  	مؤثر بر دانش فنی، دانش کشاورزي پایدار و پایداري
کـاران  مـاعی، اقتصـادي و زراعـی گنـدم    هـاي اجت در تحقیقی به تعیین ویژگی) 1385(عمانی و چیذري . است

. انـد  پرداختـه هـاي کشـاورزي پایـدار کـم نهـاده      هاي اهواز، دزفول و بهبهان با توجه به پذیرش روششهرستان
ریـزي  ارزیابی پایداري کشاورزي با استفاده از رهیافت برنامه هدف بااي را نیز مطالعه) 1390(پورزند و بخشوده 

هـاي کشـاورزي و   حفاظـت از زمـین  «در پـژوهش  ) 2000( 4کورفمـاخر  .انـد جـام داده توافقی در استان فارس ان

                                                                                                                                                  
1- Hatlfid and karlen 
2- Korfmacher 
3- Reeves 
4- Korfmacher 
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مـدت، یـک سیسـتم تولیـد مـواد غـذایی       در درازدهد کـه  نشان می »ارتباطات سیاستی و پایه: کشاورزي پایدار
. ندنک افت  زمین که است کشاورزي يها تیفعالهاي کشاورزي و کافی از زمین ۀپایو پایدار مستلزم دو اساس 

ارزیـابی  بـه  اجتمـاعی و اقتصـادي   ، بیـوفیزیکی، شـیمیایی   هـاي شاخصبا استفاده از ) 2001(نامبیار و همکاران 
-در هلند به انـدازه ) 2002( 1دیکوئیجر و همکاران. اند پرداخته ساحلی چین هاي سرزمینپایداري کشاورزي در 

 2آبـاي و همکـاران  . نـد ا هغندرقنـد پرداختـ  ان چوري بـر روي تولیدکننـدگ  بهره ازنظرگیري پایداري کشاورزي 

 لیـ وتحل هیـ تجز پایـدار توسعۀ ا توجه به در ترکیه ب را وري استفاده از نهاده در تولید توتون و تنباکوبهره) 2004(
وري اقتصـادي و پایـداري   بهـره  ،هـا تحلیل پوششی داده روشبا با استفاده  )2006( 3باستی و لوکاتیلی .اند  کرده

  .ندا هرا مطالعه کرد ی ایتالیاهاي ملپارك

هـاي مختلـف   شـاخص محاسـبۀ  کشـاورزي بـه کمـک     ، ارزیابی پایداريشده  انجام هاي بیشتر پژوهش در 
 چند هدف متناقض وجود دارد، ترکیـب ایـن   معموالًدر ارزیابی پایداري  ازآنجاکه. استگرفته توسعه صورت 

تواند کمک بزرگی به بررسی پایداري کشـاورزي  ها و دست یافتن به یک شاخص واحد میو شاخص ها هدف
ها و رسیدن به یک شاخص شاخص ۀمحاسبریزي توافقی براي برنامهده از روشی چون استفااین راستا،  در .کند

در این تحقیـق کـه در روسـتاهاي شهرسـتان      ،رو نیازا. تواند مناسب باشدارزیابی پایداري می تیدرنهاواحد و 
ارزیـابی  سـپس  هـاي پایـداري و   شـاخص  ۀمحاسـب بررسـی پایـداري کشـاورزي بـا      به ست،ا گرفته انجامکاشمر 

  .استشده  توجهریزي توافقی پایداري با استفاده از روش برنامه

  روش تحقیق
از سـوي فرشـاد و    شـده  ارائهطراحی یک مدل پایداري کشاورزي، از مدل  منظور بهدر این مطالعه، در ابتدا 

، سـت ینمسـتقیم   طـور  بهگیري پایداري امکان محاسبه و اندازه که ییازآنجا. است شده، استفاده )2001( 4زینک
ـ –مـدل پایـداري کشـاورزي     1در جـدول شـماره    .اسـت  شـده  نیتـدو هایی ، شاخصها آنارزیابی  براي کـار   هب

از میـان  ها دلیل انتخاب این شاخص. ارزیابی نظام پایداري کشاورزي روستاها آورده شده است براي شده گرفته
بـراي هـر روسـتا و     شـده  کیـ تفک صورت بهتوان به شرایط و موقعیت منطقه، نبود اطالعات ها شاخص را میده

  . اشاره کرد ها شاخصکالن بودن برخی 

  

                                                                                                                                                  
1- De Koeijer  
2- Abay  
3- Bosetti and Locatelli 
4- Farshad and Zinck 



  55    ... ۀ پایدار کشاورزي در مناطق روستایی با تأکید بر رهیافت اقتصاديبررسی توسع
 

  در سنجش پایداري کشاورزي استفاده شدههاي شاخص -1جدول 
  هاشاخص  هابندي شاخصگروه

  سطح زیر کشت  بقاي اقتصادي
  احد سطحعملکرد در و

  میزان اعتبارات
  میزان تولیدات

  ارزش ناخالص تولید
  ارزش ناخالص تولید سرانه

    
  محیطیسالمت زیست

  
  تنوع گیاهان زراعی

  مصرف کودها
  مصرف سموم

    
  سوادنسبت افراد باسواد به بی  مقبولیت اجتماعی

  بردارتعداد بهره
 
  

