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 مدیریت پایدار مناطق تحت حفاظتضرورتي براي  ،سنجش عملکرد
 

 2حامد میرکریمیو سید 1سپیده سعیدی*

 یعی گرگانزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبدانشجوی دکتری ارزیابی و آمایش محیط1

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گروه محیط زیست استادیار2

 00/12/1929: تاریخ پذیرش ؛ 22/07/1922 :تاریخ دریافت

 چکيده

 ،تحت حفاظت مناطق مدیریت عملكرد میزان های سنجشاستفاده از شاخص اخیر هایسال در

 مدیریت با جهانی مرتبط هایر، بسیاری از سازمانبه همین منظو. است گرفته قرار زیادی توجه مورد

سنجش  چگونگی هایالگو ارائه به WCPAو  IUCNقبیل  های ملی و مناطق تحت حفاظت ازپارک

 در هاپارک مدیریت هایسازمان همچنین. اندپرداخته تحت حفاظت مناطق مدیریت کارایی میزان

مناطق تحت حفاظت ارائه  چگونگی سنجش عملكردی درباره مناسبی را الگوی نیوزلند و استرالیا

 فرصتاست تا سودمند  یروش ها بهو شاخص اطالعات آوری و ارائهجمع تحقیق نیا هدف اند.نموده

 11 مقاله گیری از این الگو، اینشود. با بهره مناطق تحت حفاظت فراهم تیریبهتر در مد یابیارز یبرا

سنجش  کاربردی هایبرنامه و هاشاخص بهترین ری برای تعیینعنوان زیرساختارا به راهبردی شاخص

 الگوی از استفاده .نمایدارائه می تحت حفاظت برای ایران مناطق و ملی هایپارک مدیریت عملكرد در

تحت  مناطق مدیریت سودمندی میزان گیریاندازه چگونگی ای ازنمونه عنوانبه مقاله این در شده ارائه

  .شودمی توصیه مندانعالقه یکلیه به حفاظت
 

های ملی ، اصول سنجش عملكرد، پارکتحت حفاظتهای مدیریت مناطق شاخص: ي کليديهاواژه

 .تحت حفاظتو مناطق 

                                                                 

  s.saeidi@ymail.comل:نویسنده مسئو*

 



سپيده سعيدي و سيدحامد ميرکريمي

12 

 مقدمه

های شاخص و شكننده در پهناای عنوان ابزاری برای حفاظت پهنهمدیریت مناطق تحت حفاظت به

شاوند. بارای ماو ر  تظااهایی دارند که بایاد حفارزشجهان بر این فرض استوار است که این مناطق 

بدیهی است صرف اعمال مدیریت در یا   .دوش طراحی و اعمال بودن، مدیریت باید متناسب با منطقه

تحات  هار منطقاهمین و تضمین گاردد. أمجموعه کافی نیست. ضروری است ا ر بخشی آن مدیریت ت

. اساتکم، فشارها و کاربردهای خاص خود را دارخصوصیات اجتماعی و زیستی و قوانین حا حفاظت

 هاایساال درناسب با شرایط هر منطقه نیازمند اسات. تبه اهداف مدیریتی مدستیابی به مدیریت مو ر، 

 زیاادی توجاه مورد تحت حفاظت مناطق مدیریت عملكرد میزان های سنجشاستفاده از شاخص اخیر

در جهت ارتقاء کیفیت مدیریت بكار  بعنوان ابزاری مناسها بهگونه سنجشنتایج این. است گرفته قرار

 میازان سانجشبارای  "ی  الگوی واحاد" د که ارائهوشسبب می تنوع مناطق تحت حفاظتروند. می

رساد کاه یا  سیساتم . بعید به نظار مایبه نظر رسدسب منانا تحت حفاظت مناطق مدیریت عملكرد

ای از مدیریت دارای مجموعاه عملكرد سنجش، حالدر عین برای تمامی شرایط مناسب باشد.  سنجش

سانجش در فرآیناد  الگاوی مناساب ی  و پایه اساس عنوانبه دنتوانو فرآیندهاست که می هاشاخص

از  ا ربخشای ارزیاابیواقع سنجش عملكرد و یاا  در .(2000، هوکینگ و همكاران) بكار روند عملكرد

در . شاودبنادی مایطبقه ارزیابی پس از اجراو  ی حین اجراارزیاب، منظر زمانی به ارزیابی پیش از اجرا

 راساس چندین معیار یا شاخص باشاد.گیری بها وقتی مطلوب است که تصمیمگیریاکثر موارد تصمیم

به جای استفاده از  گیری چند معیارهتصمیمهای این معیارها ممكن است کمی یا کیفی باشند. در روش

 شود. ی  معیار سنجش بهینگی از چند معیار سنجش استفاده می

کنند. برای مثال مدیریت در مناطق حفاظت شده را تایید می تحقیقات مشابه صورت گرفته نیز لزوم

، هاای مادیریت در یا  ساازمانترین ارکان سیساتماز مهم(، بیان کردند که 2010پاداش و همكاران )

ای است کاه ساازمان را و وظایف چندگانه و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات مدیریت راهبردی

« ریازی و مادیریت راهباردیبرنامه»استفاده صحیح و مؤ ر از د. ست یابسازد به مقاصد خود ددر میقا

های فنی و غیرفنای در بخشی مثبتی بر کنترل مشخصه ا ر های مدیریت،ترین ارکان سیستمعنوان مهمبه

و  کالنتاریو همچناین  ،ساازمان خواهاد داشات یندهایآتمام سطوح و در نهایت بر نتایج نهایی و بر

با توجه به این که مناطق تحت حفاظت بستر اولیه و مناسب برای توساعه  نمود، بیان (2007) پرچیانلو

باید با مدیریت مناسب و باا مشاارکت مردمای و گردشگری است حفاظت و حمایت از این مناطق می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87
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گیاری تصامیم باا اساتفاده از روش(، 2012خاوش آماوز و همكااران )اهالی باومی صاورت پاذیرد. 

