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اكوتوريسم و بازديد از مناطق حفاظت شده، در بعضي مناطق موجب بروز اثرات 
اكولوژيكي شده است، كه بعضي مديران مناطق حفاظت شده به اين مساله با به 

در اين مقاله، . كارگيري چهارچوبهاي مديريت اثرات بازديدكننده، پرداخته اند
عنوان جايگزيني براي ، به (PAVIM)يك چهارچوب مديريت مناطق حفاظت شده 

ظرفيت تحمل و ساير چهارچوبها مثل محدوده تغييرات قابل قبول، پيشنهاد مي 
در اين مقاله از مجموعه اي از معيارهاي ارزيابي براي مقايسه وجوه نسبتا .شود

مثبت و منفي ظرفيت تحمل، ساير چهارچوبهاي جايگزين و چهارچوب پيشنهادي 
بالقوه از آنها در امريكاي مركزي و جنوبي استفاده مي در زمينه ي استفاده واقعي و 

شامل ساده بودن، قابل انعطاف بودن، مقرون به صرفه PAVIMوجوه مثبت . شود
وجوه . ساكنين محلي است بودن، كم زمان بودن، و واردكردن سهم ذينفعان و

تحقيق . منفي شامل ازبين بردن موضوعات حساس فرهنگي و ذهني بودن است
  .و كاربرد آن نوصيه مي شود PAVIMدر مورد بيشتر 
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  مديريت اثرات بازديدكنندگان

 1معصومه توحيدلو

  

  مقدمه - 1

مناطق حفاظت شده نيازمند گردشگري هستند و . رابطه بين مناطق حفاظت شده و گردشگري به اندازه تاريخچه اين مناطق قدمت دارد
جزء مهمي در ايجاد و مديريت گرچه اين رابطه، پيچيده و گاهي متناقض است ولي گردشگري هميشه . گردشگري نيز به آن ها احتياج دارد
  .مناطق حفاظت شده به شمار مي رود

با آن كه . هدف اصلي، اطمينان از اين موضوع است كه گردشگري به اهداف مناطق حفاظت شده كمك كند و موجب تخريب آن ها نشود
تر با بخش گردشگري انجام دهند، ولي  مديران و برنامه ريزان مناطق حفاظت شده مي توانند كارهاي زيادي براي ايجاد رابطه سازنده

عالوه براين، . خودشان هم در محيط هاي حقوقي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي فعاليت مي كنند كه آزادي آن ها را محدود مي سازد
  .كه خارج از حيطه تاثيرگذاري مديران پارك است، خود گردشگري را به عقب مي رانند عوامل بسياري

آن ها به واسطه همكاري با طيف وسيعي از ذينفعان و به ويژه . ائل، مديران مي توانند و بايد نقشي حياتي ايفا كنندبا وجود همه اين مس
جوامع محلي و صنعت مي توانند كارهاي زيادي انجام دهند كه تضمين كند گردشگري بر پارك و مردمي كه در آن يا نزديك آن زندگي 

  .مي كنند تاثيرگذار است

  ت شدهمناطق حفاظ - 2
  تاريخچه مناطق حفاظت شده - 1- 2

كنند كه بيش از دوهزار  رخان ادعا ميونوان مثال بعضي از مبه ع. مناطق حفاظت شده ساخته فرهنگي بشرند و تاريخچه اي طوالني دارند
در اروپا و تقريبا در هزار سال پيش از برخي نواحي به . سال پيش، مناطقي از هند مخصوصا به حفاظت از منابع طبيعي اختصاص يافته بود

به عنوان مثال  اي است جهاني كه عالوه بر اين، ايده حفاظت از مناطق ويژه، ايده. عنوان شكارگاه افراد ثروتمند و بانفوذ محافظت مي شد
  .ديده مي شود) بيشه هاي مقدس(و بخش هايي از آفريقا ) Tapuمناطق (بين سنت هاي جوامع اقيانوس آرام 

درحاليكه بسياري جوامع، نواحي ويژه اي را براي استفاده هاي فرهنگي و منابع طبيعي اختصاص مي دادند، در ابتدا پادشاهان و ديگر 
به مرور . حفاظت شده كنار گذاشتندرنسانس بودند كه ذخيره گاههاي سلطنتي شكار را به عنوان مناطق حاكمان اروپايي اوايل دوران 

  . استفاده از اين اماكن براي عموم آزاد شد و پايه جذب جامعه و گردشگري را فراهم ساخت

فعلي را به ايالت  Yosemiteبخش كوچك ولي مهمي از پارك ملي  Yosemite Grant، كنگره آمريكا همراه با 1864در 
به عنوان يك " Yellowstoneقانون اياالت متحده با اختصاص . واگذار كرد "استفاده عمومي، تفريح و تفرج"كاليفرنيا به منظور 

  .به وجود آورد 1872، نخستين پارك ملي واقعي را در "پارك عمومي يا گردشگاه براي استفاده و بهره مندي مردم

                                                            
   دانشگاه عالمه طباطبايي –كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي، گرايش بازاريابي    1
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  سود بالقوه گردشگري در مناطق حفاظت شده - 2- 2

اين گونه اثرات غالبا به صورت پيچيده باهم تعامل دارند و مسوليت كسب حداكثر . گردشگري در مناطق حفاظت شده سود و هزينه دارد
  . سود درعين كاهش هزينه ها برعهده برنامه ريز مناطق حفاظت شده است

مناطق حفاظت شده از آغاز براي حفاظت از برخي انواع فرايندها ويا شرايط بيوفيزيكي مثل جمعيت حيات وحش، زيستگاهها، چشم 
گردشگران از اين مناطق بازديد مي ). 2جدول(اندازهاي طبيعي يا ميراث هاي فرهنگي مانند سنت هاي فرهنگي جوامع به وجود آمدند 

طقه به خاطر آن تاسيس شده است آگاهي يابند، قدر ارزش هاي آن را بدانند و از منطقه استفاده شخصي نيز كنند تا از ارزش هايي كه من
اهداف برنامه ريزي و توسعه گردشگري استفاده از عالقه مندي گردشگران است تا بدين ترتيب فرصت هاي اقتصادي افزايش يابد، . ببرند

  . م ذينفعان بهبود يابدايت زندگي تماز ميراث طبيعي و فرهنگي محافظت شود و كيف

  :درمورد افزايش فرصتهاي اقتصادي براي نمونه، كاستاريكا ذكر مي شود

نمونه اي از مناطق حفاظت شده كه بنيان صنعت موفق : سيستم مناطق حفاظت شده كاستاريكا -1- 2- 2
  اكوتوريسم را ايجاد كرده اند

اين كشور را تشكيل % 25هكتار يا بيش از 630000گاههاي زيستي كاستاريكا بيش از پارك هاي ملي، پناهگاههاي حيات وحش و ذخيره 
، بحران اقتصادي پديد آمد و در دهه 1980، دولت بيشتر اين زمينها را خريد و تحت مديريت قرار داد ولي در دهه 1970طي دهه . مي دهند

عالوه براين، يك سيستم . وروديه پاركهاي ملي را افزايش دهددولت تصميم گرفت . ، كمك هاي بالعوض بين المللي كاهش يافت1990
علي رغم افزايش . پرداخت وروديه دوگانه نيز ايجاد شد تا بدين ترتيب گردشگران خارجي مبلغ بيشتري نسبت به گردشگران داخلي بپردازند

ميليون  03/1، 1999درسال . دار باقي مانده اندهزينه ها، پارك هاي كاستاريكا همچنان به عنوان يك مقصد گردشگري بين المللي پرطرف
اين گردشگران از مناطق حفاظت شده % 66را معيار درنظر بگيريم،  1996گردشگر بين المللي وارد اين كشور شدند و اگر مقادير سال 

ن پارك هاي ملي هستند كه ميليارد دالر آمريكا مي رسد و اي1درحال حاضر درآمدهاي گردشگري كاستاريكا به بيش از . بازديد كردند
  .اساس صنعت موفق اكوتوريسم را تشكيل مي دهند

  خطرات بالقوه گردشگري در مناطق حفاظت شده - 3- 2

بازديد گردشگران مي تواند اثرات منفي داشته باشد و واقعا نيز دارد ولي بسياري از آنها را مي توان به گونه اي مناسب مديريت كرد و 
اطق حفاظت شده در موقعيتي قرار دارند كه مي توانند اثرات مثبت و منفي گردشگري را بسنجند، مقدار قابل قبول ذينفعان من. كاهش داد