  در این مطالعه استفاده شده اي هتعریف مختصري از شاخص -2جدول 
  تعریف  نوع  شاخص

کل سطح زیر کشت محصوالت کشاورزي در هر روستا و در کل   بیشتر باشد بهتر است  )هکتار(سطح زیر کشت 
  دهستان و شهرستان

  عملکرد محصوالت کشاورزي  بیشتر باشد بهتر است  )کیلوگرم در هکتار(عملکرد 

قیمت هر محصول  ×عملکرد  ×که از ضرب سطح زیر کشت   تر استبیشتر باشد به  ارزش ناخالص تولید
  آیدمی دست به

  آیدمی دست بهاز تقسیم ارزش ناخالص تولید بر جمعیت هر منطقه   بیشتر باشد بهتر است  ارزش ناخالص تولید سرانه
  ه کشاورزان هر منطقهبراي تولید ب افتهی اختصاصمیزان اعتبارات   بیشتر باشد بهتر است  )تومان(میزان اعتبارات 
  تن برحسبهر روستا  دشدهیتولمیزان محصوالت زراعی   بیشتر باشد بهتر است  )تن(میزان تولیدات 

نسبت ارزش ناخالص تولید به تعداد 
 دست بهاز تقسیم ارزش ناخالص تولید بر تعداد کشاورز هر منطقه   بیشتر باشد بهتر است  برداربهره

  آیدمی
  سواد در هر منطقهنسبت کل کشاورزان باسواد به بی  بیشتر باشد بهتر است  سوادبه بینسبت افراد باسواد 

  )براي کشت محصوالت(تعداد افراد شاغل در کشاورزي   بیشتر باشد بهتر است  بردارتعداد بهره
  در هر منطقه شده کشتتنوع محصوالت   بیشتر باشد بهتر است  تنوع گیاهان زراعی

  میزان مصرف سموم در واحد سطح  کمتر باشد بهتر است  )ر هکتارلیتر د(پایداري سموم 
کیلوگرم در (پایداري کود شیمیایی 

  میزان مصرف کود شیمیایی در واحد سطح  کمتر باشد بهتر است  )هکتار
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، بـه همـراه   گذارنـد  یم يکشاورز داریپا ۀتوسع يرو بر که يریثأو ت بررسی شده  هايشاخص 2در جدول 
هـاي مختلـف پایـداري کشـاورزي و     براي ادغـام کـردن شـاخص    .آورده شده است ها آنز ا يمختصر یفیتعر

بندي روستاهاي هر دهستان براساس میزان پایداري کشـاورزي، از روش  رتبه برايرسیدن به یک شاخص کلی 
سپس ریزي توافقی براي تخصیص یک مجموعه از توابع و روش برنامه. است شدهاستفاده  1ریزي توافقیبرنامه

یک سیستم  وسیلۀ بهآل، نسبت به یک جواب ایده ۀفاصلهاي چند هدفی براساس تعیین حداقل جوي راهو جست
چـون در  . شـود مـی بهترین نقطه از هر هدف تعریف  عنوان بهآل ایدهنقطه یا جواب  ،در این روش. خاص است

تـرجیح داده   آلایـده  ۀنقطـ ب بـه  جوا نیتر کینزدغیرممکن است، آل ایدهدنیاي واقعی رسیدن به یک جواب 
مهم در اینجا این  سؤال. شاخص پایداري وجود دارد j= 1, 2,..., m روستاها و i= 1, 2,..., nدر اینجا . شودمی

ترکیب کـرد   باهم ،مثبت یا منفی بر پایداري دارند راتیتأثهاي مختلف را که توان شاخصاست که چطور می
 2توسط دیـاز بـالتریو و رومـرو    رفع این مشکل و با استفاده از روشی که منظور به. آل رسیدو به یک جواب ایده

  :استزیر  صورت به ؛ کهها صورت گرفته استشاخص يساز نرمال، اند  داده  انجام) 2004(
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*ام،  jام بـا توجـه بـه شـاخص      iارزش نرمال شده روسـتاي   ijRکه در آن 
jR   آل بـراي  ارزش مطلـوب و ایـده

و یـا   »بیشـتر بهتـر  «حداکثر مقدار اگر شاخص از نـوع   ةدهند نشانآل ایدهاین مقدار . ام است jشاخص پایداري 
. است »کمتر بهتر«ل ارزش اگر شاخص از نوع حداق

jR*
بـراي شـاخص    آل دهیـ ضـد ا بدترین ارزش یـا ارزش   

و حـداکثر شـاخص اگـر شـاخص از نـوع       »بیشتر بهتر«اگر شاخص از نوع  را حداقل ارزش. ام است jپایداري 
بـین   ها آن ۀهما هر بعدي نخواهند داشت و هاین سیستم نرمال کردن شاخص با .دهدنشان می ،باشد »کمتر بهتر«

