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Article Type: Research article 
Protected areas are one of the most important and most effective 

instruments in the world that have been established to protect biodiversity. 

In recent decades, due to the rapid growth of human population growth and 

the destruction of natural resources the global methods of protected areas 

management effectiveness have been widely used for sustainable 

development. The use of international methods in the management of 

protected areas will achieve sustainable development along with the 

maximum protection of biodiversity; therefore, the methods have been 

developed to assess the effectiveness of management of protected areas. 

Khuzestan Province, with its high values, both in the water sector and in the 

land and coastal areas, has provided the basis for the establishment of a 

suitable substrate for biodiversity in the protected areas of the province. In 

this study, the assessment of the management effectiveness of Dez, 

Shimbar and Koraii protected areas with different climatic characteristics 

and management experience over 5 years has been reviewed. The 

RAPPAM methodology was used to assess and explain the capacity of 

Khuzestan and to ensure the sustainable development. This method, as a 

decision tool for promoting effective management to achieve management 

goals, has four main indicators of Inputs, Outputs, Design and Planning and 

Processes.The results show  that Dez protected area with 128 score has the 

highest management effectiveness score  and Shimbar with 64 score  has 

the lowest management effectiveness score  in the studied areas; This 

indicates that protected areas like Shimbar with the lower Management 

experience need more attention and a better management solution from 

their respective organizations. 
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 چکیده  مشخّصات مقاله

 تنؤوعع  از حفاظؤت  هسؤتند کؤه بؤرای    جهؤان  در ابؤزار  ینمؤثّررتر  وترین  مهم از یکیشده  حفاظت مناطق پژوهشی نوع مقاله:

هؤای انسؤانی و تخریؤ      یعترشد جمعسرعت  باالرفتنیل دلبه. در چند دهة اخیر، اند شدهتأسیس  زیستی

 شؤده  حفاظؤت ی جهانی اّربخشؤی مؤدیریت منؤاطق    ها روشمنابع طبیعی برای رسیدن به توسعة پایدار، 

المللؤی در مؤدیریت منؤاطق     ینبؤ ی هؤا  روشاست. استفاده از  گرفته قرار استفاده موردی ا گسترده طور به

دار را در کنار حفاظت حداکثری از تنوعع زیسؤتی میسعؤر خواهؤد کؤرد      ، رسیدن به توسعة پایشده حفاظت

اسؤت.   شؤده  داده توسعه شده حفاظت مناطق اّربخشی مدیریتی ارزیابی برای ییها روشبه همین سب ، 

چه در بخش خشکی و سؤاحلی، زمینؤة    وی اکولوژیکی باال، چه در بخش آبی ها ارزش بااستان خوزستان 

ة اسؤتان فؤراهم آورده اسؤت. در ایؤن     شؤد  حفاظؤت ی تنوعع زیسؤتی را در منؤاطق   بستر مناس  غنا جادیا

هؤای اقلیمؤی    یژگؤی وة دز، شؤیمبار و کرایؤی بؤا    شؤد  حفاظؤت مطالعه، ارزیابی اّربخشی مدیریتی مناطق 

اسؤت. در ایؤن مطالعؤه، از     گرفتؤه  قؤرار ی بررسؤ  مؤورد ة مؤدیریتی بؤاالی پؤنا سؤا      سؤابق  بؤا متفاوت و 

 ارتقؤاء  منظؤور بؤه  گیؤری  تصؤمیم  ابؤزار عنؤوان   بهی راپام شناس روشپام استفاده شد. ی معتبر راشناس روش

ی مؤدیریت،  برونؤدادها ها،  یورودمدیریت دارای چهار شاخص اصلی  اهداف به برای رسیدن مثّرر مدیریت

دهؤد منطقؤة    یمؤ . نتؤایا نشؤان   اسؤت گیؤری مؤدیریت    یمتصمیزی منطقه و فرایندهای ر طرحطرراحی و 

تؤرین امتیؤاز    یینپاامتیاز  86امتیاز دارای باالترین اّربخشی مدیریتی و شیمبار با  782دز با  ةشد حفاظت

ة مؤدیریتی  باسؤابق دهؤد منؤاطقی    یمؤ نتایا مطالعه نشؤان     کهرا دارا هستند مطالعه مورددر بین مناطق 

مؤدیریتی کارآمؤد از    ة شیمبار نیازمند توجعه بیشتر و ارائؤة راهکارهؤای  شد حفاظتتر همانند منطقة  یینپا

 ی مربوطه هستند.ها انگرسوی ا

 تاریخچة مقاله:
 7931 تیر 83 دریافت

 7931 مهر 28 پذیرش

 7931 آذر 7دسترسی آنالین 

 ها:کلیدواژه
ربخشی مؤدیریتی،  شده حفاظتمناطق  ، ّا
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 مهمقدّ
 افؤزایش  کؤه بؤا   اسؤت   زیسؤتی  تنؤوعع  تلفات کاهش و طبیعی های ارزش حفظ ،شده حفاظت مناطق اصلی استراتژی

 شؤود  مؤی  مشؤکل  هؤا،  گونؤه  و منؤاظر  از حفاظؤت  بؤرای  زمؤین  از اسؤتفاده  ای فزاینده طور به هانی،ج غذایی نیازهای

 زیسؤتی،  تنؤوعع  کؤاهش  همچؤون  ،مانده جای به طبیعت با انسان پیکار از امروزه آنچه(. 8271و همکاران،  7جپسون)

 تؤدریا  بؤه  کؤه  زیست محیط نابعم از مداوم برداری بهره و طبیعت محیط در انسانی های دخالت زیست، محیط آلودگی

 یؤا  غلؤط  مدیریت و سرزمین از انسان نادرست استفادة در ریشه است، کرده اشباع را سپهر زیست وترمیم جذب توان

نظؤر اسؤت عبؤارت اسؤت از      مؤدع  توسؤعة پایؤدار  آنچؤه در   (.73: 7928 مخدوم،) دارد سرزمین از انسان منطقی غیر

زیسؤتی، فرهنگؤی و اقتصؤادی     ، در سؤه زمینؤة  د و این هؤدف شو طلوب میت مشرایطی که منجر به وضعیع مجموعة

کنؤد کؤه    مدیریت منابع طبیعی بیان مؤی  یدگاه مدیریت محیطی بر پایة(. د7933همکاران،  غفاری و) دشو دنبا  می

اران، همکؤ  غفؤاری و ) دشؤو ر میسعؤ  بایؤد  طی سؤالیان طؤوالنی   ،این منابعاستفاده از دارد و نیاز بشر به منابع طبیعی 

 8جوپؤا ) هستند تبلندمدع پایداری برای کلیدی عوامل ،حفاظت مناطق اّربخشی ارزیابی و مدیریت بنابراین،  (7933