مالي و اقتصادي، فرهنگي و : هزينه هاي گردشگري سه دسته است. بودن اثرات منفي را تعيين كنند و روش هاي مديريتي پيشنهاد دهند
  .اجتماعي، و زيست محيطي

  نمونه اي از صنعت مهم گردشگري با سود محلي ناكافي: نپال Royal Chitwanلي پارك م -1- 3- 2

هزار بازديدكننده و علي رغم اين، اثرات اقتصادي ناچيزي بر مردم بومي داشت و به روستاهاي 60، اين پارك ملي بيش از 1994درسال 
هزار نيروي آماده به كار كه نزديك پارك زندگي مي كردند 87مطالعه اي نشان داد كه از حدود . نزديك ورودي اصلي پارك محدود مي شد

درصد از خانواده هاي مورد مطالعه درآمد 6اين گزارش نشان مي داد كه تنها . نفر مستقيما در صنعت اكوتوريسم شاغل بودند1100كمتر از 
ق ساالنه اين خانواده ها از اكوتوريسم فقط درواقع حتي حقو. ساالنه خود را مستقيم يا غيرمستقيم از اكوتوريسم به دست مي آوردند
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ها و عالقه مندي جوامع محلي  ي دشوار راجع به سبك و سنگين كردن بين توسعه گردشگري، حفاظت از ارزشكه مستلزم تصميم گير

  .است

  اصول مديريت بازديدكنندگان در مناطق حفاظت شده - 3

ركجا كه اثرات بازديد از منابع بايد به دقت و دره. گردشگري پايدار به كيفيت منابع طبيعي و فرهنگي منطقه حفاظت شده بستگي دارد
تمام استفاده هاي تفرجي اثراتي ايجاد مي كنند و حتي مقادير كم استفاده تفرجي مي تواند منجر . ممكن است مديريت، كنترل و كم شوند

. حفاظت شده مثال درآمدزايي ممكن است مطلوب و درواقع دليل ايجاد پارك باشدبرخي پيامدهاي گردشگري منطقه . به اثرات منفي شود
سوال پيش روي برنامه ريزي گردشگري پارك تعيين اين است كه چه درجه اي از . سطح مشخصي از اثرات، قابل قبول است بنابراين

درباره ) قضاوت برمبناي ارزش هاي شخصي(چنين تصميماتي وقتي علمي باشند نشان دهنده ي داوري ارزشي . اثرات قابل قبول مي باشد
چه مقدار آسيب به محيط طبيعي، ارزش درآمد مثبت اقتصادي و كيفيت . ه هاي پيچيده آن هاستارزش نسبي مبادله و انتخاب بين گزين

زندگي حاصل از گردشگري را دارد؟ اگر گردشگري پارك وجود نداشت و از منابع استفاده ديگري مي شد چه اثراتي بر منابع طبيعي و 
  .نشان داده شده است 3ي اصول مهم مديريت بازديدكنندگان در جدول فرهنگي پديد مي آمد؟ براي كمك به پاسخ اين گونه سواالت برخ
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  الگوهاي مديريت منطقه حفاظت شده - 4

اين موضوع باعث تشويق . ظرفيت تحمل به عنوان يك تكنيك مديريت گردشگري در محيط هاي حساس مطرح شد 1970در دهه 
مديران به تالش براي حل مشكالت ناشي از استفاده هاي گردشگري به وسيله اعمال محدوديت براي نفرات و براساس سطح ازپيش 

به هرحال، اين راهكار محدوديت هاي جدي دارد و . تعيين شده گرديد كه از آناليز اكولوژيكي، اجتماعي و ديگر موارد به دست مي آمد
  .راساس محدوديت و فشار استدراصل مفهومي محدودكننده ب

تعريف مي ) چه در خشكي و چه دريايي(به منظور ارائه راهكارهاي مديريتي مناطق حفاظت شده، اين مناطق به عنوان منطقه هاي طبيعي 
  :شوند كه با اهداف زير طراحي شده اند

 يند؛يكپارچگي اكولوژيكي اكوسيستمهاي موجود را براي نسل موجود و نسلهاي آتي حفظ نما )1

  ).,1994IUCN(محلي باشند براي كسب آرامش، تفرج و آموزش گردشگران  )2

حفاظت شده كه براي تشويق لذت جويي بازديدكنندگان و به عنوان عاملي برخالف اهداف منطقه  ظرفيت تحمل،درنتيجه مي توان به  
مشخص شد، الگوهاي پيچيده تري براي  زماني كه محدوديت هاي اين راهكار. ارزش بخشيدن به منابع طراحي شده است نگريست

  .ساختار مديريت گردشگري و بازديد از منطقه حفاظت شده توسعه يافت

  :برخي الگوها كه در نقاط مختلف دنيا استفاده شده اند عبارتند از

 (LAC) محدوديت تغييرات قابل قبول -1

 (VIM) مديريت اثرات بازديدكنندگان -2

 (VERP) ابعتجربه بازديدكنندگان و حفاظت از من -3

 (VAMP) فرايند مديريت فعاليت بازديدكنندگان -4

 (ROS) طيف فرصتهاي تفرجي -5

 (TOMM) مدل بهينه سازي گردشگري -6

 .ارائه شده است 4مزايا و معايب و مقايسه اين الگوها در جدول 
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 كه به دليل نبود كاركنان يا زماني كه مديريت مايل به  فعاليت هاي مديريتي مورد نظر هميشه به كار نمي رود، حتي زماني

 روبرو شدن با انتخاب هاي سخت نيست، محدوديت ها بسيار بيشتر است

مديراني كه مايل به استفاده از اين الگوها هستند بايد از اسناد و مدارك مربوطه اطالعات كسب كنند و با برنامه ريزان باتجربه تماس 
  . بگيرند

  .ه معرفي و بيان ويژگيهاي برخي از تكنيكهاي مديريت اثرات گردشگري مي پردازيمدر اينجا ب

  2 (LAC)محدوده تغييرات قابل قبول   - 1- 4

تمامي فعاليتهاي بعدي مانند ساخت و سازها، ايجاد تسهيالت . توسعه اهداف گردشگري در مناطق حفاظت شده امري ضروري است 
  .خدمات گردشگري از اين اهداف سرچشمه مي گيرندتفرجي و تعيين سطوح و چگونگي 

LAC  روشي را جهت انجام اين كار پيشنهاد مي كند كه تمركز زيادي بر ارتباطات ميان سطوح استفاده و اثرات ندارد بلكه بر تعيين ،
شرايط مناسب زيست محيطي و اجتماعي و فرهنگي فعاليتهاي ديداركنندگان و كارهاي الزمي كه مديريت بايد انجام دهد تا به اين شرايط 

براي اين منظور از فرايندي نظام مند، شفاف، منطقي و قابل دفاع و مستلزم مشاركت عمومي استفاده مي . كيد دارددست پيدا نمايد، تا
  :پياده سازي اين فرايند نيازبه برداشتن گامهاي نه گانه زير دارد. نمايد

  موجب بروز مشكالت احتمالي گردد؛شناسايي موضوعات و حوزه هايي كه مي تواند  -

  توصيف مناطق يا كالسهاي تفرجي؛ شناسايي و -

  انتخاب شاخص هاي معرف شرايط اجتماعي؛ -

  بررسي وضعيت كنوني منابع طبيعي و شرايط اجتماعي؛ -

  تعيين استانداردهايي براي منابع و شرايط اجتماعي مناسب در هريك از كالسهاي تفرجي؛ -

  شناسايي كالسهاي تفرجي جايگزين؛ -

  يت مناسب هريك از جايگزين ها؛شناسايي فعاليتهاي مدير -

  ارزيابي و انتخاب گزينه پيشنهادي؛ -

 (Eagles et al. , 2002: 167)اجراي فعاليتها و كنترل شرايط  -

 :در جدول زير آمده استLAC  توضيحات گامهاي نه گانه 

 

 

 

                                                            
٢‐limits Of Acceptable change  
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  :LACفرايند و راهكارهاي . 5جدول 