هـایی کـه   تر است به این معنی که شـاخص  آلهر چه مقدار شاخص بیشتر شود، ایده ؛ کهصفر و یک محدودند
  . هستد ترین  آلغیرایده ،گیرندکه مقدار صفر می ییها آنترین و  آلایده ،گیرند می 1مقدار 

  ):1974، 4و زلنی 1973، 3یو(شود زیر تدوین و فرموله می صورت بهی ریزي توافقبرنامه) دودویی(مدل باینري 

  

                                                                                                                                                  
1- Compromise programming 
2- Diaz-Balteiro and Romero 
3- Yu 
4- Zeleny 
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Subject to: 

 
iЄ{1,2,…,n} jЄ{1,2,…,m} XiЄ{0,1} 

-ام با توجه به شاخص jگیري شده از اهمیت نسبی توسط کارشناسان به شاخص پایداري زن اندازهو αjکه 

 Xi=1اگـر   کـه  يطـور  بـه . شوندمعرفی می لیوتحل هیتجزبراي  Xi ، متغیرهاي باینريتیدرنها. استهاي دیگر 
 ةمحـدود در  را مقـادیري  تواندمی pپارامتر . است Xi=0شود در غیر این صورت ام انتخاب می iباشد شهرستان 

∞<1 < p  هاسـت  محاسـبه  در  پذیرفتنیگیرنده به حداکثر انحراف حساسیت تصمیم ةدهندنشانداشته باشد که .
متوسـط حـداقل    طـور  بـه  ،در نظر گرفته شود p=1اگر . باشد، این حساسیت بیشتر است تر بزرگ pکه  هرچقدر

  :شودمی 3تبدیل به مدل  2مدل  ،در نظر گرفته شود ∞=pاگر . دهداختالف از شرایط پایداري را نشان می

)3(Min L∞=D                                                                                                                                     

Subject to: 

DxRMinlp
m

j
iijj 

1
)1(        iЄ{1,2,…,n} 

 
iЄ{1,2,…,n}   jЄ{1,2,…,m} XiЄ{0,1} 

تـرین شـاخص بـه     آلحداکثر اختالف یا انحراف است که این انحراف با توجـه بـه ایـده    ةدهند نشان Dکه 
 براسـاس و ) مـدیر مزرعـه  (گیرنده تحلیل نظر تصمیمتحلیل حساسیت و تجزیه  منظور به. شودحداقل رسانده می

نسـبت بـه   ) 1990؛ تکلـه و همکـاران،   1387؛ زیبایی و بخشـوده،  1387ه، رفیعی و بخشود(گذشته  هاي پژوهش
ـ تعربه دلیل اینکه معیارهاي . است شده گرفتهدر نظر  P = 1ها براي پارامتر مقدار انتخاب گزینه  ازنظـر  شـده  فی

ر آن بـر  ثیأهاي متفـاوت بـه معیارهـا و تـ    مدیر مزرعه و کارشناسان این حوزه اهمیت متفاوتی دارد، با دادن وزن
نامـه   اهمیـت معیارهـا در قالـب پرسـش     ،براي ایـن منظـور  . است شده یبررسنقش و اهمیت آن  ،آلجواب ایده

الزم به ذکر  .است شده محاسبهمیزان وزن معیارها  شده دادهنظرات  براساساز کارشناسان پرسش و  شده یطراح
از  بـاً یتقر ،کارشناسـان داشـتند   نسبت به ه آنب مربوط هاي هاداراست با عنایت به شناختی که جهاد کشاورزي و 

از کارشناسـان   نامـه  پرسـش  14و تعـداد   شـد  اسـتفاده   ،ی که آگاه به اطالعـات بودنـد  انتمامی ظرفیت کارشناس
 شـده  دادههـاي  وزن. اسـت  شده انجام لیوتحل هیتجزبنابراین براساس نیاز کشاورزان و شرایط منطقه ؛ تکمیل شد

  .است 3جدول  صورت به
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آمار و اطالعات مربوط به کشاورزي شامل سطح زیر کشت، عملکرد محصوالت، میزان تولیدات زراعـی،  
بع گونـاگونی نظیـر جهــاد   در ایـن مطالعـه از منـا    الزمآمـار   دیگــربـردار، سـطح سـواد، جمعیـت و     تعـداد بهـره  
روسـتاهاي هـر    ، مرکز بهداشت و مراجع مربوطه بـه تفکیـک  وپرورش آموزشي، زآمارنامه کشاورکشاورزي، 

-87 یزراعـ  يهـا  سـال در طـی   یبررسـ ۀ در حـال  منطقاز  نامه پرسش 187تکمیل  ۀلیوس بهآمار  دیگرو  دهستان
 .است شدهتهیه  1390-91 تا 1386