در ، صنایع انرژی بارخصوصاً نقش صنایع  را جهت تعیین محیطی و اجتماعیتچندهدفه، مسائل زیس

 ،(2019زهتابیاان ) روش وصادقی را مورد ارزیابی قرار دادند، توسعه اقتصادی، اشتغال و محیط زیست

های چند شاخصه را در منطقه خضرآباد یزد با استفاده از مدلراهبردهای بیابانزدایی نیز در همین راستا 

هاای با توجه به ادبیات تحقیق در ادامه ماروری بار اناواع مادل بندی کردند.رتبه مدل مجموع وزنیو 

 ها و اصول سنجش عملكرد مدیریت مناطق تحت حفاظت شده است.گیری، شاخصتصمیم

هاای عماده مادل به دو دسته 1تصمیم گیری چند معیارههای مدل :گيري چند معيارهتصميمهاي مدل

های چناد (. در حالت کلی مادل2011شود )اصغرپور، تقسیم می 9های چند شاخصهو مدل 2چند هدفه

گیرند. ورد استفاده قرار میهای چند معیاره به منظور انتخاب گزینه برتر ممنظور طراحی و مدلهدفه به

صاورت توامااً در مراحال ها باهبرای مدیریت مناطق تحت حفاظت الزم است که از هر دوی این مدل

هاای زم به ککر است که در مادلالمربوط به طراحی و انتخاب بهینه نوع مدیریتی منطقه استفاده شود. 

 ای از توابع هدف برای بهینه شادن،عهل مشخص نیستند ولی در عوض مجموها از قبچند هدفه، گزینه

گزیناه های چند شاخصه، تعاداد کمیها وجود دارند. در مقابل، در مدلای از محدودیتتحت مجموعه

های مطرح در مساله، باا هام مقایساه ها با توجه به شاخصتعیین شده وجود دارند. این گزینهاز پیش 

های معیارها و شاخص های چند شاخصهتصمیم گیری شود. در مدلشوند و گزینه برتر انتخاب میمی

هاای چناد کیفی فراوانی وجود دارند که بوسیله روابط ریاضای قابال بیاان نیساتند و اساتفاده از روش

 (.2019، رضایی) ها خواهد کردتر این شاخصشاخصه، ما را قادر به تحلیل ساده

گاذار در مادیریت هاای تأ یراخصشا الگوهاا وای از در این تحقیق سعی شده است که مجموعاه

 هاای مناساب بتاواناصاول، الگوهاا و شااخص این با بكارگیریتا  شود مناطق تحت حفاظت معرفی

اهداف حفااظتی یاا تعیین  وجهی حفاظت شامل: 0مدیریت مناطق تحت حفاظت را در راستای اصول 

ئاه ارا، و مشاكالت هاشهای تنریشه کردنمشخص ، و مشكالتها تنش تعیین ،های زیستیهمان نظام

و با اعماال و اجارای سیساتم مادیریتی صاحیح  ردهپیش ب ،گیری موفقیتاندازهو  های حفاظتیراهبرد

مدیریت  ( روند اجرای1، شكل )شتهای زیستی محیط زیست گامی به جلو بردابتوان در حفظ ارزش

                                                                 
1- Multi CriteriaDecision Making (MCDM( 

2- Multi-Objective Decision Making (MODM) 

3- Multi Attribute Decision Making (MADM) 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87


سپيده سعيدي و سيدحامد ميرکريمي

17 

د کاار، پووهشای کاه در ادامه جهت درک بهتار رونا .دهدصحیح در مناطق تحت حفاظت را نشان می

نیوزلند در این رابطه صورت گرفتاه اسات باه تفصایل  و استرالیا زیستمحیط حفاظت سازمانتوسط 

 شود.شرح داده می

 

 
 نمودار جریانی مراحل مدیریت مناطق تحت حفاظت -1شکل 

 

اه با افزایش تعاداد منااطق همر: الگوي مناسب سنجش ميزان عملکرد مدیریت مناطق تحت حفاظت

بررسی میزان کاارایی مادیریت منااطق و شفاف در کاربست فرآیند مناسب  حفاظت، تقاضا برایتحت 

 حفاظاتتحات مدیریت مو ر منااطق سنجش های زیادی برای رو به افزایش است. راهتحت حفاظت 

یت منااطق تحات حفاظات طورکلی ی  الگوی مناسب در بررسی میزان کارایی مدیرهاما بوجود دارد. 

های فردی هر منطقه به رویكرد تطبیقی در مدیریت آن دست یابد و بایست بتواند با توجه به ویوگیمی

باه  ،ساازی را بهباود بخشاداز آن حمایت کند، منابع الزم را تخصیص بخشاد، پاساخگویی و شافاف

 (.2000مكاران، )هوکینگ و ه دهد ارتقاءهای منطقه را مشارکت جامعه کم  کند و ارزش

 بهترین و معیارها عنوان تحت پووهشی تیمی کار ی  نیوزلند و استرالیا زیستمحیط حفاظت سازمان

 این. (1221، 1)انزککردند  آغاز را ملی هایپارک و حفاظتتحت  مناطق مدیریت در عملی هایبرنامه

 و تجزیه ،آوریجمع به کشور دو این حفاظتی مختلف هایسازمان عملكردهای از گیریبهره با پروژه

 اهداف خالصه طوربه .پرداخت پوشش تحت هایسازمان تجربیات و دستاوردها بندیجمع و تحلیل

 :از بود عبارت پروژه

 .هاپروژه عملكرد سنجش در شده استفاده اخیر مدیریتی عملیات توضیح -

 .هاپروژه این در شده گرفته به کار عملكرد سنجش هایفعالیت نقد و سازیخالصه -

                                                                 
1- Australian and New Zealand Environment Conservation Council (ANZECC) 

  

گیریهای تصمیمشاخص تعیین فهرست ها و راهکارهاشناسایی گزینه   

 