  توضيح درمورد هدف راهكارها گامها
هاي ويژه، ارزششناسايي  -1

موضوعات و حوزه هايي كه 
تواند موجب بروز مشكالت  مي

  احتمالي گردد

 :شهروندان و مديران
  شناسايي ويژگيهاي منطقه كه

 نيازمند توجه مي باشند

  شناسايي مشكالت و نگراني
 هاي كنوني مديريت

 شناسايي مشكالت عمومي :
زيست محيطي، اجتماعي و 

 اقتصادي

 منطقه در اسايي نقشي كه شن
اي و ملي ايفا مي  سطح ناحيه

كند و محدوديتهاي سياسي و 
  نهادي

تشويق به درك بهتر از منابع مبتني بر 
طبيعت و چگونگي مديريت اين منابع و 

  تمركز بر موضوعات اصول مديريت 

شناسايي و توصيف مناطق يا -2
  كالسهاي تفرجي

كالسهاي تفرجي، منابع طبيعي را توصيف 
آنها امكان حمايت كردن از  كنند كه در مي

منابع طبيعي و ويژگيهاي گوناگون اجتماعي 
  .وجود دارد
  شناسايي مناطق داراي منابع

 طبيعي

  گوناگون كه بايد توصيف شرايط
  موردحمايت قرار گيرند

توسعه اين مناطق امكان تعريف نمودن 
طيفي از شرايط گوناگون را در داخل منطقه 

  .حفاظت شده فراهم مي آورد

انتخاب شاخص هاي معرف -3
  شرايط اجتماعي

شاخص ها، عناصر ويژه اي از شرايط 
اجتماعي هستند كه به عنوان معرفي از 

شود مناسب و  شرايطي كه فرض مي
موردقبول هريك از كالسهاي تفرجي است، 

  .انتخاب مي شوند
 هايي كه اندازه  انتخاب شاخص

گيري آنها معرف سالمت كلي 
 منطقه باشد

 شاخص هاي  استفاده از
اقتصادي، اجتماعي و زيست 

  محيطي

انتخاب شاخص ها  LACبراي تعين 
ضروري است زيرا شرايط آنها بطور كلي 
منعكس كننده شرايط كالسهاي تفرجي 
است و راهنمايي جهت بررسي وضعيت 

  منطقه مي باشند

با نمايش داده هاي جمع آوري شده بر روي استفاده از شاخص هاي انتخابي  بررسي وضعيت كنوني منابع -4



١
٤ 

www.tourismscience.ir    علم گردشگري                        مديريت اثرات بازديدكنندگان: معصومه توحيدلو

 
به منظور فهرست برداري منابع و  طبيعي و شرايط اجتماعي

 شرايط اجتماعي 

  استفاده از داده هاي جمع آوري
شده به منظور شناسايي 

 محدوديتها و فرصتهاي منطقه

  تهيه نقشه جهت نمايش وضعيت
شاخص ها از نظر موقعيت و 

 شرايط

  

ط و هم موقعيت شاخص ها نقشه هم شراي
  .شناسايي مي شود

تعيين استانداردهايي براي منابع -5
و شرايط اجتماعي مناسب 

  درهريك از كالسهاي تفرجي

  شناسايي طيفي از شرايط براي
هريك از شاخص ها باتوجه به 
شرايط مناسب هريك از 

 كالسهاي تفرجي

  تعريف نمودن شرايط بگونه اي
كه قابل اندازه گيري باشند جهت 
مشخص نمودن حداكثر شرايط 

 )حدود(قابل قبول 

  اطمينان حاصل نمودن از اينكه
شرايط قابل دسترس و واقعي 

  هستند

بنيان هاي الزم جهت تعيين طيفي از 
شرايط متفاوت را در مناطق حفاظت شده به 

ابل قبول، منظور تعريف محدوده تغييرات ق
  ارائه مي نمايد 

شناسايي كالسهاي تفرجي -6
  جايگزين

  شناسايي انواع گوناگون و
موقعيت و زمان بندي جايگزين 

جهت  4تا 1ها و انجام گامهاي 
تشخيص اينكه هركدام از گزينه 
ها تا چه ميزان منافع و شرايط 

  موردتظر را برآورده مي نمايند

ارائه روشهاي جايگزين جهت مديريت 
طقه به گونه اي كه به بهترين نحو ممكن من

نيازها و منافع را برآورده نموده و نگرانيها را 
  . برطرف نماييم

شناسايي فعاليتهاي مديريت -7
  مناسب هريك از جايگزين ها

 فايده - انجام تحليل هزينه
 درمورد تمام جايگزين ها 

  شناسايي فعاليتهاي مديريتي
مناسب جهت دستيابي به شرايط 

  نظرمورد 

فايده -اين گام مستلزم انجام تحليل هزينه
  درمورد تمام جايگزين ها مي باشد

ارزيابي و انتخاب گزينه -8
  پيشنهادي

  مرور منافع در برابر هزينه براي
تك تك گزينه ها با توجه به 

 منافع ذينفعان و عموم مردم

  ارزيابي ميزان تناسب هريك از

  اتفاق نظر درخصوص انتخاب بهترين گزينه
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 گزينه ها با موضوعات موردنظر

  عوامل موردنظر و بيان شفاف
اهميت آنها در فرايند اصميم 

 گيري

 انتخاب گزينه ارجح  
توسعه برنامه اجرايي به همراه   اجراي فعاليتها و كنترل شرايط -9

فعاليتها، هزينه ها، برنامه زمان 
 بندي و مسوليتها

  ارائه برنامه كنترل با تمركز بر
شده در گام شاخص هاي تعيين 

 سوم

  مقايسه شرايط شاخص ها با
استانداردهاي موجود جهت 

  ارزيابي ميزان موفقيت فعاليتها

اطمينان حاصل نمودن از قابل اجرا بودن 
راهبردهاي مديريتي از نظر زماني، انجام 
كنترل هاي الزم جهت اطمينان از اثربخشي 

  فعاليتهاي اجرايي

   Eaglest et. Al, 2002: 83:ماخذ

 

 (VIM) 3مديريت اثرات بازديدكنندگان - 2- 4

اين روش . شرايط مشكالت، عوامل سببي و راهبردهاي مديريتي: فرايندي است كه بر سه موضوع اساسي در رابطه با اثرات نظارت مي كند
  :امريكا تدوين گرديده و پياده سازي آن مستلزم انجام هشت گام زير مي باشدبراي استفاده در پاركهاي ملي 

 انجام پيش ارزيابي و مرور داده ها؛ -

 مرور اهداف مديريتي؛ -

 انتخاب شاخص هاي كليدي؛ -

 انتخاب استانداردها براي شاخص هاي اثرات مهم و كليدي؛ -

 مقايسه ميان استانداردها و شرايط موجود؛ -

 شناسايي راهبردهاي مديريتي و -

 (Eagles et al, 2002: 168)اجرا  -

 (VERP) 4حفاظت از منابعتجربه بازديدكنندگان و  - 3- 4

VERP  توسط خدمات پارك  1993اولين بار در سال اين چهارچوب براي . در امريكا ايجاد شد و توسعه يافت 1990در اوايل دهه ي
هاي ملي امريكا در پاسخ به فشار رو به رشد گردشگران و اثرات ناشي از آنها بر پاركهاي ملي و همچنين نگراني هاي رو به رشد مربوط به 

، كاركردها، ساختارها و ، به شيوه اي اقتباس شده كه با عملكردهاLACاز مدل  VERP. ظرفيت هاي تحمل، مورد استفاده قرار گرفت
                                                            

٣‐Visitor Impact Management  
٤‐Visitor Experience and Resource Protection  
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چهارچوب تجربه . اهداف پارك هاي ملي هماهنگ باشد؛ اين موارد بايد هنگام استفاده از اين مدل، تحت هر شرايط مدنظر قرار گيرند

: 172جنكينز،  پيگرام و(ديداركنندگان و حفاظت از منابع، به طور همزمان و پيوسته بر مديريت استفاده ي ديداركنندگان و منابع تمركز دارد 
2006.(  