 تمؤدع  طؤوالنی  صؤورت  بؤه  شؤده  حفاظؤت  مناطق اّربخشی ارزیابی به حفاظت، المللی بین ة. جامع(8279همکاران،  و

 ،اخیؤر  هؤای  سؤا   در کؤه طؤوری   بؤه  (.8: 8228 ان،و همکؤار  9هؤوکینگز ) است شده اسحسع پیش دهة دو از حداقل

 توسؤعه  شؤده  حفاظؤت  منؤاطق  اّربخشؤی  ارزیؤابی  بؤرای  را ها روش انواع حفاظتی، های سازمان و کشورها از بسیاری

 بؤا  کشؤور  صؤد  از بؤیش  شؤده  حفاظت مناطق مدیریت در اّربخشی ارزیابی (.7: 8272، و همکاران هوکینگز) اند داده

 یگزارشؤ  8272 سؤا   در(. 8272و همکاران،  6لروینگتون) مختلف صورت گرفته است ابزار پنجاه از بیش از استفاده

 یکؤ یعنؤوان   به 3راپاماز روش که در آن   افتیدر اروپا انتشار شده  حفاظتمناطق  تیریمد یاّربخش یابیعنوان ارز با

بؤرده شؤده اسؤت     حفاظؤت نؤام   مؤورد  منؤاطق   تیریمؤد  یاّربخشؤ  یابیارز منظوربهو معتبر  یالملل نیب یها از روش

 (.8272 ،و همکاران هوکینگز)

 هیروسؤؤ، (2: 8229و همکؤؤاران،  1لؤؤی)، چؤؤین (3: 8229، 8گؤؤودمن) یجنؤؤوبآفریقؤؤای  همچؤؤونکشؤؤورهایی  

مغولسؤتان  ، (77: 8226و همکؤاران،   72الکؤاردا کؤامبو  )  ،(92: 8229، 3تشؤرین  بوتان )(، 9: 8229، 2تیرلیشکین)

سؤؤتانکیو و ) یرومؤؤان و (3: 8228، 79نپؤالی )، نپؤؤا  (76: 8272، 78سؤؤیموئز)، سؤائوپلو  (8223 ،77باسؤتو  و بلؤؤوکرو )

بؤا اسؤتفاده از    شؤده  حفاظؤت ( جزء کشورهای پیشگام ارزیابی اّربخشؤی مؤدیریتی منؤاطق    88: 8228، 76ستیندلگر

( و تؤایوان  8277، 73انو کوکالیسؤک  کوردوگلؤو ترکیؤه )  قفقؤاز  در ،ی بعدها سا سپس در   اند بودهی راپام شناس روش

                                                                                                                                                                          
1- Jepson 

2- Joppa  

3- Hockings 

4- Leverington 

5- Rapid Assessment and Prioritization of Protect Area Management (RAPPAM) 

6- Goodman 

7- Li 

8- Tyrlyshkin 

9- Tsherin 

10- Lacerda 

11- Batsukh & Belokurov 

12- Simões 

13- Nepali 

14- Stanciu & Steindlegger 

15- Kurdoğlu & Çokçaliskan 
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ی شناسؤ  روشی جهؤان ایؤن   کشؤورها  ریسا( و 8278، 8آراجو و برنارد) یلبرزشرقی  نوبج (،8278همکاران،  و 7لو)

ی فراوانؤی  هؤا  پؤژوهش در  ،مهؤم  یموضوع عنوان به ،شده حفاظتقرار گرفت. اّربخشی مدیریتی مناطق  استفاده مورد

به مطالعؤاتی همچؤون، ارزیؤابی اّربخشؤی مؤدیریت منؤاطق        توان یم ها آناست که از میان  گرفته قرار بررسی مورد

( و ارزیؤابی اّربخشؤی مؤدیریت در    8273و همکاران،  9تاپردریایی در هفت سایت انتخابی در فیلیپین ) ةشد حفاظت

رزیؤابی  در مطالعؤات داخلؤی، ا  ( اشاره کؤرد.  8278، و همکاران 6آلمیداد ساله ) ده دورةشدة مانگرو در  حفاظتمناطق 

 گرفته است.   قرار توجعه کمتر مورد ،سریع و ارزیابی اّربخشی مدیریت

 3تؤاالبی  یهؤا  بؤوم  سؤت یزمؤدیریت   یبند تیعاولوو  ارزیابی سریعنظیر ی یها روش ،شده در ایران انجامدر مطالعات  

 هؤا مؤورد   ی تؤاالب بؤرا  (7939پؤور و همکؤاران،   خرمی) 8اوهایو ارزیابی سریعروش  ،(72:7938منوری و همکاران، )

امتیؤاز( و   733های جنوب کشور )شادگان بؤا   برای تاالب ماراپشناسی روش گرفته است  که طبق نتایا استفاده قرار

هؤای ایؤران دارای سؤط      تؤاالب امتیؤاز(   33 با های سواحل جنوبی خزر )تاالب انزلی اوهایو برای تاالبشناسی روش

شؤده در ایؤران    اّربخشی مدیریت مناطق حفاظت ستند. مطالعات ارزیابیتری نسبت به سط  جهانی ه مدیریت پایین

طؤور   بهی خجیر شده است. پارک ملر( انجام 8279و همکاران،  2کالهی) 1مت ی خجیر با استفاده از روشدر پارک ملر

منطقؤه  مدیریت عمؤومی   دهد یمجهانی است و نشان  توسعطم کمتر ازکه  را دریافت کرده است %69امتیاز  توسعطم

هؤا و منؤاطق    سط  حفاظؤت تؤاالب   ،گرفتهبه مطالعات صورت توجعهبا  ،بنابراین  استبوده  توسعطم تا در سط  پایین

بؤه    آ  مؤدیریت جهؤانی فاصؤله دارنؤد    و نسبت به حالت ایؤده  است توسعطم - شده در ایران در سط  پایین حفاظت

ریت بؤا  ود، نیازمند انجام مطالعات ارزیؤابی اّربخشؤی مؤدی   ارتقا مدیریت و تبیین مشکالت موج منظور، بههمین دلیل

 های جهانی و سپس بازنگری در مدیریت هستند. استفاده از روش

چه در بخؤش خشؤکی و    وی، چه در بخش آبی زیست محیط تیدرنهای، بیولوژیکی و کیاکولوژی ها ارزش ةمجموع 

: 7923، نبؤوی و همکؤاران  ) آوردهتان خوزستان فراهم زیستی را در اس تنوععبستر مناس  غنای  جادیا ، زمینةاحلیس

ی ارزیؤابی  هؤا  روشگسؤتردگی   بؤاوجود اسؤت.   گرفتؤه  قرارخوش تغییرات فراوانی دست ،اخیر های دهه در که( 763

 گرفتؤه  قؤرار  استفاده مورد شده حفاظتکمتر در کشور ما برای ارزیابی اّربخشی مدیریتی مناطق  ها روشسریع، این 

مطالعؤاتی   به سؤابقة  توجعهکه با  ستا نوظهورای مسئله ،استان خوزستان ویژه بهی سریع در کشور ایران و ارزیاب است.