 تشکیل ماتریس

گیریتصمیم   

هایین ارزیابی و انتخاب گزینه مدت بر روی پروژه جهت سنجش عملکرد مدیریت پروژهنظارت طوالنی   

 تعیین هدف
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 .تحت حفاظت مناطق عملكرد مدیریت سنجش اجرای برای عملی اصول بهترین شناسایی -

 اساتفاده تحات حفاظات مناطق اجرایی مدیریت شیوه بهترین اخیراً در که اجرایی هایشاخص نقد -

 .است شده

 .تحت حفاظت مناطق مدیریت در سنجش برای عملی اجرایی هایشاخص بهترین شناسایی -

 اساترالیا قضایی هایسازمان توسط عملكرد مدیریتی اتخاک شدههای سیستم و مقایسه زیساخالصه -

 .نیوزلند و

 آن در کاه هااییبخاش از واضحی توصیف ماتریسی، بندیطبقه ی  شكل به پووهشاین  ساختار

ده رکا فاراهم را است شده متمرکز آن روی بر مدیریت که مقیاسی چنینهم و داده رخ عملكرد ارزیابی

 اختیاارات پیراماون ممكان را هایعملكرد سنجش هایالیتفع یگستره از تصویری ساختار این. است

 در ساطح تاا مد نظر بوده است هاپارک سطح مدیریت در در مطالعه مذکور،. آوردمی فراهم هاسازمان

. اسات باوده دساترس قابال و عملای بیشاتر سطح این در اطالعات آوریجمع که چرا استانی، یپهنه

های قابل دسترس در سطح مدیریت منااطق و دلیل استفاده آن از دادهبهالگوی منتج شده از این مطالعه 

هام اساتفاده و تفسایر شارایط و بناابراین قابلیات هاا از طرف دیگر بیان جزئیات در کاربرد شااخص

منااطق تحات  الگوی مناسب در بررسای میازان کاارایی مادیریتعنوان به ،کیفی و هم کمیصورت به

 شود.میبرای ایران پیشنهاد حفاظت 

 و راساتا الگوهاای هام سااخت: عملکررد سنجش الگوهاي فرآیند اجرایی ساخت بهترینراهنماي 

 اجرایای مادیریت هدایت و سنجش برای معیاری تواندمی هماهنگ جهت سنجش ا ر بخشی مدیریت

 عمال در الگوهاا، ایان اجارای و ساخت در بیشتر هایگذاریسرمایه دیگر، عبارت به. باشد مناطق در

 مناطق اجرایی مدیریت بهترین به رسیدن برای عملكرد اجرای سنجش کلیروطبه. بود خواهد ارزشمند

 برای این منظور باید: .است ضروری تحت حفاظت

 .ککر شوند تحت حفاظت مناطق مدیریت عملكرد سنجش برای مستند کلی و اهداف -

 و رسامیهای اجرایی مدیریت توسط تحت حفاظت مناطق مدیریتعملكرد  سنجش دستاوردهای -

 باشد. دارمعنی

 .منطقه هماهنگ باشد فرهنگ و کیربطهای سازمان استراتوی با پروژه اهداف -
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تحات  منااطق مادیریت عملكرد سنجش برای محكم پیمان اجرایی، ی  ارشد و کارکنان مدیریت -

 .کنند  بت حفاظت

 .داشته باشد وجود پروژه اجرای طول در نتایج و هامسئولیت ها،وییجچاره و ابتكارات در تداوم -

باه  حفاظاتتحات  مناطق مدیریت عملكرد سنجش برای( عناصر تداوم و کمیت) منابع تخصیص -

 .اهداف صورت بگیرد کردن توانمند منظور

 دربااره( عیاجتماا هاایگروه کارکنان، مدیران، شامل) خارجی و داخلی اندرکاراندستهای تمامی گروه -

 مطلاع عملكارد سانجش فرآیناد برای تعهد و مالكیت بیشتر، مقبولیت به دستیابی برای پروژه در شرکت

 .  دنده باشکن کم  شرایط بعضی در است ممكن یابیبازار هایابزار برخی از استفاده. شوند

 و هزیناه دقات، اعتباار، اجرایای، مادیریت اهمیات مانند عواملی پایه بر) عملكرد سنجش اهداف -

 ماورد شاانکارایی و از ارتباط اطمینان برای مناسب فواصل در و شود داده قرار اولویت در( کارایی

 .گیرند قرار بازبینی

 گیاریتصمیم هدایت برای که آورد فراهم را ارزشی با منبع عملكرد سنجش پیشنهادهای و هایافته -

 .  شود گرفته قرار استفاده مورد اجرا حال در مدیریت و

 عملكرد آگاه شوند. سنجش فواید و هایافته از خوبی اندرکاران بهدست -

 شود. بكار گرفته منعطف اصول مدیریت -

 منااطق مادیریت عملكارد میازان اجرای ی  پروژه سنجش: عملکرد سنجش الگوهاي اجراي پروژه

 مین کند که:أتواند بازدهی مورد نظر را تهنگامی می تحت حفاظت
 .دهد توضیح را مدیریت اهداف واضح صورت به پروژه -

 .گیرد قرار توجه اند، موردشده داده تشخیص مناسب که هاییپروژه جرای -

-کام و معتبار اطالعاات تحلیل و تجزیه و آوریجمع مرحله در شده انتخاب اجرایی هایشاخص -

 .باشند هزینه

اطالعاات،  آوریجماع شوند و برای طراحی خوبی و به پیشرفته صورتبه پروژه باید مراحل تمام -

 بگیرد. اطالعات، گزارش و بازخوانی طراحی باید صورت تحلیل و تجزیه

 .دنپروژه باید اضافه شو طراحی یمرحله در اطالعات مدیریت های سیستم -
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 فضاا شوند و مقیاس اجرا و طراحی شناسی، تجزیه، تفسیر،در روش مناسب علمی دقت با هاپروژه -