  ):2006: 173پيگرام و جنكينز، (دربردارنده ي مراحل زير است  VERPچهارچوب 

 گردآوردن اعضاي ميان رشته اي تيم پروژه .1

 ايجاد استراتژي مشاركت عمومي .2

 تدوين گزارشات، اهداف، موضوعات و محدوديتها .3

 تحليل منبع پارك ملي و ميزان استفاده ي بازديدكنندگان .4

 دامنه ي بالقوه ي تجربيات بازديدكنندگان و شرايط منابع توصيف .5

 )منطقه بندي(تخصيص مناطق بالقوه به مكان هاي خاص  .6

 انتخاب شاخص ها و تعيين استانداردها براي هر منطقه؛ تدوين برنامه ي كنترل .7

 كنترل منابع و شاخص هاي اجتماعي .8

  انجام اقدامات مديريتي .9

ارزيابي اثرات ديداركنندگان، منجر به شناخت پنج عامل شد كه اساس و بنيان ماهيت اثرات تفريحي را بررسي ادبيات مربوط به روش هاي 
پيگرام و (اين عوامل عبارتند از . تشكيل داده و بايد به طور همزمان در برنامه هاي مديريت اثرات ديداركنندگان، مورد توجه قرار گيرند

  ):2006: 175جنكينز، 

شاخص هاي اثرات باهم در ارتباط هستند به طوري كه هيچ پاسخ قابل پيش بيني و جداگانه اي از محيط هاي : ارتباط اثرات .1
 .طبيعي و رفتار فردي به كاربري هاي تفريحي داده نمي شود

خواهد بود و تحت تاثير انواع عوامل از كاربري ديداركنندگان متفاوت اين رابطه براي درجات مختلف : اثرات -رابطه ي كاربري .2
 ).رابطه ي ساده اي نيست(اثرات، رابطه اي غيرخطي است  -رابطه ي كاربري. موقعيتي قرار دارد

 .مناطق در مواجهه با ديداركنندگان، تحمل متفاوتي خواهند داشت: تحمل متفاوت اثرات .3

 .ريحي با يكديگر متفاوت استگستره و ماهيت اثرات در فعاليت هاي تف: تاثيرات خاص فعاليتها .4

 .فصلي بودن و متغيرهاي خاص مناطق بر اثرات تفريحي، تاثيرگذارند: تاثيرات خاص مناطق .5

  (VAMP) 5فرايند مديريت فعاليت بازديدكنندگان - 4- 4

، منجر به ايجاد و توسعه ي فرايند مديريت فعاليت ديداركنندگان 1980ش هاي موجود ميان منابع و ديداركنندگان در دهه ي تن
(VAMP)  شد) كه در حال حاضر كانادا محيط نام دارد(توسط خدمات پاركهاي كانادا .VAMP  سعي در ايجاد تغييرات بنيادي در درك

ركهاي ملي دارد، از پايه و اساس يك محصول يا عرضه گرفته تا رويكردي دقيق و گسترده به مديريت پا) تشخيص موقعيت(وضعيت 
، انعطاف پذير و مفهومي است كه به تصميم سازي در رابطه با چهارچوبي پيشگيرانه VAMP). 1998: 47گراهام و ديگران، (بازارها 

ارزيابي : اين تكنيك، شامل اين موارد است. اي ملي كمك مي كندبرنامه ريزي، توسعه و عملكرد خدمات و تسهيالت مربوط به پاركه
انسجام منطقه اي يك پارك ملي، شناخت نظام مند ديداركنندگان، ارزيابي پتانسيل بازار ديداركنندگان، شناسايي فرصتهاي آموزشي كه مي 

                                                            
٥‐Visitor Activity Management Process  
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اين چهارچوب در تمام اين پنج موقعيت مديريت . دتواند در درك، استفاده ي پايدار و پي بردن به ارزش ميراثها به عموم ياري برسان

  ):1990: 4گراهام و الرنس، (پاركهاي ملي لحاظ مي شود 

 ايجاد پارك ملي .1

 برنامه ريزي براي مديريت پارك ملي جديد .2

 اجراي برنامه ي مديريت پارك ملي .3

 بازبيني برنامه .4

 توسعه ي تسهيالت و عملكرد .5

، هم از اطالعات اجتماعي و هم از اطالعات ROS ،LAC ،VIMفرايند مديريت فعاليت ديداركنندگان نيز همانند ظرفيت تحمل، 
با اين وجود اين قابليت را (طبيعي جهت تسهيل تصميم گيري در رابطه با دسترسي و استفاده از مناطق حفاظت شده، استفاده مي كند 

به منظور هماهنگ نمودن  اين فرايند همچنين شامل بازاريابي موقعيت). داراست كه در محيط هاي وسيع تر نيز مورد استفاده قرار گيرد
  ). 1993ليپسكمب، (تقاضاي فعاليتهاي گردشگري با فرصتهاي منابع به منظور ايجاد فرصتهاي خاص تفريحي است 

  ):1988گراهام و ديگران، (فرايند مديريت فعاليت ديداركنندگان دربر دارنده ي موارد زير است 

 تعيين اهداف فعاليتهاي ديداركنندگان .1

 اختياراتتعيين حيطه ي  .2

 شناسايي موضوعات مربوط به مديريت ديداركنندگان .3

 تحليل موضوعات مربوط به مديريت ديداركنندگان .4

 توسعه ي گزينه هاي مربوط به خدمات و فعاليتهاي ديداركنندگان .5

 ارائه ي پيشنهادات و تالش در جهت مورد پذيرش قرار گرفتن برنامه هاي مربوط به فعاليتها، خدمات و تسهيالت .6

 جراي گزينه هاي پيشنهاديا .7

فرايند مديريت فعاليت ديداركنندگان در كشورهايي مانند استراليا مورد استفاده ي چنداني واقع نمي شود چراكه به دليل اينكه بيشتر  رويكرد
ود؛ اين امر منجر مديريت ديداركنندگان به صورت انفرادي انجام شده و يافته هاي آنها به ندرت به صورت عمومي منتشر مي شمطالعات 

  ).1993: 11ليپسكمب، (به عدم وجود انسجام در اين مطالعات و همچنين كمبود داده هاي مربوط به ديداركنندگان خواهد شد 

اين همپوشاني، تصادفي . و ديگر تكنيك ها، چهارچوب ها و مدل هاي برنامه ريزي وجود دارد VAMPهمپوشاني قابل توجهي ميان 
نكته ي قابل توجه در اين رابطه آن است كه مديران و محققان بايد اين . نبوده و از ارزيابي آنها در ساختارهاي خاص نشات مي گيرد

: 168پيگرام و جنكينز، (ته بودند، در شرايط خاصي كه مشغول به كارند، استفاده كنند توانايي را دارا باشند كه بتوانند از آنچه پيشتر فراگرف
2006 .(  

  (ROS) 6طيف فرصتهاي تفرجي - 5- 4

اين چهارچوب دربردارنده ي انواع مختلفي از . طيف فرصتهاي تفرجي، مفهومي است كه در مديريت منابع اهميت قابل توجهي يافته است
بود و آن دسته از ويژگيهاي منطقه را كه بر فرصتهاي تفريحي اثرگذار بودند مورد شناسايي قرار ) تدايي تا مدرناز اب(توسعه ي تفريحي 

پيشنهاد داد كه اين فرصتها در  ROSچهارچوب . در رابطه با فرصتها، افراد با حق انتخاب ها، ساختارها و تجربيات روبرو بودند. داده بود
                                                            

٦‐Recreation Opportionity Spectrum  
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به . ، ويژگيهاي كاربري تفريحي مانند سطوح و انواع كاربري و شرايط ايجاد شده توسط مديريت منطقه نيز باشدبر گيرنده ي محيط طبيعي

  ): 1979: 5كالرك و استنكي، (منظور تعريف عوامل مهم در ارزيابي فرصتهاي تفريحي، چهار معيار مدنظر قرار گرفت كه عبارتنداز 

 .گيري باشندمل بايد قابل مشاهده و قابل اندازه  عوا .1

 .عوامل بايد به طور مستقيم تحت كنترل مديريت باشند .2

 .عوامل بايد به ترجبحات افراد مربوط باشند و تصميمات آنها را در رابطه با استفاده از منطقه تحت تاثير قرار دهند .3

 .ويژگيهاي عوامل بايد به واسطه ي دامنه اي از شرايط طبقه بندي شود .4

  :ذكرشده، شش عامل ناشي شد كه عبارتند ازركنندگان و تجربه ي مديريت با توجه به چهارمورد از ارزيابي ترجيحات ديدا