  براي هر شاخص آمده دست بههاي ترجیحی وزن -3جدول 
 وزن شاخص ردیف وزن شاخص ردیف

 0/090  بردارتعداد بهره 7 0/083  سطح زیر کشت 1
 0/072  میزان اعتبارات 8 0/085  عملکرد 2
 0/084  میزان تولیدات 9 0/081  تنوع گیاهان زراعی 3
 0/084  بردارنسبت ارزش ناخالص تولید به تعداد بهره 10 0/081  سوادنسبت افراد باسواد به بی 4
 0/089  مصرف سموم 11 0/084  ارزش تولید ناخالص 5
 0/086  مصرف کود شیمیایی 12 0/081  ارزش تولید ناخالص سرانه 6

  هاي تحقیقیافته: أخذم
  

  بررسی شده ۀمنطق هاي ویژگی
تربـت  ، از خـاور بـه   سـبزوار و  نیشـابور از شـمال بـه    که است خراسان رضوي يها از شهرستانکاشمر یکی 

 1215ارتفاع آن از سطح دریا . شود متصل می آباد و بردسکن خلیلو از باختر به  آباد فیض، از جنوب به حیدریه
 قرارگرفتـه طول خـاوري   ۀدقیق 27 درجه و 58عرض شمالی و  ۀدقیق 11درجه و  35این شهرستان در . متر است

محصوالت مهـم   ازجمله. اقتصادي تاکنون بیشتر بافت کشاورزي داشته است دیدگاه از شهرستان کاشمر. است
از دیگـر   هـاي وسـیع کاشـمر اسـت،     کسـتان از تا آمـده  دسـت  بـه  کشـمش و  )انـواع مختلـف  (انگور  ،این منطقه

ـ  رهیـ غآلـو، انجیـر و    زردآلـو،  ۀبرگاز توان  میآن  خشکبار محصوالت  ،عـالوه بـر انگـور   در تابسـتان   .ادکردی
نیـز   زعفـران . شـود  استان صادر مـی  هايها و مرکز به شهرستان غیره طالبی، هندوانه و جمله از فراوانی يها وهیم

 امحور دیگري که بخشی از اقتصـاد منطقـه بـ    .اخیر است  هايیکی دیگر از محصوالت کشاورزي مهم در دهه
در تهیـۀ آن   هنرمنـدان محلـی   اسـت کـه   از کرك و پشـم و ابریشـم   هاي مرغوب بافت فرش ،ابدی آن رونق می

کاشـمر   .شـود  به خارج از کشور نیز صادر می کهایران است  مرغوب يها فرشقالی کاشمر ازجمله . کوشند می
 این منطقه بـه   ۀبپنر ذب. سته نیز...و  غالت، حبوبات، پنبه :اي کشاورزي است و داراي محصوالتی چون منطقه

اشـمر داراي ارزش  ک و زعفـران  کشـمش  ،انگـور . شود می ارسالکشور  مختلف کشت پنبه در سطح مرکزهاي
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 کـه مرکـز آن،   يبخـش مرکـز   ؛شهرستان کاشمر شامل دو بخش پنج دهستان و دو شهر اسـت  .صادراتی است
شـهر   کـه مرکـز آن،    کـوه سـرخ  بخـش   ،»تیـ وال پـایین « و دهستان  »تیباال وال«شهر کاشمر و شامل دهستان 

  ).استان خراسان رضويآماري سالنامۀ ( است بررود، برکوه و تکاب هاي دهستان و شامل  وشیر

 نتایج و بحث

 در ایـن . است شده پرداختههاي مختلف شهرستان پایداري کشاورزي روستا لیوتحل هیتجزدر این قسمت به 
 افـزار  نـرم در  يا خوشهروش تحلیل  براساسو  شده محاسبه يها شاخصروستاهاي هر دهستان با توجه به  راستا،
SPSS  به این . ندا هبندي شدطبقه) گروه سوم(و ناپایدار ) گروه دوم(پایدار  سبتاً، ن)گروه اول(به سه گروه پایدار

نـد  ا هبندي شدها به سه گروه تقسیمریزي توافقی، رتبهها با استفاده از برنامهبندي شاخصصورت که بعد از رتبه
 بیشـتر  چـه رتبـه   الزم به ذکر اسـت هـر  . اند شدهمشخص  آمده دست بهو روستاهاي هر گروه با توجه به شاخص 

  .شوداز پایداري کاسته می ،باشد

  بخش مرکزي شهرستان کاشمر
که در زیر به بررسـی   است »پایین والیت«و  »باال والیت«بخش مرکزي شهرستان کاشمر داراي دو دهستان 

بنـدي روسـتاهاي   رتبـه  4جـدول  . شـود ایـن بخـش پرداختـه مـی     يها دهستان روستاهاي پایداري کشاورزي در
تـا سـال    1386-87 يهـا  سـال ریزي توافقی طـی  شهرستان کاشمر با استفاده از روش برنامه »الیت باالو«ان دهست

پایـدار در روسـتاهاي    ۀتوسـع ، نتایج حـاکی از بهبـود   شود میکه مشاهده  گونه همان .دهدرا نشان می 91-1390
پایداري بیشتري  شده  بررسی  تاهايروس اخیر يها سالبدین مفهوم که در . است  شده بررسی  ةدورطی  انتخابی