بررسؤی   در راستای اهداف این مطالعه. استامری ضروری  شده حفاظتبهبود مدیریت مناطق  لحاظها، بهسایر کشور

 مدیریت این مناطق است. رد وجودم مشکالت رفع و شده حفاظتارزیابی اّربخشی مدیریت مناطق 

   بررسی مورد منطقة فیمعرّ
 62' اسؤتوا و  طعؤر  شؤمالی از خؤ    99° 22' تؤا  83° 31' بین کیلومترمربع 8/89899 مساحت با خوزستان استان

. مسؤاحت منؤاطق   (7)شؤکل   دارد قؤرار  ایؤران  غربؤی  جنوب در گرینویچ هارالنر نصف از شرقی طو  32° 99' تا °61

 .  است شده حفاظتهکتار آن شامل مناطق  982388که حدود است  811633حدود  ،انتحت مدیریت این است

                                                                                                                                                                          
1- Lu 

2- Araújo & Bernar 

3-Tupper 

4- De Almeida 

5- Rapid Assessment and Prioritization of Wetland Ecosystem Management (RAPWEM) 

6- Ohio Rapid Assessment Method 

7- Management Effectiveness Tracking Tool (METT) 

8- Kolahi 
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 مطالعه موردة شد حفاظت. مناطق 1 شکل

 ةشؤد  حفاظؤت رودخانؤه دارای منؤاطق    های جنگلی حاشؤیة های خشکی و زیستگاهاستان خوزستان در زیستگاه 
گرمسؤیری و   ی گرمسؤیری و نیمؤه  هؤا  نگؤل ج بؤا پوشؤش  دز  ،شؤده  حفاظؤت  مناطق  که از میان این استدی متعدع

 ،از پؤنا سؤا    ة مؤدیریتی بؤیش  باسؤابق شیمبار با دو پوشش جنگلی و تاالبی،  ، کرایی با پوشش مرتعی ویماهور هتپع
سؤا   ، مطالعه موردات جغرافیایی مناطق مشخرص .دهند یمرا به خود اختصاص  شده حفاظتاز مساحت مناطق  96%

 آورده شده است. 7 جدو و وسعت مناطق در  تأسیس
ی هؤا  جنگؤل ی از انؤواع خاصعؤ   زیسؤتگاه  ،. ایؤن منطقؤه  اسؤت دز  ةشؤد  حفاظت منطقة ،مورد مطالعه لین منطقةاوع 

گؤوزن زرد ایرانؤی،    تؤوان  یم منطقهاین پستانداران  ترین مهم از است. ماهور هتپعگرمسیری، دشت و گرمسیری و نیمه

درا ، کبؤوتر   بؤه  تؤوان  یمؤ ایؤن منطقؤه   پرندگان بومی  از ار، گرگ، شغا  و، روباه، راسو و گوزن، کفتها خارپشتانواع 
زیسؤت اسؤتان    محؤیط  )ادارة داشؤاره کؤر  جنگلی، لیکو تاالبی، لیکو معمولی فاخته، یاکریم و سؤایر پرنؤدگان مهؤاجر    

 اسؤت  رشؤیمبا  ةشد حفاظت منطقة ،مورد مطالعه دومین منطقة (.88: 7923نبوی و همکاران،   7: 7921 ،خوزستان
 غالؤ   گونؤة  که جاز گونة از ترکیبی که شیمبار تاالب گیاهی پوشش .است شدهل تشکی متمایز کامالً بخش دو از که

 پوشؤش . اسؤت  شؤده  تشؤکیل  وحشؤی  انجیؤر  انار و ،توت پده، یها گونهو  است برخوردار یباالی تراکم از و بوده تاالب

 ،بنؤه  ،زالزالؤ   ،کؤوهی  بؤادام  مثل دیگری های گونه و بوده ال غ آن در ایرانی بلوط گونة که ی منطقهکوهستان گیاهی
 پسؤتانداران ی از انؤواع  هالعؤادع  فؤو   تامنیع وجود دلیلبه ،شیمبار تاالب در .شود می دیده آن ر درمعطر مورد و خنجوک
 ،نآ ربؤ افؤزون    شؤوند  مؤی  دیؤده  وفؤور  بؤه  نمؤس  گؤراز،  گؤرگ،  سمور، ایرانی، سنجاب ها آن نایم در که دارند وجود
 از .دنؤ دار وجؤود  منطقؤه  ارتفاعات در محدود تعداد به میش و قوچ و بز، کل پلن ، ای، قهوه خرس همچون یهای گونه

  7936 همکؤاران،  )دینارونؤد و  .دکؤر  اشؤاره  دارکؤوب  و خؤور زنبور  ،هویت کب ، به توان می منطقه در ساکن پرندگان

 (.82: 7923 نبوی و همکاران،
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 (1931زیست استان خوزستان،  یطمح)ادارة کلّ حفاظت مطالعه  موردة شد حفاظتق مناط مشخّصات .1جدول 

 قدمت منطقه هکتار(منطقه )وسعت  جغرافیایی و عرضطول  شده حفاظتمنطقة 

 دز
 N '88 °62 62° 68'ی ال 
 E '96 °97 98° 78'ی ال 

72177 7968 

 شیمبار
 N '92 °63 63° 66'ی ال 
 E '23 °98 98° 93'ی ال 

36793 7912 

 کرایی
 N '22 °63 63° 89'ی ال 
E  '93 °97 97° 33'ی ال 

93222 7918 

 بسؤیار  و مرتعؤی  یکلرؤ  طؤور  به این منطقه پوشش. استکرایی  ةشد حفاظت منطقة ،مورد مطالعه سومین منطقة 

 وجؤود  .ندهسؤت  فقیؤر  مراتعؤی  دارای جنؤوبی  هؤای  دامنه و خوب و مناس  پوشش از شمالی های دامنه. است تنوععم

 بسؤیار  تنؤوعع  و تؤراکم  از نشان کلخن  و یکوه بادام کوهی، انجیر درختان ت  و منطقه در کنارستان از هایی بازمانده

 صؤورت  به گز و سریم رمیل ، به توان می منطقه های درختچه دیگر از. است داشته گذشته در جنگلی و گیاهی باالی

 هؤای  محؤیط  بررسؤی اسؤت.   شؤده  لیتشؤک  گرامینؤه  لگومینور، ی،کاسن تیرة از مرتعی پوشش .کرد اشاره درخت ت 