 دسترسي .1

 ميزان استفاده از منابع غيرتفريحي .2

 مديريت منطقه .3

 تعامل اجتماعي .4

 قابل قبول بودن اثرات بازديدكنندگان .5

 سطح قابل قبول سخت گيري .6

ROS اين روش به منظور ياري رساندن به مديراني كه . فراهم آورنده ي طيفي از شرايط از طبيعي و بكر تا كنترل شده و شهري است
ر كم مسوليت مديريت مناطق بكر يا دور افتاده اي را به عهده داشتند توسعه پيدا كرد، اين مناطق ساكنان دائم نداشتند و يا تعداد آنها بسيا

 ROS. اكيد تنها بر حفظ محيط طبيعي بود و ادراك ديداركنندگان از كيفيت محيط طبيعي در درجه اول اهميت قرار داشتبود و عموما ت
شباهت هاي بسياري بين ارزيابي ديداركنندگان از يك . اين امكان را فراهم نمود كه كاربري هاي تفريحي نيز به اين مناطق داده شود

ند كه توسعه، تصميمات بايد به گونه اي گرفته شو. ام فعاليتهاي تفريحي بخصوص در فضاي باز، وجود داردساختار و ميل آنها به سفر و انج
  ).2003: 27باتلر و والدبرگ، (نشان دهنده ي تعهد منطقه به بازارهاي مشخص گردشگري، سطح توسعه و درجه ماجراجويي باشد 

  

  7ظرفيت تحمل - 6- 4

با ظهور مفهوم . ، بحث ظرفيت تحمل عمدتا در ارتباط با مديريت مراتع، چراگاهها و همچنين جنگل داري مطرح بود1970ي  دههتا اوايل 
كه سه شاخص رفاه،  1990و مفهوم توسعه ي پايدار اقتصادي و زيست محيطي در دهه ي  1970توسعه ي پايدار انساني در اوايل دهه ي 

الم به عنوان اركان اساسي توسعه ي پايدار مطرح شدند، ظرفيت تحمل نيز ايزاري مناسب جهت برآورد بازده اقتصادي و محيط زيست س
در همين زمان، روند رو به رشد بهره برداري بي رويه و خارج از توان محيط طبيعي، تشديد . هريك از اين شاخص ها درنظر گرفته شد

محيطي، ضرورت به كارگيري روش هايي را براي تبديل اكوسيستم هاي پس  حيط زيست و بروز بحران هاي زيستمآلودگي ها، تخريب 
در چنين شرايطي، برآورد ظرفيت تحمل و بهينه سازي يا تعديل آستانه ي تغييرات به . رفته به اكوسيستم هاي سازش يافته، برمي تابيد

  ).1386: 2گران، طبيبيان و دي(عنوان يكي از روش هاي كنترل و پايش تغييرات به كار گرفته شد 

حداكثر تعداد جمعيت ديداركننده از يك منطقه ي گردشگري در يك ": ، ظرفيت حتمل عبارت است ازWTO (1992)براساس تعريف 
از ديدگاه اكوسيستمي مفهوم ظرفيت تحمل به اين صورت . "زمان معين، بدون ايجاد تغيير و آشفتگي در كيفيت رضايتمندي ديداركنندگان

                                                            
٧‐ Carrying Capacity  
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توان حمايت از آنها را در زمان حال ) يا زيستگاه(حداكثر جمعيت يك گونه ي معين كه مساحت مشخصي از سرزمين ": دتعريف مي شو

به طور كلي انواع ظرفيت تحمل كه در تقسيم بندي هانتر ارائه . "بدون كاهش يا تهديد توان نسل آتي آن گونه براي بقاء جمعيت دارا باشد
  ):1386: 4يان و ديگران، طبيب(شده اند، عبارت است از 

 ظرفيت تحمل فيزيكي  

تعداد، ظرفيت و احجام واقعي و فيزيكي را بدون درنظرگرفتن عملكرد اكوسيستم بيان كرده و حدي از يك ناحيه يا منطقه را شامل مي 
  .شود كه فراتر از آن، تغييرات، آشفتگي ها و يا مسائل زيست محيطي بروز مي كند

 دراكيظرفيت تحمل رواني يا ا  

كاربران جديد يك منطقه ي توسعه يافته، پيش از آغاز جستجو براي يافتن گزينه مكاني ديگري براي كمترين درجه ي مطلوبيتي است كه 
  .همان كاربري، آماده ي پذيرش آن باشند

  ظرفيت تحمل اجتماعي  

ي آمادگي پذيرش  كاربران جديد و يا درجه سطح تحمل جامعه ي ميزبان در يك منطقه ي در حال توسعه براي پذيرش حضور و رفتار
  .تراكم و شلوغي توسط كاربران جديد است

 ظرفيت تحمل اقتصادي  

توانايي جذب و پذيرش فعاليت هاي جديد در راستاي توسعه، بدون جابجايي و يا ايجاد مزاحمت در كاربري ها و فعاليت هاي مطلوب 
  .محلي، است

ر از ظرفيت تحمل كه در تقسيم بندي هانتر ارائه نشده اما در برخي تحليل ها و ارزيابي ها به كار عالوه بر موارد ذكر شده، دو نوع ديگ
  :گرفته مي شود عبارت است از

 ظرفيت تحمل اكولوژيكي  
 ظرفيت تحمل زيست محيطي  

  ):1383: 30كوكوسيس و مكسابه نقل از فرهودي و شورچه، (عبارت است از  (TCC)انواع ظرفيت تحمل گردشگري 

 8(PCC)ظرفيت تحمل فيزيكي  .1

  (RCC) 9ظرفيت تحمل واقعي .2

 (ECC) 10ظرفيت تحمل موثر .3

نگاهي انتقادي به مفهوم ظرفيت تحمل دارند و معتقدند توجه بيش از حد اين مفهوم به اعداد و ارقام از نقاط ) 2001: 2(اليم و مك كول 
آنها معتقدند اين مفهوم حمل بر تعدادي از فرضيات است كه در دنياي واقعي قابل تحقق نيست و سواالت در . ضعف آن به شمار مي رود

اطق حفاظت شده را افزايش مي دهد و شرايط براي محقق شدن مفهوم ظرفيت تحمل به خصوص اهداف گردشگري و اعمال مديريتي من
                                                            

٨‐ Phisical Carrying Capacity  
٩‐ Real Carrying Capacity  

١٠‐ Effective Carrying Capacitry  
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آنها معتقدند براي برنامه ريزي مديريت اثرات ديداركنندگان، بايد از گستره اي از چارچوب هاي . ندرت در دنياي واقعي به وقوع مي پيوندد

آنها معتقدند به منظور پرداختن به موضوع اثرات ديداركنندگان . ده نمودبرنامه ريزي جهت حفاظت از منابع و همچنين مسائل ديگر استفا
  .استفاده شود VERPيا  LACبهتر است از تكنيك 

  :به طور كلي بعضي از مشكالت عمده در سنجش ظرفتحمل عبارت است از

  1998: 187ر و ديگران، كوپ(ظرفيت تحمل براي افراد مخنلف، معاني گوناگوني دارد و تعريفي جهاني از آن وجود ندارد.( 

 براي مثال، در گردشگري ظرفيت هاي مختلف مانند ظرفيت . طيف گسترده اي از استانداردها بايد مورد سنجش قرار گيرند
 ).2001: 356ميلر، (تحمل زيست محيطي، ظرفيت تحمل گردشگري و غيره بايد مورد سنجش واقع شوند 

 اين مفهوم، ايستا و ثابت نبوده و پويايي آن بستگي به سرعت تغييرات دارد . ظرفيت تحمل، مفهومي پويا و تغييرپذير است
 ).2004: 279سيمون و ديگران، (

  2001: 356ميلر، (ظرفيت تحمل از نظر كمي قابل اندازه گيري است و مشكالتي پيش روي سنجش كيفي آن وجود دارد( 

 اين، يك اثر تنها هنگامي شناخته مي شود كه قابل بررسي باشد اما عالوه بر . مشكالتي در زمينه ي پيش بيني اثرات وجود دارد
  ).1999: 706باكلي، (آستانه هاي شناسايي بسيار متغير هستند 

  