 زمان متناسب با اهداف باشد. و

 طاول در تغییرات شوند و آوریبه شكل پیوسته جمع عملكرد هایشاخص یدرباره اطالعات پایه -

 .شوند مستند واضحی طور به( مدیریتی هایالیتفع نتیجه در مثال برای)زمان 

 مشاارکت در تاداوم و اطالعاات آوریجمع هایها، شیوهدر اجرای روش هماهنگی زمان طول در -

 .شدداشته با وجود کارکنان

 کنناد و شناساایی را مهارتشاان یا دانش هایکاستی است الزم که جا هر کنند در تالش کارشناسان -

 .انجام دهند پروژه بر مروری

 صاورت اجرایای مادیریت نتایج ایجاد شده در تغییرات دالیل تشخیص برای عمیقی تفكر و تأمل -

 (دارد؟ وجود دیگری دالیل یا تاس مدیریتی هایتالش به مربوط تغییرات آیا مثال، برای) بگیرد

 اهاداف یمشاهده برای بیشتر اطالعات آوریجمعبه  کم  در دیگر هایپروژه باممكن  ارتباطات -

 د.نشوشناسایی  ،اجرایی مدیریت چندگانه

 مدیران به واضح طوربه و شوند مدیریت، مستند بهبود برای پیشنهادات و پروژه به مربوط هاییافته -

 (2002، 1ها و حیات وحش کویینزلند)خدمات پارک شوند رکاران گزارشانددست دیگر و

 زمان مدت در باید هامؤ ر، پروژه عملكرد سنجش برای: عملکرد سنجش پروژه کاربست موثر فرآیند

اخیار در  یشاود. مسائله آشاكار ساطحی هاایگوناگونی از مستقل واقعی نتایج تا شوند اجرا طوالنی

سیاسای  تأ یرات و بودجه تأمین هایبرنامه مدیریتی، تغییرات که به خاطر سیماهای سرزمینی خصوص

 .گیردبیشتر مدنظر قرار  ،اندشده  باتییبدچار 

 کاارایی تواننادمای چشامگیری طوربه که هستند موضوعاتی منابع محدودیت و کوتاه هایفرصت

 بیشاتری توجاه شارایط ایان ردهند، د عمومی تحت تأ یر قرار بخش در را عملكرد سنجش هایپروژه

 ی  از استفاده .رسانیم انجام به ممكن شكل ترینجامع به را هاپروژه ،هامحدودیت این با تا است الزم

 بالقوه صورتبه هاهزینه کاهش و هاپروژه کارایی افزایش به است که روشیاطالعات  مدیریت سیستم

 .کندمی کم 

                                                                 
1- Queensland Parks & Wildlife Service 
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هاا و )خادمات پاارک شاود ارزیاابی زیار هایپایه بر ندتوامی خود اطالعات مدیریت سیستم ی 

 .(2002حیات وحش کویینزلند، 

 .سود و هزینه تحلیل و تجزیه -

 .هاپروژه در شده استفاده سیستم انعطاف قابلیت -

 .موجود اطالعات آوریجمع هایروش با سازگاری -

 .هدف ی  از بیش برای هاشاخص از استفاده -

 و هدفاه چناد هاای مادل اسااس بار عملكارد ارزیابی یا سنجش مدل ساختن عالوه بر این برای

 (:2002شود )مجنونیان، می طی زیر مراحل اصوالً شاخصه چند هایمدل

 هاشاخص تدوین -

  گیریتصمیم ماتریس تشكیل -

 همسو هایشاخص تعیین -

 هاشاخص کردن سوهم -

 لزوم( صورت )در گیریتصمیم ماتریس هایشاخص کردن کمی -

 هاشاخص سازیمقیاس بی -

 هاشاخص به دهیوزن -

  مسئله حل برای مناسب تكنی  انتخاب -

 مدل حل -

ها انواع متنوعی دارند. رعایت نكاات شاخص: عملکرد ي مناسب در فرآیند پروژه سنجشهاشاخص

سنجش عملكرد مدیریت منااطق تحات حفاظات را افازایش مربوط به تواند کارایی ی  پروژه زیر می

 :(2002حیات وحش کویینزلند، ها و )خدمات پارک دهد

 نگار کلای شااخص یا  کاردن و یا پیادابررسی  تحت مناطق هایجنبه تمام گیریاندازه کهجایی -

 .کنیم استفادههای غیرمستقیم شاخص از که است معقولاست،  سخت

 جهات از بیشاتری هاایگذاریسرمایه غیرمستقیم شاخص ی  به نسبت مستقیم شاخص ی  رای -

 در. باشاد بیشتر صحت و دقت نظر از آن یبالقوه فواید است ممكن و به همین دلیل شودمی منابع

 .  سازد ترقبول قابل را کیفیت است ممكن مستقیم هایشاخص از استفاده موارد این
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شود.  استفاده ارزیابی در هاانواع شاخص از ایمجموعه شودمی کارایی پروژه پیشنهاد افزایش برای -

 هااشااخص از ایمجموعاه از کنند نیازمی کنترل را هااکوسیستم سالمت که هاییپروژه از بسیاری

 کنند.می استفاده

هساتند باعا   شابیه هااپاروژه دیگار در استفاده مورد هایشاخص به که هاییشاخص از استفاده -

 .  شود حاصل ایمقایسه تحلیل و تجزیهامكان  شوند کهمی

 داناش افزایش برای به عنوان راهنما کوچ  هایپروژه ها،شاخص انتخاب از پیش شودمی پیشنهاد -

 . شوند گرفته کاربه پروژه فرآیند هدف انتخاب و

 هااعملكرد پاروژه ارزیابی برای معمول و رسمی هایروش از ها بر استفادهشاخص انتخاب هنگام -

 انادرکاراندسات از اساتفاده. کارکناان نظار تباادل یا کارشناسان نظر از استفاده ثلشود، ممی تأکید