 گونؤه  6 و خزنؤده  گونؤه  76 پسؤتاندار،  گونؤه  71 پرنؤده،  گونؤه  32 وجود دهندة نشان مطالعه مورد منطقة اکولوژی 

در  کؤه  اسؤت  وحشؤی  مؤیش  و قوچ گونة یها تیعجمع ،منطقه جانوری گونة ترین شاخص و ترین مهم. است دوزیست

 (.3: 7921 ،زیست استان خوزستان محیطحفاظت  کلر ة)ادار دکنن می زیست ییکرا منطقة تانیکوهس ارتفاعات

 ها مواد و روش
 منظؤور بؤه  گیؤری  تصؤمیم  ابؤزار  عنوان به و یابد توسعه نیز منطقه ی  پایش برای ابزاری عنوان به تواند میراپام  روش

 از هلیعؤ اوع هؤدف . گیرد قرار استفاده مورد حفاظت تحت قمناط در مدیریت اهداف به رسیدن برای مثّرر مدیریت ارتقاء

 کشؤور  یؤ   در حفاظت تحت مناطق مدیریت اّربخشی ارزیابی برای ابزاری آوردندستبه سریع، ارزیابی این تدوین

 از بؤیش  در شؤده  حفاظت منطقة 7822 بیش ،روش این با که (8229، 7وحش حیات)صندو  جهانی  است منطقه یا

 (.387: 8272لروینگتون و همکاران، ) است قرار گرفته بررسی مورد کشور 38

است. تحلیؤل   شده میتنظای نامهپرسش فرایندشده بر پایة  ی مدیریت مناطق حفاظتبند تیعاولوارزیابی سریع و  

ا ر هابرونؤداد ها و فراینؤد هؤا،  ریزی، ورودیمنطقه شامل طرح مثّررشاخص( از مدیریت ) اّربخشی مدیریت چهار رکن

 نامؤة دارای پرسؤش  ،مؤدیریت  برونؤداد هؤا جؤز    تمؤام بخؤش   دهد و هر رکن شامل چندین بخؤش اسؤت.  پوشش می

 یؤازده اسؤت  کؤه    نامؤه پرسؤش  شؤانزده راپام شؤامل  شناسی روش ،یطور کلربهای برای ارزیابی منطقه است.  جداگانه

ابتؤدا ضؤمن اسؤتفاده از    شده است.  تنظیم شده حفاظتآن در خصوص ارزیابی اّربخشی مدیریت مناطق  ةنامپرسش

ای شؤاغل مؤرتبط بؤا    ت نیروهؤ وضؤعیع  ،آمؤاری  ، برای تعیین جامعؤة شده حفاظتات آرشیو مناطق اطرالعمستندات و 

هؤا بؤرای تمؤام    امکان نظرسنجی و شرکت در کارگروه که آنجا از قرار گرفت. بررسی مورداستان  شدة مناطق حفاظت

بؤرای نظرسؤنجی    نیؤاز  مؤورد  تعداد نمونؤة ( 7312) 8کرجسی و مورگانق فرمو  طب ،آماری ممکن نبود افراد جامعة

 تعؤداد نفؤر بؤه    یؤازده معؤاد    %73ها نامهپرسشپوشش خطای ناشی از عدم برگشت  منظوربههمچنین  تعیین شد 

ا تکمیؤل  هؤ  کؤارگروه  توسعطها  نامهپرسش ،شناسی راپام اساس ارکان روشسپس بر  داضافه ش نیاز موردآماری  جامعة

و امتیؤازدهی قؤرار گرفتنؤد.     بررسؤی  مؤورد  برگزارشدههای در کارگروه راپامهای ارزیابی سریع روش نامهپرسشد. ش

 هؤا حوؤور نداشؤتند از طریؤق مراجعؤة     برای تعدادی از افراد که در کارگروه نامهپرسشتعدادی گفته شود الزم است 

                                                                                                                                                                          
1- WWF (World Wildlife Fund) 

2- Kerjcie & Morgan 
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ایؤن   نامؤة هؤر بخؤش در پرسؤش    هؤای پرسؤش هؤا و   هؤای اصؤلی، بخؤش    صورت گرفؤت. شؤاخص   حووری به افراد

 است. شده  ارائه 3 تا 8 در جدو  ،شناسی روش
 

 (2009، وحش حیات)صندوق جهانی  راپام یشناس روشیزی ر طرح نامةپرسش سؤاالت .2 جدول

 هر بخش هایپرسش بخش شاخص

ی
اح
طرر

 و 
رح
ط

ی
ریز

 
قه
نط
م

 

 اهداف

 ؟اند شده هیعته یستیز تنوععظت از شده برای نگهداری و حفاحفاظت ةاهداف منطق

 ؟فاف در طرح مدیریت آورده شده استصورت ش ویژه به یستیز تنوععاهداف مرتبط با 

 ؟مدیریت با اهداف منطقه موافق استهای ها و سیاستطرح

 ؟دانندها و اهداف منطقه را میستافراد شاغل در منطقه سیا

 ؟کنندمنطقه را حمایت میمی اهداف ی تماهای محلرتجمعیع

 ت قانونیامنیع

 ؟بوده است تمدع یمنطقه دارای حفاظت قانونی اجباری طوالن

 ؟است داشتهف زمین و استفاده از قوانین وجود تصرر در موردنزاع آشفته 

 ؟اند شده دهیگذاری مرز مناس  اهداف منطقه دتعیین و نشانهدر 

 ؟ی اجرای قوانین بحرانی مناس  استهاععالیعتفبرای  یمنابع مالی و کارکنان

 ؟حل است قابل یراحت و به مثّررطور  ی بهکشمکش با جوامع محلر

 سیستم طرراحی و سایت طرراحی و ریزیطرح

 ؟منطقه با اهداف منطقه مناس  است یابی مکان

 ؟زیستی است تنوععطبقه و شکل منطقه باعث ارتقاء حفاظت از 

 ؟منطقه برای دستیابی به اهداف منطقه مناس  است یبندسیستم زون

 ؟منطقه را ممکن ساخته است مثّررمدیریت  ،کاربری زمین در پیرامون منطقه

 ؟صل استمتر شده تیمنطقه به سایر مناطق تحت حفاظت و یا حما

 (2009، وحش حیات)صندوق جهانی  راپام یشناس روشورودی  نامةپرسش سؤاالت .9جدول 

 هر بخش هایپرسش بخش شاخص

ی
ود
ور

 

 کارمندان

 ؟منطقه مناس  است مثّررتشکیالت اداری برای مدیریت 

 ؟ندهستمدیریت بحران  فععالیعتکارمندان دارای تجربیات مناس  برای 

 ؟شده است رای نیازهای کارمندان تخصیص دادههای توسعه و آموزش بفرصت

 ؟شوندای بازبینی میصورت دوره بهی اهداف های کارمندان بر روفععالیعت

 ؟ت کارمندان مناس  استداشتن سط  کیفیع است که برای باال نگه یا گونه شرایط استخدام کارمندان به