هاي اطالعاتی اوريفنّتوسعۀ بیشتر این روستاها، از امکانات زیربنایی  مندي بهره .اند هداشتقبل  يها سالنسبت به 
 ةاسـتفاد ترویجـی بخـش کشـاورزي،     يهـا  افتـه یاستفاده از  منظور بهو ارتباطی گسترده و افزایش سطح آگاهی 

از عواملی است کـه طبـق نتـایج     ها نهادهگرانی و یارانه کمتر به این  به خاطرشیمیایی کمتر از سموم و کودهاي 
  .است کرده، به این بهبود کمک ها نامه پرسشحاصل از استخراج 

ریـزي تـوافقی در سـه گـروه     شهرستان کاشمر با استفاده از برنامه »باال والیت«بندي روستاهاي دهستان طبقه
شـود  کـه مالحظـه مـی    طـور  همـان . اسـت  شـده  دادهنشـان   5پایدار و ناپایدار در جـدول   روستاهاي پایدار، نسبتاً

ـ  آبـاد  تـل ، آبـاد  اسـحاق ، پایـدارترین و روسـتاهاي   آباد رزقروستاهاي قوژد، فروتقه، فرگ و  ه ، فرشـه و کاژغون
دیک به شهر و ، نزپرجمعیت ، روستاهاي )پایدار( روستاهاي گروه اول. شوندناپایدارترین روستاها محسوب می

از قبیـل طـالبی و    تر و داراي محصـوالت زراعـی و بـاغی   بیشـ  نسبتاً مکانات اجتماعی، بهداشتی و نهاديداراي ا
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کـه ایـن    هسـتند کشاورزي درآمد غیر عنوان بهآجرپزي و غیره  يها کورهاز قبیل قالیبافی و  يها تیفعالانگور و 
  .دوم و سوم شده استي ها هوگرنسبت به باعث پایداري بیشتر روستایی این گروه ها  تخصوصی

  شهرستان کاشمر »والیت باال«بندي روستاهاي دهستان رتبه -4جدول 
  1390-91  1389-90  1388-89  1387-88  1386-87  روستا

  رتبه  ارزش  رتبه  ارزش  رتبه  ارزش  رتبه  ارزش  رتبه  ارزش  
  3 0/62365 3 0/62938 3 0/66147 3 0/66224  3 0/68621 آباد اسحاق

  2 0/47401 2 0/48456 2 0/47466 2 0/48919  2 0/49299  تربقان
  3 0/7234 3 0/73718 3 0/74019 3 0/75278  3 0/75448  آباد تل

  2 0/49174 2 0/51492 2 0/50663 2 0/51865  2 0/52063  يجردو
  1 0/36612 1 0/38652 1 0/36823 1 0/38495  1 0/39232  آباد رزق

  1 0/41786 1 0/42296 1 0/42969 1 0/42945  1 0/43164  آباد عارف
  1 0/25757 1 0/26831 1 0/29678 1 0/29198  1 0/29844  فدافن

  1 0/40192 1 0/40423 1 0/40708 1 0/41386  1 0/41778  آباد فرح
  3 0/60061 3 0/61988 3 0/62915 3 0/6423  3 0/66094  فرشه
  1 0/39694 1 0/40532 1 0/40653 1 0/40826  1 0/41094  فرگ
  1 0/28041 1  0/28613 1 0/30421  1 0/3072  1 0/30781  فروتقه

  2 0/51502 2 0/51467 2 0/51622 2 0/51602  2 0/51809  قوچ پلنگ
  1 0/25003 1 0/26443 1 0/26674 1 0/27068  1 0/27751  قوژد

  3 0/75485 3 0/7568 3 0/75875 3 0/76021  3 0/76079  کاژغونه
  2 0/55554 2 0/57729 2 0/55972 2 0/55773  2 0/57803  ناي

 تحقیق يها افتهی: خذأم

  
 »پـایین والیـت  «دهسـتان   روستاهاي بهبود پایداري کشاورزي در دهندة نشان 6نتایج جدول به همین ترتیب 

، )7جـدول  (» بـاال والیـت  «صورت گرفته از روستاهاي دهستان  بنديطبقهبراساس . ة بررسی شده استطی دور
دامــداري، کشــاورزي دارنــد؛ بــه لحــاظ کشــاورزي  يهــا تیــفعالدر  فراوانــیاســتعداد  ،اي گــروه اولروســتاه

و پسته عالوه بر تأمین نیاز منطقه،  انگور، انار هایی همچون  باغجو، گندم، ذرت، زعفران و  ازجملهمحصوالتی 
هـم مـردم روسـتاهاي    م هاي شغلدامداري نیز یکی از . شود و حتی به خارج از کشور صادر می ها استاندیگر به 

  .شود مذکور محسوب  می
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  شهرستان کاشمر »باال والیت«روستاهاي دهستان بندي طبقه -5جدول 
 گروه سوم گروه دوم گروه اول