  .دهد افزایش را ارزیابی عینیت و اعتبار تواندمی هاشاخص انتخاب در خارجی

 عملكرد، سنجش اطالعات آوریجمع خارجی در و داخلی اندرکاراناز دست وسیعی وجود گستره -

 سانجش اطالعاات آوریجماع در متمایز تری از نیازهایوسیع یهکم  کند تا گستر است ممكن

 .شود داده تشخیص هاسازمان د درعملكر

پاذیر انعطاف مدیریتی هایفعالیت احتمال تواندمی عملكرد سنجش هایپروژه در مدیران گنجاندن -

 . دهد افزایش نتایج و هاپیشنهاد به پاسخ در را سو()هم

 .کندمی فراهمرا  بهتر مدیریت برای هاموقعیت و هافرصت ،باال داشتن اطالعات با کیفیت -

 مرجاع عنوان نقطه، بهعملكرد سنجش هایپروژه ابتدایی یمرحله در یا شروع از پیش باید پایه العاتاط -

 .شوند قابل شناسایی آسانی به هستند مدیریت مستقیم ینتیجه که تغییراتی ات دنشو آوریجمع

 

 چاارچوب، بار پایاه نتاایج حاصال از مطالعاات: عملکررد هاي پرروژه سرنجشبندي شاخصدسته

 :بندی استمطالعاتی قابل دسته قالب کلی 2در  عملكرد سنجش هایاخصش

 بررسای کال وسایله به را پارکداری هایسیستم کلی عملكرد که هاییپروژه: پارکداری هایسیستم -

 طبیعی. میراث از حفاظت کنند، مانندمی یریتی ارزیابیمد یجنتا

 .کنندمی ارزیابی مدیریتی یهجنب از را عملكرد که هاییپروژه: مدیریتی هایسیستم -
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 ارزیاابی خااص گونه ی  مدیریت سطح در را عملكرد که هاییپروژه: خاص هایگونه از حفاظت -

 .  کنندمی

 یا  ساطح در رامادیریتی  عملكارد کاه هااییپروژه: اکوسیستم کنترل و شناختیبوم هایزیستگاه -

 .کنندمی ارزیابی اکوسیستم

 ارزیاابی را سوزیآتش مدیریت مربوط به هایفعّالیت عملكرد که هاییپروژه: سوزیآتش مدیریت -

 .کنندمی

 ارزیاابی را هارز هاایعلاف و آفاات مهار یا کنترل عملكرد که هاییپروژه: هرز هایعلف و آفات -

 .کنندمی

 ارزیاابی را هاازیستگاه مربوط به بازسازی هایفعّالیت عملكرد که هاییپروژه: هازیستگاه بازسازی -

 .کنندمی

 منااطق از انساان اساتفاده روی کاه هااییبرناماه عملكرد که هاییپروژه: انسانی یاستفاده و تفریح -

 .کنندمی ارزیابی بازدیدکنندگان( را تأ یرات خصوص )به است شده متمرکز

 پیراماون را ماردم نظر یا و بازدیدکنندگان رضایت که هاییپروژه: جامعه و بازدیدکنندگان فكر طرز -

 .کنندمی ارزیابی مدیریت قدرت و وکنف

 کلای عملكارد که شودمی هاییپروژه شامل پارکداری هایسیستم موضوعات: داريپارك هايسيستم

 مادیریت آیاا بفهمناد کاه است این هاسیستم این هدف .کنندمی ارزیابی را پارک ی  مدیریت سیستم

 نه؟ یا مؤ ر هستند ،ها استهدف آن که چیزهایی آن از حفاظت در ،تحت حفاظت مناطق

فاده اسات غیرمساتقیم و مستقیم هایشاخص از ترکیبیاز  توانندمی پارکداری هایسیستم هایپروژه

هاا و )خادمات پاارک شامل موارد زیر باشندتوانند می هاپروژه این در شده استفاده های. شاخصکنند

 (2002حیات وحش کویینزلند، 

 (هاپارک در هااکوسیستم بلوغ و تكامل) کاتی کارایی -

 کخایر و هاپارکبا دیگر  ارتباط و مساحت، شكل -

 (کخایر و هاپارک در شدهحفاظت هایبومزیست نسبت)تنوع  ارزش -

 (هاآن توسط شده مناطق پوشیده و هرز، حیوانات گیاهان تعداد)خطر  امكان -

 (سوزیآتش تاریخچه و ها، شوریرستنی تغییرات و موقعیت) اکوسیستم تغییر -
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 یا  از جنباه یا  کاه شاودمای هاییپروژه شامل مدیریتی هایسیستم موضوع: مدیریتی هايسيستم

 کردن فراهم بازدیدکنندگان مدیریتی سیستم پروژههدف  مثال برای. کنندمی ارزیابی را مدیریتی سیستم

 . کندمی کم  خدمات و بازدیدکنندگان تفریحی امكانات تأمین به که است ایگسترده پایه اطالعات

 هااییپاروژه از بعضی طبیعی و منابع هایشاخص به اساسی طوربه مدیریتی هایسیستم هایپروژه

کنناد، مای گیاریانادازه را مادیریت ظرفیت یا هاپارک از کنندگاناستفاده و بازدیدکنندگان تأ یرات که

 .هستند وابسته

 غیر های کنند، شاخصمی استفاده طور ترکیبیم بهغیرمستقی و مستقیم هایشاخص از هاپروژه این

 .باشند ترمعقول هااکوسیستم سالمت تخمین در استفاده برای است ممكن مستقیم

ها و حیات وحاش کویینزلناد، )خدمات پارک از عبارتند هاپروژه این در استفادهقابل  هایشاخص

2002): 

 کلیدی مختلف هایگونه فراوانی -

 (ارزش و اندازه شامل) شده انتخاب عیطبی منابع موقعیت -

 هاگونه توزیع و مكان -

 (فرسایش میزان آب، کیفیت انحطاط، میزان، هاشاخص انحطاط) بازدیدکنندگان تأ یر -

 فراوانای و ترکیاب گیاریساوزی، انادازهآتاش مثاال برای) شده تعیین مدیریتی هایعملیات تأ یر -