 اثرات بازديدكنندگان و مديريت مناطق حفاظت شده - 5

فرهنگي ما و براي حفظ تنوع طبق اتحاديه جهاني حفاظت، مناطق حفاظت شده براي حفاظت و ارتقاي كسب لذت از ميراث طبيعي يا 
دسترسي بازديدكنندگان به بسياري  كشورها از فوايد ). IUCN،1991(زيستي و يا سيستمهاي پشتيباني حيات اكولوژيكي ايجاد شده اند 

. اين مناطق آگاه اند و آن را تشويق مي كنند و بنابراين، با مساله تعادل بين اهداف استفاده بازديدكنندگان و حفاظت منابع مواجه اند
ل و ؛ مك كو1994مك كول،(پرداختن به اين موضوعات، بدون وجود چارچوبي براي ساختار و هدايت تصميم گيري مشكل خواهد بود 

  ).1992استنكي، 

بعالوه، چارچوبهاي تصميم گيري مي توانند به يكپارچگي بهتر نيازهاي مردم محلي به منابع و سيستمهاي مديريت منابع با مديريت مناطق 
به منابع كنترل هاي ملي يا ايالتي منابع معموال به محروم كردن مردم محلي از منابع، با دسترسي نداشتن آنها . حفاظت شده منجر شوند

اين ). 1995؛ پيمبرت و پرتي، 1993؛ پلوسو، 1992گومز پومپا وكاوز، ( كه مردم محلي، هميشه از اين مساله گله مند هستند منجر مي شود
 ).1992امند وامند، (موضوعات بخصوص به امريكاي جنوبي كه جمعيت بومي در اكثريت مناطق حفاظت شده سكونت دارند مرتبط است 

  

  تصميم گيري چارچوبهاي  - 6

استنكي و همكاران، ) (LAC(چارچوبهاي تصميم گيري، شامل ظرفيت تحمل و چارچوبهاي جايگزين مثل محدوده تغييرات قابل قبول 
اجراي چارچوبهاي ظرفيت . است )1997خدمات پاركهاي ملي، ) (VERP(و حفاظت از منابع و تجارب بازديدكننده ) 1964؛ واگار، 1985

تحمل، ساده و ارزان است و به طور گسترده اي  توسط مناطق حفاظت شده ي امريكاي جنوبي و مركزي اتخاذ شده اند، البته هنوز درعمل 
؛ 1998ليندبرگ و مك كول، (به درستي به كار گرفته نشده است و اغلب، در حداقل كردن اثرات بازديدكنندگان شكست خورده است 

برعكس، چارچوبهاي جايگزين، به كمبودهاي ظرفيت تحمل مي پردازند ولي اجراي آنها به كاركنان بسيار،  ).1994؛ واالس، 1994نوريس، 
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؛ هورن و بو، 1996لسكرين، -كبالس( باشدزمان و بودجه نياز دارد و بنابراين، ممكن است براي كشورهاي درحال توسعه كمتر عملي 

  ). 1997كول، ؛ مك كول و 1995

در اين مقاله چارچوبهاي موجود را با توجه به مطلوبيت و عملي بودنشان براي مناطق حفاظت شده ي امريكاي مركزي و جنوبي نقد و 
  .بررسي كرده، يك چارچوب جديد ساده تصميم گيري پيشنهاد داده و وجوه مثبت و منفي آن را ارزيابي مي كنيم

  

  روش ها - 7

ه مصاحبه هم ساختار كه توسط مديران مناطق حفاظت شده هدايت مي شد و نمايندگان آژانس هاي اطالعات نُ ما مرور ادبيات را با
ما همچنين اطالعات يك كارگاه كه توسط مديران و كاركنان سه منطقه حفاظت شده در . مديريت در كاستاريكا، بليز و چيل تركيب كرديم

ها و شركت كنندگان در كارگاهها چارچوبهاي موجود تصميم گيري را توضيح دادند، داليل مصاحبه . مكزيك هدايت مي شد را ارائه كرديم
ارجحيت برخي از چارچوبها نسبت به بقيه را بيان كردند و ادراكات مديران از اثربخشي، مطلوبيت و عملي بودن چارچوبها را مقايسه مي 

اطالع دادن درباره ي اثرات بازديدكننده و براي ) PROFAUNA(ي كارگاه در پاسخ به درخواست  يك آژانس مديريتي مكزيك. كنند
  .انتخاب استراتژي مديريتي ايجاد شد

 Monteverde Cloud Forest Reserve ,Volcan Poas National Park,سايتهاي تحقيق شامل 
Manual Antonio National Park  وBraulio Carrillo National Park در كاستاريكا, ,Hol Chan 

Marine Reserve Altun Ha Mayan ruin وCommunity Baboon Sanctuary در بليز, Torres del 

Paine National Park  در چيل و,Cuatro Cienegas Zapaliname  وMaderas del Carmen  در
طق حفاظت شده به عمل مي آيد، بليز و كاستاريكا به اين دليل انتخاب شدند كه در هر دو كشور بازديدهاي زيادي از منا. مكزيك است

مناطق حفاظت . مناطق اكوتوريستي مشهوري هستند و به اين دليل كه در هردو كشور تحقيقات با استفاده از ظرفيت تحمل انجام شده اند
و نوع آژانس  شده ي اين كشورها به عمد انتخاب شده اند تا سطوح مختلف بازديد، دسترسي، انواع فعاليت بازديدكنندگان، جديت مديريت

سه منطقه مكزيك توسط . انتخاب شد LACبه دليل عالقه مديريت به استفاده از  Torres del Pain. مديريتي را نشان دهد
PROFAUNA  اثرات بازديدكننده را منعكس كنندانتخاب شدند تا مشكالت عمده.  

  توضيح و نقد چارچوبهاي تصميم گيري - 8

  توضيح چارچوبهاي تصميم گيري - 1- 8

چارچوبهاي تصميم گيري، ساختاري را براي سازماندهي اطالعات و ايده ها تنظيم مي كنند و بنابراين مديران مناطق حفاظت شده را كمك 
براي ارزيابي  ابزاريچارچوبها . مي كنند تا موازنه اي منطقي و قابل دفاع بين حفاظت منابع و دسترسي بازديدكننده به اين منابع ايجاد كنند

  .طلوب بازديدكننده به دست مي دهنداثرات نام  توقفو تعيين اقدامات مديريتي و استراتژيها براي كاهش يا  كنندهبازديد اثرات

  ظرفيت تحمل - 2- 8
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اي مديريت تفريح به كار بر 1960اتخاذ شد و در اوايل دهه  range management)( 11زيستگاه ت تحمل از مديريتمفهوم ظرفي

ميزان استفاده هاي مرتبط با بازديد كه يك منطقه در حين ارائه كيفيتي پايدار : در اين مقاله اينطور تعريف مي شود). 1964واگار، (برده شد 
تمركز آن ). 1990ول، استنكي و مك ك(از تفريح برپايه جنبه ها و موقعيتهاي اكولوژيكي، اجتماعي، فيزيكي و مديريتي پشتيباني مي كند 

بعدها ). 1986شلبي و هبرلين، (بر تعيين سطح استفاده اي است كه بيش از آن، آثار از سطح قابل قبول استانداردهاي ارزيابي فراتر مي روند 
؛ 1988اينسكيپ، ( شدرا شامل ظرفيت تحمل گسترش يافت و موضوعات توسعه و اثرات اقتصادي و اجتماعي فرهنگي بر فرهنگ ميزبان 

  ).1991ولترز، 

). 1986شلبي و هبرلين، (، تاكيد دارد موردنظرياضي متغيرهاي رويكرد قديمي ظرفيت تحمل بر تنظيم تعداد بازديدكنندگان براساس روابط ر
هم شامل و ) يعني پارامترهاي مديريت مثل نوع و حدود اثرات مربوط به استفاده(بنابراين ، ظرفيت تحمل هم شامل عناصر توصيفي است 

اهميت عنصر اغلب به ). 1984شلبي و هبرلين، ) (يعني قضاوتهاي ارزشي درباره قابل قبول بودن سطوح مختلف اثرات(عناصر ارزيابي 
داده شده است و يا اصال ظاهر نشده است كه شخصي بودن را كه جزء ذاتي ظرفيت تحمل است را مخفي مي  درجه پايين تري ،ارزيابي