آباد رزق آباد اسحاق تربقان   

آباد عارف آباد تل جردوي   
 فرشه قوچ پلنگ فدافن

آباد فرح  کاژغونه ناي 
   فرگ
   فروتقه
   قوژد

  تحقیق يها افتهی: خذأم          
  

  شهرستان کاشمر »پایین والیت«بندي روستاهاي دهستان رتبه -6جدول 
  1390-91  1389-90  1388-89  1387-88  1386-87  روستا
  رتبه  ارزش  رتبه  ارزش  رتبه  ارزش  رتبه  ارزش  رتبه  ارزش  

 1 0/42383 2 0/45482 2 0/46162 1 0/6056  1 0/48452 زنده جان
  3  0/59916 2 0/61442 3 0/61512 3 0/64823  3 0/64924  آباد یجحا

  2 0/45298 2 0/45893 2 0/46279 1 0/47157  1 0/48879  سرحوضک
  2 0/45259 2 0/45046 2 0/4601 1 0/46844  1 0/48759  آباد عشرت

  1 0/40098 1  0/41547 1 0/41887 1 0/42097  1 0/42284  کسرینه
 2 0/50606 2 0/51457 2 0/5285 2 0/54237 2 0/55 محمدیه

 1 0/35129 2 0/36078 1 0/37461 1 0/41893 1 0/42654 مغان
 2 0/52099 2 0/52664 3 0/54198 2 0/54415 2 0/54536 ممرآباد

  تحقیق يها افتهی: خذأم
  

  شهرستان کاشمر »پایین والیت«ان روستاهاي دهستبندي طبقه -7جدول 
سومگروه  گروه دوم گروه اول  
آباد یحاج سرحوضک زنده جان  
آباد عشرت کسرینه   

  محمدیه مغان
  ممرآباد 

  هاي تحقیقیافته: مأخذ        
  



 1393 تابستان، 2، شماره 1، جلد فصلنامه راهبردهاي توسعه روستایی     62
 

  سرخ کوهبخش 
کیلـومتري شـمال شهرسـتان بـه      35 ۀفاصـل شهرستان کاشـمر در   ۀدوگانهاي یکی از بخش کوه سرخبخش 

بنـدي  رتبـه . اسـت تکـاب   وبـررود   ،برکـوه  ياهـ  نامه بین بخش شامل سه دهستان ا. استمرکزیت شهر ریوش 
 8ریزي توافقی در جـدول  شهرستان کاشمر با استفاده از روش برنامه کوه سرخبخش  روستاهاي دهستان برکوه

برخـی   ضمن اینکه؛ است شده بررسی  ةدورپایدار کشاورزي روستاهاي این دهستان طی  ۀتوسعحاکی از بهبود 
از جـدول   آمـده  دسـت  بههاي ارزش ۀمحاسببا  .اندیافته ءپایدار ارتقا نسبتاًگروه به  از روستاها از گروه ناپایداري

بنـدي روسـتاهاي دهسـتان بـررود     طبقـه  کـه نتـایج   شده پرداختهها بندي روستاها و طبقهبندي ارزشبه رتبه ،فوق
  .آمده است 9ریزي توافقی در جدول شهرستان کاشمر با استفاده از برنامه کوه سرخبخش 

  شهرستان کاشمر سرخ کوهبخش  بندي روستاهاي دهستان برکوهرتبه -8جدول 
1386-87 روستا  88-1387  89-1388  90-1389  91-1390  

 رتبه ارزش رتبه ارزش رتبه ارزش رتبه ارزش رتبه ارزش
 1 0/43143 2 0/46092 2 0/47501 2 0/47354 2 0/48677 مکی
 2 0/53062 2 0/53137 2 0/5412 2 0/54425 2 0/55221 توال

آباد یعل  0/56388 2 0/55866 2 0/55039 2 0/53405 2 0/52744 2 
 3 0/7042 3 0/70353 3 0/71091 3 0/7435 3 0/75658 بختیار

 2 0/51496 2 0/51535 2 0/53243 2 0/53268 3 0/53428 موشک
 2 0/48098 2 0/49032 2 0/49635 2 0/50713 3 0/5084 کوشه

نماکوشه  0/67426 3 0/67563 3 0/66002 3 0/53199 2 0/53303 2 
 3 0/57568 3 0/57901 2 0/58078 2 0/58751 2 0/58967 تنورجه

 1 0/29766 1 0/31497 1 0/3233 1 0/33047 1 0/34457 ایور
 3 0/72264 3 0/73095 3 0/73523 3 0/74424 3 0/75557 اکبرآباد

 3 0/62432 3 0/6353 3 0/65783 3 0/65945 3 0/66841 چلپو
 2 0/56309 2 0/56767 2 0/5716 2 0/57803 2 0/58879 نامق

  تحقیق يها افتهی: خذأم
  

ریـزي تـوافقی در جـدول    بندي روستاهاي دهستان بررود شهرسـتان کاشـمر بـا اسـتفاده از روش برنامـه     رتبه
بـدین مفهـوم کـه در    . اسـت  شـده  بررسـی   ةطـی دور  مـوردنظر پایـدار در روسـتاهاي    ۀحاکی از بهبود توسع10