 (هاگونه

 آموزشی هایبرنامه و كاناتخدمات، ام از بازدیدکنندگان رضایت -

 در مادیریت بررسای و عماومی نظرات بررسی طریق از غیرمستقیم طوربه که)مدیریت  سودمندی -

 .(شودمی تعیینتحت حفاظت  مناطق

 سانجش هاایپاروژه چشامگیری طاوربه توانندمی که هستند منابع، موضوعاتی و زمان محدودیت

 اهمیات بار جهاانی میاراث مدیریت ارزیابی پروژه .هندد قرار تأ یر تحت عمومی بخش در را عملكرد

 و عینیات بر هاآن چرا که کندمی تأکید ارزیابی هایفعَالیت در اندرکاران از خارج سازماندست حضور

 افزایند.می پروژه اعتبار
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 را اطالعاات که شودمی هاییپروژه شامل خاص هایگونه حفاظت موضوع: خاص هايگونه حفاظت

 تجااری هاایاساتفاده توساعه بازیاابی و طرح اجرای مانند ،کنندمی ارزیابی خاص هایگونه مورد در

 .ممكن

)مساتقبم و  ترکیبای صاورتباه متعادد هاایشااخص دهناد کاهنشاان مایشاده  اجرا هایپروژه

 عبارتناد پاروژه این در استفاده قابل هایشاخص دهند.بهتری از سنجش را ارائه می ، نتایجغیرمستقیم(

 :از

 (غیرمستقیم و مستقیم حضور) هاگونه فراوانی و پراکندگی -

 (عمر طول و جنسیت جمعیت، اندازه)جمعیت  شناسیبوم -

 جمعیت سالمت -

ساوزی، آتاش هاا، تاریخچاهزیستگاه در ها، اختاللبیماری مورد در تحقیق)جمعیت  تأ یرات روی -

 (هرز هایعلف وجود و شكاری حیوانات

 یریتمد کارایی -

 اجارای در اصالی کلیادکاه  اندرکاران داخلی و خارج سازمان مدیریتی ی  پارک،دست مشارکت -

 . (1220)ناس، است کنترل

 و اجرای عملكرد نتایج بیشتر، تغییر مشارکت که درک ن، بیا(12211) ،المللی آمریكاانس توسعه بینژآ

 .دکننتایج بهتری را حاصل می ارزیابی، یپایه بر آینده در تغییرات آسان

 هااییپروژه شامل هااکوسیستم کنترل و اکولوژیكی زیستگاه موضوع: هاو زیستگاه هااکوسيستم کنترل

 دهند. می بدست هااکوسیستم به راجع را اطالعات که شودمی

 (:1221همكاران،  )مارشال و از عبارتند هاپروژه این در استفاده قابل هایشاخص

 (مستقیمغیر و مستقیم حضور میزان) هاگونه فراوانی و توزیع -

جمعیت،  حیات ادامه میر، امكان و عمر، مرگ طول و جمعیت، جنسیت اندازه)جمعیت  شناسیبوم -

 (هاگونه جمعیت، اندازه گیاهی، وضعیت پوشش تولید،

 شااخص ایان (هااآن معرفای و اهلای و باومی هایگونه حضور، غیاب و فراوانی)جامعه  ساختار -

 .شوند استفاده زمان طول در تغییرات ینتخم برای تواندمی

                                                                 

1- United States Agency for International Development  
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 ساوزی، سایل، جاداییاندازه، آتاش و ها، اختالالت، فراوانیبیماری کشف)جمعیت  تأ یرات روی -

 و آب گیااهی، کیفیاتپوشش هرز، تغییرات هایعلف وحشی، وجود شكاری ها، حیواناتزیستگاه

 (هوا کیفیت

 کنتارل از بعاد هااشااخص اناواع ، بقاایفاظتتحت ح در مناطق هاگونه حضور)مدیریتی  کارایی -

 و فرآینادها طارح، مادیریت اجارای ، مدیریت(اختصاصی هایبودجه)منابع  گیری، مدیریتاندازه

 (هاسیستم

 (زمان طول در مردم عموم نظر حاضران، تغییر تعداد و تفسیری هایبرنامه تعداد)عمومی  آگاهی -

فرهنگی،  منابع مانند وسیعی از موضوعات بخش باید فراگیر مطالعه کارایی مدیریت، ی افزایش برای

. را در نظر بگیرد موجود طبیعی منابع و اندرکارانپارک، جامعه، دست کنندگان استفاده و بازدیدکنندگان

 پروژه هاغلبه بر این محدودیت برای .بگیرد را کار این جلوی تواندمی زمان و منبع محدودیت چه اگر

 .کند انتخاب را ممكن هایخصشا باید بهترین

 کاه اسات هااییپاروژه شاامل حریاق و سوزی آتش مدیریت موضوع: حریق و سوزيآتش مدیریت

 است طرحی یهدف مدیریت آتش سوزی توسعه. کنندمی ارزیابی را سوزیآتش مدیریتی هایالیتفع

 .کندمی تضمین س هستند،ساح که مناطقی در مواد محترقه استراتوی  کاهش طریق از را بقا امكان که

   :از عبارتند هاپروژه این توسط استفادهقابل  هایشاخص

 (علفزار مناطق در جنگلی، علفزارها، تغییر هایگونه)توزیع  و فراوانی -

 (گیاهی پوشش بازیابی) تولید -

 (خاک خاک، رطوبت عمق) شناسیزمین هایشاخص -

 (هاگونه ترکیب در ماهه، تغییر شش  ابت، ارزیابی سالیانه نقاط)سوخت  بیارزیا -

 (فراوانی و اندازه)سوزی آتش یتاریخچه -

 (حریق هایرویداد از جریان کیفیت روی تأ یر)آب  کیفیت -

هاا و حیاات )خادمات پاارک (مادیریت کامل طرح در شده شناسایی طرح )تقسیم وظایف اجرای -