براي . متخصصان مي توانند شاخصهاي اثرات اجتماعي و اكولوژيكي را برپايه تجارب قبلي و ساير مطالعات، انتخاب و ارزيابي كنند. كند
كاستاريكا به كار   ازاي هرنفر در سطح گسترده براي ارزيابي ظرفيت تحمل در سراسر مثال، ميزان بارندگي هر فصل و فضاي ساحلي به

  ).1996لسكرين، -سبالس(برده شده است 

  چارچوبهاي تصميم گيري جايگزين - 3- 8

قابل چارچوب محدوده تغييرات . در طي زمان، مفهوم اصلي ظرفيت تحمل به تعدادي از چارچوبهاي تصميم گيري جايگزين توسعه يافت
براساس يادگيري (ريزي تعاملي  ايجاد شد و شامل برنامه) USForest Service(توسط سازمان جنگلهاي امريكا ) LAC(قبول 

ساير چارچوبها شامل مديريت اثرات ). 1985؛ استنكي و همكاران، 1990گراف و همكاران، (است ) مشترك و گفتگوي آزاد بين ذينفعان

                                                            
١١ .مديريت زيستگاه، ھنر و علم توليد پايدار حيوانات در زيستگاه بومی در عين نگھداری ممنابع طبيعی است -   
:مديريت زيستگاه چھار اصل اساسی دارد  

 ايجاد توازن بين تعداد حيوانات با ميزان عرضه ی علوفه 
 رسيدن به يک توزيع ھماھنگ حيوانات در سراسر زيستگاه 
 دوره ھای جايگزين چرا و استراحت برای مديريت و نگھداری پوشش گياھی 
 استفاده از مناسب ترين انواع چھارپايان برای عرضه ی علوفه و اھداف مديريت 

:اصول مديريت زيستگاه براساس دو اصل زيربنايی اکولوژيکی ھستند  
 کنند و ھرتغييری در يک عامل مثل عواملی که در اثر آتش يا چرا به  کی، گياھان و حيوانات، مثل يک واحد عمل میعوامل فيزي

 .دھند آيند، تمام سيستم را تغيير می وجود می
 تغييرات پوشش گياھی، پديده ھای طبيعی ھستند که از الگوھای خاصی تبعيت می کنند. 

جامعه ی گياھی که در خاک . ی، در طول زمان تحت آب و ھوای غالب، باھمديگر توسعه يافته اندخاک و پوشش گياھی در زيستگاھھای بوم
climax communityبخصوصی تحت آب و ھوای بخصوص توسعه می يابد،  اين جامعه گياھی، نسبتا پايدار. ناميده می شود  (stable) و  

.نرژی خورشيدی به طور کامل استفاده می کندقادر به زنده نگه داشتن خود است و از رطوبت، مواد غذايی و ا  
:چھار قانون طبيعی به توضيح اکولوژی زيستگاه کمک می کنند  

 اگر . برگھای سبز، غذايی را که ريشه گياه را پايدار می کند، می سازند. اگر جوانه را از بين ببريم، ريشه را از بين می بريم
می ماند و کوچک می شود، و توانايی گياه را برای دريافت رطوبت و مواد غذايی برگھای زيادی متناوبا چيده شوند، ريشه گرسنه 

 .و درنھايت، گياه می ميرد. خاک از بين می برد
 Standاگر چرا، علفھای بلندتر و مفيدتر را از بين . ھای بومی از از جای خالی بيزارند و سعی می کنند خاک را با گياه بپوشانند

 .گياھان ناخوشايند و علفھای با رشد کم، فضاھای خالی را پر می کنندببرد، درختچه ھا و 
  تغيير در پوشش گياھی، تا زمانی ادامه می يابد که ترکيبی از گياھان که مناسب خاک و آب و ھوا است به طور کامل به وجود آيد

 .است  climax communityاين . به طوريکه ھيچ گياه ديگری نتواند درآن حرکت کند
 در خاک پوشيده با گياھان يا برگھای کھنه، آب بيشتری . مل اساسی محدودکننده رشد در آب وھوای علفزار، عرضه ی آب استعا

حفاظت از . در خاک لخت، ازدست دادن رطوبت به دليل تبخير يا شستشو بيشتر است. به نسبت خاک لخت، ذخيره می شود
  .رطوبت در علفزارھا، حياتی است
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 Conservation(و انجمن حفاظت ) US National Parks(اركهاي ملي امريكا توسط پ) VIM(بازديدكنندگان 

Association) ( ،(، حفاظت از منابع و تجارب بازديدكننده )1990گراف و همكارانVERP ( توسط خدمات پاركهاي ملي امريكا
)US National Park Service) (1997 ،USDI ( و فرايند مديريت فعاليتهاي بازديدكننده)VAMP ( مدل مفهومي برنامه

براي پرداختن به بازارهاي هدف، فعاليتهاي تفريحي مناسب و تسهيالت پارك ) Parks Canada(ريزي كه توسط پاركهاي كانادا 
تدارك تاثير انساني، -فرصتهاي جهانگردي و تفريح، ارزيابي رابطه استفادهاين چارچوبها براي تعيين . ايجاد شد) 1988گراهام و همكاران، (

مراحل مشخص براي مديران جهت تعيين موقعيتهاي قابل قبول و تعيين استراتژيهاي مديريت براي رسيدن به شرايط مطلوب اجتماعي و 
قابليتهاي ثابت منابع وميزان استفاده بر دستيابي چنين منابعي از مفهوم ظرفيت تحمل چشم پوشي نكردند ولي به جاي . منابع ايجاد شدند

  .اين چارچوبها فرايند واضح تري را براي انجام اين وظيفه تدارك ديدند). 1985استنكي و همكاران، (اي مطلوب تاكيد كردند به موقعيته

چارچوبهاي تصميم گيري جايگزين از رويكرد مديريت هدف استفاده مي كنند و فرايندهاي تكراري و مستمري هستند كه همچنين مي 
چارچوبها يك فرايند رسمي را براي تعيين اهداف پيشنهادي مديريت ارائه مي دهند . اير ذينفعان باشندتوانند شامل حضور فعال عموم و س

كه شرايط و وضعيتهاي مطلوب اجتماعي را تعيين مي كند و شاخصهاي مناسب و استانداردهايي كه نشان دهنده ي آن اهداف هستند را 
با شرايط موجود، ارزيابي حساسيت  تغيير مي كنند و بسته به منطقه بندي مديريتاهداف و استانداردها اغلب . )2شكل ( مشخص مي كنند

بازنگري ). 1979؛ كالرك و استنكي، 1991؛ باتلر و والدبروك، 1996بويد و باتلر، (تعيين مي شوند منابع و ارزيابي فرصتهاي تفريحي 
اگر استانداردها . استانداردهاي شاخصهاي عددي ممكن مي سازندرا با برنامه ها، مقايسه هاي دوره اي بين منابع واقعي و شرايط اجتماعي 

بازنگري براي . علل و عوامل موثر انجام مي گيرد تا به تعيين و انتخاب پاسخهاي مديريت كمك كندناديده گرفته شوند، يك ارزيابي 
. هاي محدودتر را تنظيم مي كنند به كار مي رودارزيابي موفقيت فعاليتهاي انجام شده، تهيه داده هاي هدف كه به كارگيري فعاليت
ها يا محدوديتها تاكيد نمي كنند و به جاي آن، اين  چارچوبهاي جايگزين، در پاسخ به سطوح غيرقابل قبول اثرات بازديدكننده، بر آستانه

  .فعاليتها را به عنوان يكي از پاسخهاي فراوان بالقوه مي بينند
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  )1991برگرفته از ماريون، ( VERPو  LAC ‚ VIMنمودار چارچوبهاي مديريت و برنامه ريزي .2شكل 

  

  

  

  

مشارکت 
 عمومی

موضوعات و مالحظات تاثيرات منطقهتعيين

تعيين و توضيح فرصت ھا

انتخاب شاخصھای منابع و وضعيتھای اجتماعی

ی منابع و وضعيتھای اجتماعی سياھه

تعيين استانداردھای شاخصھا

بازنگری وضعيتھا

مقايسه وضعيتھا با استانداردھا

 استانداردھا بزرگ ترنداستانداردھا بزرگتر نيستند

 ارزيابی و تعيين

 انتخاب و اجرای مديريت
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  امريكاي مركزي و جنوبياستفاده از چارچوبهاي تصميم گيري جايگزين در  -1- 3- 8