  .اند داشتههاي قبل پایداري بیشتري نسبت به سال شده بررسی  روستاهاي هاي اخیر سال
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  شهرستان کاشمر سرخ کوهروستاهاي دهستان بررود بخش بندي طبقه -9جدول 
  گروه سوم  گروه دوم  گروه اول

 بختیار  مکی  ایور

  موشک  توال  مکی
  اکبرآباد  آباد یعل  
  چلپو  نماهکوش  
  تنورجه  تنورجه  
    نامق  
    کوشه  

  تحقیق يها افتهی: خذأم
  

  بندي روستاهاي دهستان بررود شهرستان کاشمررتبه -10جدول 

1386-87 روستا  88-1387  89-1388  90-1389  91-1390  

 رتبه ارزش رتبه ارزش رتبه ارزش رتبه ارزش رتبه ارزش
 3 0/70121 3 0/70977 3 0/71202 3 0/71332 3 0/71583 بندقراء

درهپایین  0/72865 3 0/72692 3 0/72411 3 0/71968 3 0/71208 3 
 3 0/76767 3 0/76974 3 0/78286 3 0/78357 3 0/78595 تجرود
 3 0/82601 3 0/84426 3 0/8524 3 0/85566 3 0/86889 خرو
 1 0/38254 1 0/38568 1 0/37781 1 0/42207 1 0/42494 طرق
 2 0/66729 2 0/68001 2 0/67295 2 0/68681 2 0/6885 قراچه
 1 0/50718 1 0/50198 1 0/5024 1 0/50527 2 0/58845 کریز

 3 0/80148 3 0/82769 3 0/82849 3 0/82715 3 0/82991 کالته تیمور
  تحقیق يها افتهی: خذأم 

  
دهسـتان   يبنـدي روسـتاها  ا و طبقـه هـ بنـدي ارزش به رتبه ،از جدول فوق آمده دست بههاي ارزش ۀبا محاسب

کالتـه  «پایـدارترین و روسـتاهاي    »کریـز «و  »طرق«که روستاهاي  دهد یمنشان  آن که نتایج شده پرداختهبررود 
 هـاي ناپایـداري   زم به ذکر اسـت از علـت  ال. اندگرفتهپایدارترین روستاهاي دهستان قرارجزء نا »خرو«و  »تیمور

ی و دامپـروري  خرده مالک صورت به، کشاورزي ساکنان که شغل اغلب  است نیااغلب روستاهاي این دهستان 
 صـورت  بـه همچنین با توجه به اینکه اغلـب منـابع آبـی در منطقـه     . استدرآمد اندك  سنتی و داراي صورت به

آن درآمـدهاي   تبع بهباشد، بارش نزوالت جوي تأثیر بسزایی در افزایش یا کاهش منابع آبی و االرض میسطح
هاي اقتصادي پایـداري  بهتر باشد، شاخصالهی  هاي موهبتطقه دارد، طبیعتاً هر چه وضعیت نزوالت جوي و من
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بـودن وضـعیت پایـداري روسـتاهاي       تر هاي ضعیف از دلیل. خواهد بود تر مناسبو وضعیت پایداري  تر مطلوب
  .کرداخیر اشاره  يها یسال خشکتوان به می ،این بخش

  ي دهستان بررود شهرستان کاشمرروستاهابندي طبقه -11جدول 
 گروه سوم گروه دوم گروه اول

 بندقراء قراچه طرق
درهپایین کریز کریز  

 تجرود  
 خرو  

 کالته تیمور  
  هاي تحقیقیافته: خذأم

 

  ن تکاب شهرستان کاشمربندي روستاهاي دهستارتبه -12جدول 
1386-87 روستا  88-1387  89-1388  90-1389  91-1390  

 رتبه ارزش رتبه ارزش رتبه ارزش رتبه ارزش رتبه ارزش 
 1 0/43539 1 0/43821 1 0/44694 1 0/45855 1 0/49671 اوندر

 1 0/52205 1 0/52912 1 0/54153 1 0/5474 1 0/56239 خضربیگ
 3 0/77413 3 0/78199 3 0/789 3 0/7913 3 0/79056 خضرآباد

 1 0/48195 1 0/49763 1 0/49886 1 0/5049 1 0/50517 توندر
 2 0/70459 3 0/72998 3 0/77653 3 0/76138 3 0/76837 قصون
 1 0/54685 1 0/5604 1 0/5573 1 0/56059 1 0/56293 دهمیان
 3 0/82537 3 0/83865 3 0/84117 3 0/8414 3 0/84995 داغی

 3 0/71376 3 0/75319 3 0/7453 3 0/7351 3 0/75357 سنجدك
  هاي تحقیقتهیاف: خذأم

 

 ةدور یدهستان تکاب شهرستان کاشمر ط يدر روستاها داریپا ۀاز بهبود توسع یحاک زین 12جدول  ةمشاهد
قبـل   يها سالنسبت به  يشتریب يداریپا شده بررسی  روستاهاي ریاخ يها سالمفهوم که در  نیبد. بررسی است 