 (2002وحش کویینزلند، 

 مشااهدات بارای کاه کمای هاایگیریاندازه د کهرک نبیا، (1221) آمریكا المللیبین توسعه انسژآ

  شوند واقع مؤ ر ،ممكن است برای گزارش کارایی مدیریت ،گرفته صورت رقومی
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 هاایجنباه کاه دنشاومی موضوعاتی شامل هرز هایعلف و های آفاتپروژه :هرز هايعلف و آفات

 .  دنکنمی ارزیابی را هرز هایعلف و آفات بازبینی و کنترل

  :از عبارتند هاپروژه این در استفادهقابل  هایصشاخ

 هاگونه فراوانی و توزیع -

 مثل، بقاا، موقعیات تولید فراوانی، موفقیت) اندگرفته قرار تأ یر تحت شدیداً که هاییگونه موقعیت -

 (هاگونه گیاهی، اندازه پوشش

حیات،  ادامه میر، امكان و عمر، مرگ طول و جمعیت، جنسیت اندازه در تغییر)جمعیت  شناسیبوم -

 (هاگونه جمعیت، اندازه ، شرایط(رشد نرخ) گیاهی پوشش تولید

 (بالغ گیاهان بذرها، تعداد زده، تعدادآفت هایزمین تعداد) آفت هایگونه فراوانی -

 (رتأ ی تحت هایگونه موفقیت، فراوانی کنترل)مدیریت  موفقیت -

هاا )خدمات پاارک (برنامه هر در کنندگانشرکت تعداد و تفسیری هایبرنامه تعداد)عمومی  آگاهی -

 (2002و حیات وحش کویینزلند، 

اسات،  ممكن غیر مستقیم هایشاخص از استفاده که زمانی ندکرد بیان( 1211) لندرس و همكاران

 معماوالً مساتقیم هاایشااخصبا وجود ایان کاه  شوند استفاده تنهایی به باید غیرمستقیم هایشاخص

 انجام شده در مورد مادیریت آفاات و 1هایتعدادی از پروژه. آورندمی فراهم را تریدقیق هایارزیابی

گیری موضوع ماورد نظار اندازه برای مستقیمی یوسیله هیچ که جایی که کنندمی های هرز اشارهعلف

؛ 1229)سیلس بای و پترساون،  تاس ممكن یگزینه تنها غیرمستقیم هایشاخص ندارد، انتخاب وجود

 (1229م  دونالد و اسمارت، 

. دناکنمای ارزیاابی را هاازیساتگاه بازساازی هایالیتفع که است هاییپروژه شامل: هازیستگاه بازسازي

 روی هااپاروژه کنند، دیگرمی بررسی را غیرطبیعی اختالل ی  از بعد هامكان ها، بازسازیپروژه از بعضی

 .اندشده متمرکز اند گرفته قرار تأ یر تحت هرز هایعلف و آفات توسط که هاییاکوسیستم بازسازی

  :از عبارتند هاپروژه این در استفادهقابل  هایشاخص

                                                                 
1- Rotoiti Nature Recovery and Western Sheild Recovery 
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 هاگونه ازدیاد و فراوانی -

 (مثل تولید در گیاهی، موفقیت پوشش شكار، تولید سطوح) جمعیت پویایی -

 (شاخص هایگونه بقای میزان ها،گونه طبیعی، ترکیب ایش، احیایفرس میزان)محرک  هایشاخص -

 هاایبان  تغییرات به مربوط هایزمین، مشخصه سطح تغییرات برآورد)شناسی زمین هایشاخص -

 (رودخانه بستر ژئوفیزیكی کربنی، بقای رادیو هایشناسی، بان  زمین

 (صلخیزیحا و هاگونه ترکیبات روی تأ یر چرا)انسانی  یاستفاده -

 (برنامه هر در کنندگان شرکت تعداد و تفسیری های برنامه تعداد)عمومی  آگاهی -

 (2002ها و حیات وحش کویینزلند، )خدمات پارک (شاخص های گونه فراوانی)مدیریتی  کارایی -

 اساتفاده کاه شاودمای هااییپروژه شامل تفرج و انسانی استفاده موضوع: تفرج و انسانی هاياستفاده

   .کنندمی ارزیابی را نبازدیدکنندگا تأ یرات مخصوصاًمناطق  از هاانسان

  :از عبارتند هاپروژه نیدر ا استفادهقابل  یهاشاخص

 (هایبردارنقشه ها،یفروش طیبل ها،هشی)گ هایریآمارگ و دکنندگانیتعداد بازد -

 ،یاهیاگ رشاد کاهش ،یاهیاز حد پوشش گ شیرشد ب ب،یتخر ش،ی)فرسا دکنندگانیبازد راتیتأ  -

و  هااجاده تیموقع شاخص، یهاگونه عیتوز و یپراکندگ نامطلوب، استفاده ،یاهیگ پوشش کاهش

 (آب تیفیک

 (یاهیگ پوشش از یبردارقشه ن)ی عیطب یبازساز -

 (هایریآمارگ و هاآزمون ها،یبردار)نقشه  دکنندگانیبازد تیرضا -

 تدارکات، زات،یتجه نقل، وحمل  (،یساز)هم تطابق یبرا شده نهیهز)مقدار ی اقتصاد یهاشاخص -

 (منابع تیریمد در شده صرف ریمقاد هیتوج یبرا یاهیناح اقتصاد و اجرا یبرا یاقتصاد سود

 (2000و دون،  )جونز (یتیریمد یندهاآیفر و هاستمیس ت،یریطرح مد ی)اجرا تیریعملكرد مد -

 کاه اسات ییهااپروژه شامل جامعه نظرات و دکنندگانیموضوع بازد: ظرات جامعهنو  دکنندگانیازدب