 اتاطرالعارتباطات و 

 ؟بانی وجود داردمفاهیم مناسبی از ارتباطات بین کارمندان دفتری و محیط

 ؟ندهستریزی مدیریت مناس  شناختی برای طرحو بوماجتماعی  - ات اقتصادیاطرالع

 ؟ت جدید وجود داردااطرالعآوری از جمع اعتدا  کافی

 ؟های مناس  وجود داردسیستم ،اتاطرالعبرای تحلیل 

 ؟ی وجود داردبا جوامع محلر مثّررارتباطات 

 زیرساخت

 ؟ان مناس  استمدیریت بحر فععالیعت یریکارگ ونقل برای به زیرساخت حمل

 ؟مدیریت بحران مناس  است فععالیعت یریکارگ ابزار صحرایی برای به

 ؟مدیریت بحران مناس  است فععالیعت یریکارگ تسهیالت کارمندان برای به

 ؟ت مطمئن مناس  استمدعطوالنی ةو مراقبت از تجهیزات برای استفادنگهداری 

 ؟وجود دارد دکنندهیسط  استفاده بازدتسهیالت بازدیدکنندگان، مناس  با 

 اعتبارات

 ؟های مدیریت بحران مناس  بوده استفععالیعتسا  گذشته برای  3اعتبارات در 

 ؟های مدیریت بحران مناس  بوده استفععالیعتسا  آینده برای  3اعتبارات برای 

 ؟است مثّرر مناس ، کافی و ةمنابع اعتباری برای مدیریت منطق تجربیات مدیریت

 ؟ها و اهداف منطقه استتتخصیص اعتبارات مناس  با اولویع

 ؟صورت ّابت وجود دارد ای منطقه بهبر تمدع یدورنمای حمایتی )اعتباری( طوالن
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؛ سیموئز و 2009، وحش حیاتصندوق جهانی ) راپام یشناس روشمدیریت  گیریتصمیم هایفرایندنامة پرسش سؤاالت .1جدول 

 (2010ران، همکا

 هر بخش هایپرسش بخش شاخص

ند
رای
ف

ی
ها

 
یم
صم
ت

ی
یر
گ

 
ت
یری
مد

 

 مدیریت ریزی طرح

 ؟شده است ، واقعی و جدید نوشتهدرک ی  طرح مدیریت قابل

 ؟منابع فرهنگی و طبیعی وجود دارد درک از ی  فهرست قابل

 ؟قه وجود داردتهدیدات منطدادن فشارها و و نشان برای راهنمایی ی  تحلیل و راهبرد

 ؟کنداهداف مدیریت را شناسایی می های اختصاصی برای دستیابی بهی  طرح کار با جزئیات، هدف

 ؟شودریزی اعما  میمتداو  در طرحصورت  نتایا حاصل از تحقیق و پایش به

 گیری مدیریتی تصمیم

 ؟شفاف وجود دارد یسازمان ی  تشکیالت درون

 ؟ندهستشفاف گیری مدیریت تصمیم

 ؟کنندمی تشری  مساعیی و تشکیالت دیگر نفعان، جوامع محلرکارمندان منطقه با ذی

 ؟شوندگذارد مشارکت داده میّر میها ای در تصمیماتی که بر آنجوامع محلر

 ؟وجود دارد مثّررسطوح کارمندان منطقه و دولت ارتباطات  ةمیان هم

 تحقیق و ارزیابی و پایش

 ؟گرددطور مستمر پایش و ّبت می قانونی از منطقه به های قانونی و غیرّیر استفادهتأ

 ؟کلیدی مناس  با نیازهای منطقه است یشناخت تحقیق یا تحقیقات بر روی موضوعات بوم

 ؟تحقیق یا تحقیقات بر روی موضوعات اجتماعی کلیدی مناس  با نیازهای منطقه است

 ؟دسترسی منظم دارندو اخبار جدید علمی  تکارمندان به تحقیقا

 ؟اندبندی شدهتنیازهای پایش و تحقیقات بحرانی شناسایی و اولویع

 (2009، وحش حیات)صندوق جهانی  راپام یشناس روش برونداد نامةپرسش ؤاالتس .5 جدول

 خروجی در هر شاخص شاخص

داد
رون
ب

 

 و تقویت قانون یگیری تهدید، آشکارسازپیش

 هایی برای پایشاحیاء سایت و تالش

 وحشمدیریت زیستگاه یا حیات

 یهایی برای آموزش و ارتقاء جوامع محلرتالش

 مدیریت توریست و بازدیدکننده

 هازیرساخت ةتوسع

 ریزی مدیریتو طرح یبندفهرست

 پایش، ارزیابی و نظارت کارمندان

 توسعه و آموزش کارمندان

 پایش و تحقیقات هایبرونداد

های فراینؤد هؤا،  ریؤزی منطقؤه، ورودی  و طؤرح  طرراحؤی های نامهپرسشیازدهی امت نامه و نحوةپرسشهای  پاسخ 

امتیاز، بیشؤتر بلؤه    7خیر با صفر امتیاز، بیشتر خیر با  گزینة 6 صورت بههای مدیریت بروندادگیری مدیریت و  تصمیم

هؤا بؤا   نامؤه پرسؤش نتایا و امتیازات حاصل از  (.8229وحش،  دو  جهانی حیات)صن استامتیاز  9امتیاز و بله با  8با 

تحلیؤل   یجؤة آیؤد. نت دسؤت مؤی  هگان، بؤ ددهنؤ گیری امتیازات پاسخبا محاسبه و میانگین افزار اکسل واستفاده از نرم

تواند نقؤاط  . تحلیل اّربخشی مدیریت برای تنها ی  سایت میاست 922تا  2بین  عددی اّربخشی مدیریت امتیازی

ای تعداد زیادی منطقه )بؤا تعیؤین میؤانگین    مقایسه تحلیل که یصورت درد کن مشخرصقدرت و ضعف ی  منطقه را 

د. مؤدیران منؤاطق تحؤت حفاظؤت و     کنؤ  مشؤخرص هؤای سیسؤتمی را   تها و قوعتواند ضعف( میپرسشامتیازات هر 

 ای منطقؤه، تخصؤیص اعتبؤارات و توسؤعة    هؤ ات برای تنظیم و تعدیل سیاسؤت اطرالعتوانند از این می گذاران استیس

 .(8272  سیموئز و همکاران، 8229 ،وحش حیات)صندو  جهانی ند گیری کنی بهرههای حمایت فنربرنامه
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 نتایج
 منظؤور توسؤعة  بؤه  یریؤ گ میصؤم تابزارهؤای   تؤرین  مهماز  ،شده ی مدیریت مناطق حفاظتبند تیعاولوارزیابی سریع و 