کـه روسـتاهاي اونـدر، خضـربیگ، تونـدر و       اسـت آن دهنـدة   نشـان  13به همین ترتیب نتایج جـدول   .اند داشته
دهمیان که روستاهاي بیشتر برخوردار در دهستان مذکور  هستند، داراي پایداري بیشتري نسـبت بـه روسـتاهاي    

   .استخضرآباد، داغی و سنجدك 

گـروه   در روسـتاهاي  انجام شـده  اي توسعه هاي فعالیتها و امکانات نهادي و زیربنایی و با شناسایی پتانسیل
پایـدار کشـاورزي، روسـتایی و     ۀتـوان بـه توسـع   در روسـتاهاي گـروه دوم و سـوم مـی     هـا  آنکار بردن  هاول و ب

  .کشوري رسید
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  اهاي دهستان تکاب شهرستان کاشمرروستبندي طبقه -13جدول 
 گروه سوم گروه دوم گروه اول

 خضرآباد قصون اوندر

 قصون  خضربیگ
 داغی  توندر

 سنجدك  دهمیان
  تحقیق يها افتهی: خذأم

  
  گیري و پیشنهادهانتیجه
-تخریب محیط جهیدرنتهاي اخیر و افزایش عملکرد طی دهه منظور به ،هاي تولیدنهاده ۀرویبی يریکارگ به

 دوچنـدان برداري و استمرار تولید همراه با حفظ منابع طبیعـی را  هاي بهرهزیست، اهمیت توجه به پایداري نظام
هـاي کشـاورزي،   سـنجش میـزان پایـداري نظـام     بـراي هایی تهیه و طراحی چنین شاخص ،رو نیازا. کرده است

ن بـه منـاطق   آواحد سکونتی اجتماعی، اقتصادي و سیاسی و تعمیم  نیتر کوچک عنوان به روستاها در باألخص
اي شهرسـتان  روسـتاه  هـاي پایـداري  شـاخص بـه   ،همین منظور در این مطالعه   به .اهمیت  استپر بسیار تر بزرگ
شده  توجهریزي توافقی با استفاده از روش برنامه منطقه ارزیابی پایداري کشاورزيسپس  و شده محاسبه کاشمر

تمایـل بـه   ،  شـده  بررسیۀ منطقبارز در ارتباط با کشاورزان  هاي نکته از دهد، نشان می آمده دست بهنتایج  .است
بـه   بلندمـدت ش عملکـرد اسـت کـه ایـن رونـد مصـرف در       شیمیایی براي افـزای  هاي سممصرف زیاد کودها و 

هـا در  عنایت به افزایش قیمت ایـن نهـاده   با .رساندهاي زیرزمینی آسیب میساختمان خاك و نیز با نفوذ به آب
ثیر أمحسوسی کاهش داشته کـه در رونـد پایـداري طبـق نتـایج تـ       طور بهاخیر، میزان استفاده از آن نیز  يها سال

الگوي کشـت   براساسریزي همگام با برنامه بایدگذاران سیاستشود، این خصوص پیشنهاد میدر  .داشته است
. هاي پایداري در راستاي کشاورزي پایدار نیز توجه خاصی داشـته باشـند  کشاورزان به حفظ و افزایش شاخص

هـاي  خسـارت کـاهش   منظور به و سم مصرفی را  هاي پایداري کشاورزي باید میزان کودبراي افزایش شاخص
رسد تحصـیالت کشـاورزان یکـی از    اقتصادي، به نظر می_  از میان عوامل اجتماعی .کاهش داد یطیمح ستیز

ـ    که است شده بررسی  روستاهاي بودن امتیاز پایداريکم عوامل مهم  اوري اطالعـات و ارتباطـات   بـا کمـک فنّ
، ها لیپتانسها و قابلیت نیتر مهم ،این مطالعهدر همچنین . را افزایش داد روستائیان سطح آگاهی و دانش توان یم

و نـد، اسـتخراج   ا هقـرار گرفتـ  ) پایدار( که در گروه اول شده بررسی روستاهاي  يها فرصتهاي طبیعی و مزیت
ریـزان و   برنامهپایدار کشور،  ۀتوسع تیدرنهاپایدار روستا و  ۀتوسعنیل به   منظور به شودمیکه پیشنهاد  ارائه شد

  . کننداستفاده  ها به شکل مناسب و شایسته پژوهش گونه نیازا ارانگذ استیس
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Abstract 
 Regarding the current situation of the country and importance role of the rural community 

in balanced development and also due to the problems and issues which this society is facing 

to, rural sustainable development seems necessary. This study aims to investigate agricultural 

sustainability development as a case study in Kashmar village and classifies villages in three 

sustainable, unsustainable and semi sustainable. Statistics and information were collected from 

the department of agriculture and data collected by 187 questionnaires from farmers and 14 

questionnaires from experts 2008-9 and 2012-13. In order to assess the sustainability, 

economic, social and environmental indicators have been used. Calculating indicators and 

giving weight to each indicator, agreement programming approach was used to classify 

villages in each rural district. The results showed that during the studied period, sustainable 

development indicators have been improved in villages and rural areas have proceeded to the 

world sustainable development. 
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