 .کنندیم یابیارزی تیریمد اراتیاخت به نسبت را مردم نظرات ای دکنندگانیدباز تیرضا

  :از عبارتند هاپروژه نیاستفاده در اقابل  یهااخصش

 خواساتگاه، سان، هاا،یرداربانقشاه هاا،یفروشا طیبلا ها،شهی)گی ریآمارگ و دکنندگانیتعداد بازد -

 (تدارکات و زاتیتجه نقل، و حمل شده، رجخ پول مقدار سفر، یقهیطر ت،یجنس
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 مثاال یبارا یسارگرم یهاافرصت و ساتیتأس پارک، امكانات از تی)رضا دکنندگانیبازد تیرضا -

 (راهنما عالئم ها،جاده ،های بهداشتیسرویس ها،روادهیپ

 (یاردوگاه امكانات جاده، طیشرا ت،یجمع یانبوه وردآ)بر دکنندگانیتوقعات بازد -

 (دکنندگانیبازد شیآسا و ازهاین ،یبردار)نقشه وزشآم و ریتفس -

 (2000و دون،  )جونز (یعموم نظراتورد آ)بری تیریعملكرد مد -

 جماع و گساترده پارامترهاای گیریاندازه توان به این نكته اشاره کرد کهمی مذکور پروژه مورد در

قابال  اطالعااتتاا  شاود گرفتاه کااربه وسیع جغرافیایی منطقه ی  طول در تواندمی، اطالعات آوری

 .شوند تحلیل و تجزیه و مقایسه
 

 گيرينتيجه

 تیریماد یهااسازمان توسط تحت حفاظت مناطق تیریمد در عملكرد سنجش ریاخ یهادر سال

 به کار گرفتاه یریگمیگزارش و تصم ،یزیرطرح یبرا مهم موضوع  ی عنوانبه زیستمحیط حفاظت

 یجهاان ونیسایدر دست اقادام کم یکارها یبرا یبه عنوان کانون نیهمچن سنجش عملكرد شده است.

IUCN فرآینادبه  یقابل توجه تمایلاگرچه  ،شناخته شده است نیمحقق و تحت حفاظتمناطق  یرو 

اکناون در  فرآیناد نیاا ،وجاود دارد تحت حفاظت مناطق تیریدر مد سنجش عملكرد سازیاستاندارد

و ناه بحا  پیراماون سانجش عملكارد دهاد کاه هار گویها نشان مافتهی .استتوسعه  ییمراحل ابتدا

شود. اختالف در  یها و نظرات متنوعافتیدر جادیمنجر به اتواند میصورت منظم حفاظت به تیریمد

کاه عملكارد را در  ییهااپاروژه گساتردگیهای سازمانی، و محرک یسازمان یهاطیمح هدف، ،اسیمق

 آوری و ارائاهجماع مقالاه نیاا هدف .خواهدکرد مشخص سنجند رایم تحت حفاظتمناطق  تیریمد

 تیریبهتار در ماد یابیاارز یبرا فرصتبوده است تا سودمند  یروش به ی مؤ رهاو شاخص اطالعات

بارای اجارای یا  سانجش کاه  دهادهای این تحقیق نشان می. یافتهشود فراهم تحت حفاظتمناطق 

جرا، حین اجارا و پاس از اجارا ارزیابی ا ربخشی در سه بازه زمانی پیش از ا ،عملكرد موفق الزم است

لازوم توجه به چند معیاره و چندهدفه بودن مدیریت مناطق تحت حفاظات با چنین و هم صورت گیرد

ق تحات طمناهای چند هدفه و چند معیاره به صورت تواماً در مراحل مربوط به طراحی مدل استفاده از

 . رسدضروری به نظر میو انتخاب بهینه نوع مدیریتی منطقه حفاظت 
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 هاي ترويجيرهيافت

ارائاه یا  الگاوی  دهد که با توجه به تنوع منااطق تحات حفاظاتمطالعه صورت گرفته نشان می

رساد ولای نامناساب باه نظار مای تحات حفاظات مناطق مدیریت عملكرد میزان سنجشواحد برای 

مناساب در فرآیناد عنوان اسااس و پایاه یا  الگاوی توانند بهها و فرآیندها میای از شاخصمجموعه

و این الگاوی مناساب در بررسای میازان کاارایی مادیریت منااطق تحات  بكار روند سنجش عملكرد

های منحصر باه فارد هار منطقاه باه رویكارد تطبیقای در بایست بتواند با توجه به ویوگیحفاظت می

ساازی فافمدیریت آن دست یابد و از آن حمایت کند، منابع الزم را تخصیص بخشد، پاسخگویی و ش

 عملكرد سنجش برایهای منطقه را ارتقاء دهد. را بهبود بخشد، به مشارکت جامعه کم  کند و ارزش

سطحی و  هایگوناگونی از مستقل واقعی نتایج تا شوند اجرا طوالنی زمان مدت در باید هامؤ ر، پروژه

 د.شون آشكار موقتی
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Abstract 

In recent years much attention has been paid to usage of the indicators of 

performance measurement in protected area management. Therefore, organizations 

and agencies associated with the management of national parks and protected areas 

such as IUCN and WCPA have provided principles of how to measure the 

effectiveness of protected areas management. Also the management organizations 

of parks in Australia and New Zealand have represented an appropriate pattern of 

how to measure the performance of protected area management. The purpose of 

this research is to collect and provide information and indicators in a useful way in 

order to provide the opportunities for better assessment of protected areas. In this 

paper a range of eleven strategic principles are represented as an infrastructure to 

determine the best indicators and applicable programs of performance 

measurement in the management of national parks and protected areas for Iran. 

Using the patterns which are represented in this paper is recommended to all 

interested people as a model of how to measure the efficiency of protected areas 

management. 
 

Keywords: Protected areas management, Indicators, The principles of performance 

measurement, National parks and protected areas. 
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