هؤدف از انجؤام ایؤن    و  اسؤت شؤده  امکانات و بودجه برای مدیریت مناطق حفاظت یبند تیعاولومناطق و تخصیص و 

جهؤت   استان خوزستان بؤه همؤین منظؤور بؤوده اسؤت.      ةشد حفاظتارزیابی اّربخشی مدیریتی مناطق  ،مطالعه نیز

اسؤاس  بر قؤرار گرفتنؤد.   یازدهیامتمورد بررسی و  یشناس روشاصلی  یها شاخص همةابتدا  ،به این منظور دستیابی

اهؤداف منطقؤه در   مؤورد بررسؤی    شؤدة مناطق حفاظتهمة مطالعه در  موردآمده از مناطق دستهب یها داده واکاوی

گیؤری مؤدیریت در بخؤش فراینؤد مؤدیریت و       هؤا  تصؤمیم   ریزی  ارتباطات و اطرالعات در بخؤش ورودی  بخش طرح

میؤانگین امتیؤازات    8جؤدو    .انؤد  ، باالترین امتیازات را به خود اختصاص دادهبرونداداز تهدیدات در بخش پیشگیری 

هؤا،  زمینؤه  هؤای چهارگانؤة  نامؤه پرسؤش حاصؤل از   ةمطالع مورد شدة اّربخشی مدیریتی مناطق حفاظت یها شاخص

منؤاطق   هابرونؤداد و  مؤدیریت  یهاونؤداد برگیری مدیریت، های تصمیمفرایندها، ریزی منطقه، ورودیو طرح طرراحی

 .  دهد یمرا نشان  شده حفاظت

منؤاطق   شده نشان داده است. درآمده را برای مناطق حفاظتدستهب یها شاخصاین  یا سهیمقانمودار  ،8شکل  

، اص داده اسؤت صؤ تخبیشؤترین امتیؤازات را بؤه خؤود ا     هؤا  شؤاخص  همؤة در  ،دز شؤدة حفاظت منطقة ه،مورد مطالع

 ده است.  کس  کر ها شاخصکمترین امتیازات را در این  ،شیمبار شدةن منطقة حفاظتهمچنی

 (5حداکثر:  0)حداقل:  مورد مطالعه شدة حفاظتی اثربخشی مدیریتی مناطق ها شاخص. میانگین امتیازات 6 جدول

 کرایی شیمبار دز ی هر شاخصها بخش شاخص ردیف

 یزیر طرح 7

 2/75 2/5 2/8 منطقه اهداف

 1/9 1/13 2/33 قانونی امنیت

 2/22 2/06 2/56 سیستم طرراحی و سایت طرراحی و ریزیطرح

 ها یورود 8

 1/73 0/27 2/06 کارمندان

 2/04 1/07 2/23 اتاطرالعارتباطات و 

 1/05 0/53 1/66 زیرساخت

 0/85 0/73 0/97 اعتبارات

 مدیریت فرایند 9

 1/55 0/46 1/8 مدیریت ریزی طرح

 3/15 1/66 2/45 ی مدیریتیریگ میتصم

 1/6 0/26 1/85 تحقیق و ارزیابی و پایش

 برونداد 6

 2/62 2 3/57 تهدیدات از پیشگیری

 0/62 0/33 3/14 سایت بازسازی

 2/75 2 2/71 وحش حیات مدیریت

 1/12 2/66 2 جوامع از حمایت

 0/87 0/33 2/42 بازدیدکننده مدیریت

 0/25 0/33 1/57 اخترسیز

 2 0/33 2/14 ی مدیریتزیر طرحبندی و فهرست

 2/75 1 3 ی و نظارت کارمندانابیارز پایش،

 2/5 1 2/85 توسعه و آموزش کارکنان

 1/37 1 1/714 خروجی پایش و تحقیقات
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 مطالعه مورد ةشد حفاظتی ارزیابی اثربخشی مناطق ها نامهپرسش امتیازات . میانگین2شکل 

از تهدیؤدات وارده بؤر منطقؤه، احیؤاء منؤاطق و       یریگشؤ یپمدیریتی نظیر  یها فععالیعتو  فیوظاشامل  هابرونداد 

 مؤدیریتی،  یزیر طرحالزم،  یها رساختیز ی، مدیریت توریسم، توسعة، مدیریت زیستگاه، ارتقا جوامع محلرها ستگاهیز

. بررسؤی  اسؤت و تحقیقؤات و پؤژوهش    کارکنؤان علمی و مهارتی  ، آموزش و توسعةپایش، ارزیابی و نظارت کارمندان

شده دارای کمترین امتیاز بؤوده در حؤالی   ق حفاظتمناط همةدر  بروندادکه شاخص  دهد یمنمودار مورد نظر نشان 

شؤیمبار در   شؤدة یازات را به خود اختصاص داده است  همچنین منطقة حفاظؤت بیشترین امت ،ریزی طرحکه شاخص 

   خود کرده است. کمترین امتیاز را از آنِ درمجموعمناطق مورد مطالعه بین سایر 

عی اّربخشؤی مؤدیریتی منؤاطق مؤورد     مقادیر تجمع ،ها شاخصامتیازات  مةه یبند جمعتحلیل نهایی و  منظوربه 

شؤده  ارائؤه   9در شکل  مطالعه مورد ةشد عی اّربخشی مدیریتی مناطق حفاظتتجمع . نمودارشود یممطالعه محاسبه 

آمؤده از  دسؤت هنمودارهؤای بؤ   مقایسؤة  و است 922تا  2عددی بین  ،تحلیل اّربخشی مدیریت امتیازی نتیجةاست. 

 بؤا  دز شؤدة  حفاظؤت  منطقؤة  کؤه  بیانگر این موضوع است ،مورد مطالعه شدةعی مناطق حفاظتتجمع یاّربخشمیزان 

 کمتؤرین  ،امتیؤاز  86 با شیمبار شدة حفاظت نطقةهمچنین م مدیریتی و یاّربخش امتیاز بیشترین امتیاز، دارای 782

 میؤان  ، در777 امتیؤاز  با کس  اّربخشی مدیریتی لحاظبهکرایی نیز  شدة حفاظت امتیاز را کس  کرده است. منطقة

 .  ردیگ یمقرار  منطقه دو این

 
 مورد مطالعه شدة حفاظتعی اثربخشی مدیریتی مناطق تجمّنمودار  .9شکل 



 000-33( 0931) 82و همکاران/ جغرافیا و پایداری محیط  محسنی 012
 

 

 بحث
مدیریت و همچنؤین بؤه    های یستمارکان س ترین مهم یکی ،یو مدیریت راهبرد یزیر از برنامه مثّررو صحی  ة استفاد

بؤر   درنهایؤت در تمام سؤطوح و   یفنر غیری و فنر یها همشخرصآن، اّربخشی مثبتی بر کنتر   یشگیرندةپ ،لحاظ نقش

در  ریؤزی طؤرح بخؤش   ،9شکل  براساس (.7923 )پاداش و همکاران، سازمان خواهد داشت یها نتایا نهایی و نمانام

گرفتؤه  مطالعؤات صؤورت   دربؤه خؤود اختصؤاص داده اسؤت.      رابیشترین امتیؤاز   ،های مورد مطالعهمیان سایر بخش

: 8277)کوردوگلو و کوکالیسؤکان،   ، ترکیه(71: 8229تیرلیشکین، ) ی روسیهکشورهاشناسی راپام در روشبراساس 

شؤترین  بی ،ریؤزی نیز بخش طؤرح  (812: 8278همکاران،  و لو) و تایوان (72 :8229 همکاران، و لی) چین (71873

ریؤزی مناسؤ  در   وجؤود طؤرح   دهندةنشان ده است که این  کرهای مورد مطالعه کسامتیاز را در بین سایر شاخص

 .استی تأّیرگذار بر اّربخشی مدیریت ها شاخصنسبت به سایر  مطالعه مورد ةشد حفاظتمناطق 

واحد مدیریت طؤی دو سؤا     توسعطکنتر  فشارها و تهدیدها  ق اهداف وسط  مدیریت، تحقر دهندة شانن برونداد 

 دز شؤدة  ، منطقؤة حفاظؤت  ایؤن نتؤایا   اسؤاس بر .(822: 8278همکؤاران،   )لو و شده است گذشته در مناطق حفاظت

ات و کارمنؤدان بؤا   اطرالع های این شاخص بخش ارتباطات و میان بخش دارای بیشترین امتیاز در شاخص ورودی و از

امؤل اّرگؤذار در   ویکؤی از ع  ،و کارمنؤدان در سؤط  جهؤانی    بؤان  طیمحمبود . کاستامتیاز باال دارای بیشترین امتیاز 

شؤیمبار دارای  شؤدة   که منطقؤة حفاظؤت  ( 839: 8272)لروینگتون و همکاران، است  شدهشناسایی  ،ضعف مدیریت

بانؤان سؤازمان   و کارمندان است. محیط بان طیمحکمبود  ،ی در این کاهشهای اصل و یکی از بخش ترین ورودی پایین

بؤه شؤرایط کؤاری،     توجعؤه بؤا   اامعؤ   شؤوند  قوانین استخدامی، کارمند دولتی محسوب مؤی  ازنظرزیست  حفاظت محیط

بؤرای  بؤان  ی  محؤیط  ،عییطب در عرصة هکتار 6222 ازای هر، بهاستاندارد جهانی نظامی دارند براساس ت شبهوضعیع

بان وجؤود دارد و ایؤن   هکتار ی  محیط 62222 به ازای هر ،شود. این در حالی است که در ایران حفاظت تعیین می

(. منطقؤة  7938 بان ایرانی دشوار کؤرده اسؤت )ابراهیمؤی و همکؤاران،    ها را برای محیط بوم حفاظت از زیست ،مسئله

 دهنؤدة  گیؤری مؤدیریت نشؤان    ش تصؤمیم مؤدیریت و در بخؤ   فرایندکرایی با باالترین امتیاز در شاخص  شدة حفاظت

در میان مؤدیریت، کارمنؤدان و جوامؤع     مثّرری و ارتباطات مدیریت و کارمندان مناطق با جوامع محلر تشری  مساعی

 است.ی محلر

هؤای اّربخشؤی    تؤرین اّؤر و امتیؤاز در میؤان شؤاخص     پژوهش حاضر دارای کممدیریت در  یهابروندادخروجی  

عنوان خروجی مدیریت است  این در حؤالی اسؤت    زیرساخت در مناطق به توسعة بروندادترین  ت. ضعیفمدیریت اس

شؤده اسؤت. یکؤی از     شؤناخته  برونؤداد تؤرین   عنؤوان قؤوی   بؤه  (79، 8229)لی و همکاران،  که این خروجی در چین

، زیرسؤاخت اسؤت. زیرسؤاخت    شؤته دا برونؤداد  یباالیی بر کاهش امتیازهؤا  اّر ،پارامترهایی که با کس  امتیاز پایین

مسائل مهم در این بخش بحث امکانؤات موجؤود در منطقؤه و تسؤهیالت      ازجملهای است که  شامل مباحث گسترده

در  گردهؤا طبیعؤت  رکتشؤ  هبؤ  رمنحصؤ  اتنهؤ  زیسؤت  محؤیط  روی گؤردی  طبیعؤت  تأّیر. برای بازدیدکنندگان است

 فراغتؤی  نقؤش  و گزینند می سکونت ای منطقه در که زمانی تمدع یبرا آنان بلکه نیست، تفریحی و فراغتی های فععالیعت

 اّؤر  طبیعؤی  محؤیط  بؤر  ،تجهیزات و تأسیسات این وجود که دارند تجهیزاتی و تأسیسات به نیاز کنند، می ایفا خود را

 آب، صؤنایع  پؤذیرایی،  و تأسیسؤات اقؤامتی   نقلیؤه،  وسؤایط  پارکین ، دسترسی، هایراه و عوامل زیربنایی. گذارد می

 (.788: 7916 ،ادینگتؤون و ادینگتؤون  ) انؤد  قبیؤل  این از هایی نمونه آن امثا  و دفع زباله وسایل بهداشتی، تأسیسات

 آن مختلؤف  اشؤکا   بؤا  گردشگری صنعت برای ریزی برنامه که شود می حاصل زمانی جانبه همه تموقعیع ،یکلر طور به

 از حفاظؤت  هؤای  شؤیوه  و و راهکارهؤا  باشؤد  داشؤته  دنبؤا  بؤه  را آن ساکنان زندگی بهبود که گیرد صورت ای گونه به
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 و حامیؤان  تعؤداد  بتواننؤد  کؤه  شؤوند  مؤدیریت  ریؤزی و  برنامه ای گونه به هم طبیعی های جاذبه و یمحلر زیست محیط

 (.7939آبادی، ضیاء مهرجردی وزارع د )دهن افزایش را طبیعت دوستداران

و  یزیؤ ر و برنامؤه  قیؤ دق یموجؤود، اجؤرا   طیدرک کامل فرد از شرا دازمنیشده ن مناس  مناطق حفاظت تیریمد 

شؤده در صؤورت لؤزوم اسؤت      حفاظؤت  ةمنطقؤ   یؤ  تیریدر مؤد  راتییؤ منجؤر بؤه تغ   یم است  که گاهنظارت منظر

 از حاصؤل  امتیؤازات  مجمؤوع  از شؤده  منؤاطق حفاظؤت   مؤدیریتی  اّربخشؤی  .(833 :8272)لروینگتون و همکؤاران،  

 و کارمنؤدان ) هؤا ورودی نامؤة پرسؤش  ،(سؤایت  طرراحؤی  و ریؤزی طؤرح  قانونی، تامنیع اهداف،) ریزیطرح نامةپرسش

 مؤدیریت،  ریؤزی طؤرح ) مؤدیریت  هایفراینؤد  نامؤة پرسؤش  ،(اعتبؤارات  هؤا،  زیرساخت ارتباطات، و اتاطرالع کارکنان،

صؤندو  جهؤانی   ) یؤد آمؤی  دسؤت بؤه  مؤدیریت  برونداد نامةپرسش و( ارزیابی و تحقیق پایش مدیریت، گیریتصمیم

. (9: 8229، )گؤودمن  رها مهم استمتغیع این بین روابط درک استراتژی  مدیریت دیدگاه که از (8229 وحش،حیات

 (.72: 8276، 7)کارانزا ها است ارزیابی عملکرد آن برای راهی شده حفاظتارزیابی اّربخشی مدیریت مناطق 

 گیری نتیجه
اسؤت  مؤدیریت در ایؤن منؤاطق      شؤده  ایجؤاد شده  های اخیر در مناطق حفاظت تغییرات فراوانی که در سا  وجود با

نتؤایا مطالعؤه نشؤان داده    . استخصوص ارتقای سط  مدیریت مناطق و نیازمند راهکارهای راهبردی در دشوار شده

 نتؤایا اسؤت.   مطالعؤه  موردتری نسبت به سایر مناطق  شیمبار دارای سط  مدیریتی پایین شدة است منطقة حفاظت

 شؤیمبار  شؤدة  ت مناطق اّرگذار خواهد بود. منطقة حفاظؤت ت مدیریت در مدیریضمن آشکارسازی نقاط ضعف و قوع

بردن سط  مدیریتی نیازمند بؤه پؤایش   فراوانی دارد. به همین دلیل برای باال گذاری ریزی و سرمایه های برنامه فرصت

الزم  یهؤا  رسؤاخت یز، بودجؤه و  خصؤوص امکانؤات  رهای مربوطه و رسیدگی بیشتری د نمداوم و نظارت از سوی ارگا

 منؤاطق بؤر حفؤظ پایؤدار     افؤزون  ،صؤحی  و نظؤارت پیوسؤته    ریزی در صورت برنامه. استمنطقه  مثّررمدیریت  برای

توریسم وابسته بؤه طبیعؤت    های طبیعی منطقه و توسعة از جاذبهگیری بیشتر  امکان بهره ،مورد مطالعه شدةحفاظت

 .خواهد بود ریپذ امکان دارد،دنبا  همناطق را ب ةزایی و توسعدرآمدکه 

 منابع

 ةبانؤان، حلقؤ  بر قوانین حقوقی حمایتی از محیط مروری .(7938رحمانی ّانی، ابوالفول )رضا  ابراهیمی، ابوالقاسم  حسنی، علی

 .798-789(، 8) 73، ستیز طیمحانسان و ، ستیز طیمححفاظ از حافظان بی مفقودشده

 حفاظؤت  کؤلر  ادارة مؤدیریت  تحؤت  منؤاطق  یهؤا  نقشؤه  تصؤویر  .(7921) خوزسؤتان  اسؤتان  زیسؤت  ظت محیطکلر حفا ادارة
 .  اهواز ،خوزستان استان زیست محیط حفاظت کلر ادارة طبیعی محیط بخش خوزستان، استان زیست محیط

 .  شدة استان خوزستانگزارش کار سالیانة مناطق حفاظت ابچةکت .(7936زیست استان خوزستان ) ادارة کلر حفاظت محیط

 ترجمؤة  .هؤای تفریحؤی و صؤنعت جهؤانگردی(     تالیعؤ اکوتوریسؤم )اکولؤوژی، فعع   .(7916) .ای.ادینگتؤون، ام   .ام. جی ادینگتون،

 .زیست محیط حفاظت سازمان :تهران .کهرم اسماعیل

ریزی راهبردی توسؤعة حفاظؤت   برنامه .(7923اهلل )پاداش، امین  نبوی، محمدباقر  دهزاد، بهروز  جوزی، سیدعلی  مرادی، نبی

 هؤای پؤژوهش  .اسؤتان بوشؤهر(   - شؤدة منؤد  شده )مطالعؤة مؤوردی منطقؤة حفاظؤت    زیست در مناطق حفاظت محیط
 .88-39 (،7) 7، زیست محیط

 عیسؤر  یابیؤ بؤا روش ارز  یتاالب انزل یابیارز .(7939اهلل )عمتن ،یخراسانرهان  ب ،یاضیرسعود  مسید ،یمنور اناز س پور،یخرم

 .32-63 ،(7) 78 ،یطیعلوم مح .نیکاسپ

                                                                                                                                                                          
1- Carranza 
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فی فلور، شکل زیسؤتی و پؤراکنش جغرافیؤایی    . معرر(7936هرام )ب ن،ااندرزی حمد م جنگجو، مید ح اجتهادی، هری م دیناروند،

 .76-7 ،(1) 89، شناسی گیاهیزیست .شیمبار )استان خوزستان( ةشد حفاظت ةگیاهان منطق

 شؤیرکوه  گردشؤگری  -تفریحؤی   منطقة از حفاظت گردی طبیعت ارزش .(7939آبادی، مریم )ءرضا  ضیامهرجردی، محمدزارع

 .797-789(، 7) 78، زیست فصلنامة علوم و تکنولوژی محیط .یزد

گذاری در آموزش جهؤت تحقؤق توسؤعة پایؤدار  بؤا      تحلیل نقش سرمایه .(7933غفاری، هادی  یونسی، علی  رفیعی، مجتبی )

 .722-13(، 7) 3، زیست و توسعة پایدار فصلنامة آموزش محیط .زیست ش محیطتأکید ویژه بر آموز

 .  تهران دانشگاه :تهران .نیسرزم شیآما ةشالود .(7928جید )م مخدوم،

 :اهؤواز ، هؤا  تؤاالب ارزیؤابی سؤریع    .(7938پور، ساناز  دشؤتی، سؤیده سؤولماز )   منوری، سیدمسعود  سبزقبایی، غالمرضا  خرمی

 ه آزاد اسالمی، واحد اهواز.انتشارات دانشگا

چؤا    .اطلس پراکنش پرندگان و پستانداران استان خوزسؤتان  .(7923) مینپاداش، ا هروز راد، ببهروزی  محمدباقر دینبوی، س

 زیست استان خوزستان. حفاظت محیط کلر ، ادارةزیست  ، انتشارات سازمان حفاظت محیطاوع
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