حدس مي زنيم كه محبوبيت آن احتماال به دليل . ظرفيت تحمل، رايج ترين چارچوب تصميم گيري در امريكاي مركزي و جنوبي است
ت جهانگردي و ادبيات اوقات فراغت، جذابيت آن براي مديران مناطق حفاظت شده به عنوان يك ابزار ذكركردن آن به طور متناوب در ادبيا

 Monteverde ،Volcanظرفيتها براي . راحت براي مديريت يا كاربرد آن در كاستاريكا يا ساير مقاصد بين المللي اكوتوريسم باشد

Poas  وManuel Antonio مدل ظرفيت تحمل جهانگردي در مناطق حفاظت شده . در كاستاريكا تنظيم شده اند)PATCC (
استفاده شده تا تسهيالت و ظرفيت اجتماعي و بيولوژيكي را با محدوديتهاي مديريتي و پاركهاي كاستاريكا  Galapagosدر جزاير 

به زودي به تعيين ) BAS(اطالعات مصاحبه ها مشخص مي كند كه جامعه ادوبان بليز ). 1995؛ هارون و بو، 1992سيفوئنت، (تعديل كند 
يك يك سازمان غيردولتي بي نظير است كه   BAS. ظرفيت تحمل بازديدكنندگان براي مناطق حفاظت شده نياز خواهد داشت

از طرفي چارچوبهاي تصميم گيري جايگزين در . مسوليتش مديريت پاركهاي ملي بليز زيرنظر وزارت جهانگردي و محيط زيست است
كشور  215، در مناطق حفاظت شده ي 1994در يك تحقيق بين المللي در سال . امريكاي مركزي و جنوبي بسيار كم استفاده شده است

ه استفاده كرد) طيف فرصتهاي تفرجي(ROSيا  VIM ،VAMPاز % 20استفاده كردند و كمتراز  LACاز % 10درحال توسعه، كمتر از 
تنها منطقه حفاظت شده اي بود كه از چارچوب  Torres del Paineدر مناطق مورد تحقيق ما، ). 1994جيونگو و همكاران، (اند 

و موضوعات مصاحبه، بيان مي كنند كه چارچوبهاي جايگزين عموما در كشورهاي درحال توسعه استفاده نمي  واالس. جايگزين استفاده كرد
نسبتا كم شوند زيرا مديران مناطق حفاظت شده منابع مالي كمتري در اختيار دارند و آگاهي شان درمورد چارچوبهاي تصميم گيري جديد 

  .است

  نقد چارچوبهاي تصميم گيري موجود -2- 3- 8

اندرسون و همكاران، (جنبه هاي شناخته شده با توجه به موضوعات مصاحبه، شركت كنندگان در كارگاهها و ادبيات موضوعي  براساس
؛ ليندبرگ 1997؛ ليندبرگ و همكاران، 1986؛ شلبيو هبرلين، 1995؛ هارون و بو، 1990؛ گراف و همكاران، 1996؛ فورز و همكاران، 1998

مالكهايي براي ) USDI ،1997؛ 1985؛ استنكي و همكاران، 1995؛ مك كوي و همكاران، 1997ول، ؛ مك كول و ك1998و مك كول، 
  .ارزيابي چارچوبهاي مختلف توسعه داده شدند

  :اين مطالعه موردي بيان مي كند كه يك چارچوب ايده آل بايد

 آسان، سريع، ارزان و اجراي آن مقرون به صرفه باشد؛ -1

 كاهش اثرات منفي باشد؛قادر به ارزيابي موفق و يا  -2

 داليل اصلي چندگانه ي اثرات را درنظر بگيرد؛ -3

 انتخاب فعاليتهاي مختلف مديريتي را تسهيل كند؛  -4

 تصميمات قابل دفاع ايجاد كند؛ -5

 اطالعات فني را از قضاوتهاي ارزشي جدا كند؛ -6

 مشاركت عمومي، يادگيري مشاركتي و اتفاق نظر را تشويق كند؛ -7

 .از منابع و موضوعات مديريت منابع را دربرداشته باشداستفاده مردم محلي  -8

 .آمده است 4ارزشيابي چارچوبهاي ظزفيت تحمل و جايگزين و چارچوب پيشنهادي در جدول 
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معيار ارزيابي  )-(و منفي (+) وجوه مثبت
ظرفيت تحمل چهارچوبهاي 

 جايگزين

چهارچوب
 پيشنهادي

+  .صرفهآسان، سريع، ارزان و اجراي مقرون به  .1 -  +
-  .يا حداقل كردن اثرات بازديدكننده/قادر به ارزيابي موفق و .2 +  -+/
 .داليل چندگانه اثرات را درنظر مي گيرد .3 - +  -+/
 .انتخاب گستره اي از اقدامات مديريتي را تسهيل مي كند .4 - +  +
.تصميمات قابل دفاع ايجاد مي كند .5 - +  +
 .جدا مي كنداطالعات فني را از قضاوتهاي ارزشي  .6 - +  +
 .مشاركت عمومي و يادگيري مشاركتي را تشويق مي كند .7 - +  +
مردم محلي را در استفاده از منابع و مديريت اين منابع دخيل مي  .8

 .كند
- +  +

  

آمده از ارزشيابي ظرفيت تحمل، چارچوبهاي تصميم گيري جايگزين و چارچوب پيشنهادي با استفاده از معيارهاي به دست . 4جدول 
  اطالعات مصاحبه ها و ادبيات موضوعي

  

  وجوه مثبت و منفي ظرفيت تحمل -2-1- 3- 8

 تصميم گيري جايگزين باشدعملي تر از چارچوبهاي ساده تر، ارزان تر و  بسته به چگونگي توضيح و تفسير، ظرفيت تحمل مي تواند
يك موضوع مصاحبه، ظرفيت تحمل را با ويژگي سريع و منعطف بودن، ). 1معيار ) (1998؛ ليندبرگ و مك كول؛ 1995هارون و بو، (

هرچند، ظرفيت تحمل اغلب براي تنظيم تعداد . براساس نظرتخصصي و سازگار با قوانين جاري مناطق حفاظت شده مي شناسد
مديريت به صورت اشتباه به كارگرفته شده است و بعضي اوقات در پاسخ به فشارهاي سياسي مثل بازديدكنندگان بدون درنظرگرفتن اهداف 

  ).4جدول) (1998؛ ويت، 1998ليندبرگ و مك كول، (جزاير گاالپاگس تغيير يافته است و بدون درنظرگرفتن ذينفعان تنظيم شده است 

دلخواهانه است و بنابراين  بعضي اوقات در كاهش اثرات منفي شكست مي تعداد ظرفيت تحمل اغلب بسيار ساده و براساس قضاوتهاي 
، تجمع نفر در هر ساعت براي تريل ها 25براي مثال يك موضوع مصاحبه در مونته ورد، حاكي از آن بود كه ظرفيت ). 2معيار(خورد 

ن پوس، حاكي از آن بود كه تعداد ظرفيت تحمل در به طور مشابه، موضوع ديگري در ولكا. بازديدكنندگان و تعارض را به حداقل نرسانده
  .بدون درنظرگرفتن فاكتورهاي اثرات بيوفيزيكي و اجتماعي تنظيم شده است زپارك ملي ولكان پو

گراف و (تعداد ظرفيت تحمل براهميت ميزان استفاده، بيش از حد تاكيد مي كند و ساير داليل اساسي و بالقوه ي اثرات را درنظرنمي گيرد 
براي اثرات اجتماعي و بيوفيزيكي مختلف، تعداد استفاده تنها يك فاكتور نشان دهنده ي اثرات است؛ نوع ). 3معيار) (1990همكاران، 
؛ 1987كول، (ازه گروه، رفتار بازديدكننده، اقدامات مديريتي، اقدامات توسعه و ويژگيهاي محيطي ممكن است مهم تر باشند استفاده، اند
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به طور مشابه، تجارب بازديدكنندگان تنها از ميزان استفاده متاثر نمي شود بلكه همچنين از نوع استفاده، رفتار ). 1996لسكرين، -سبالس

  ).1986شلبي و هبرلين، (ص و انتظارات تاثير مي گيرد بازديدكننده، سطح تخص

 با تمركز بر ميزان استفاده، تعداد ظرفيت تحمل توجه را از دامنه گسترده استراتژيهاي مديريتي دردسترس براي مديران منابع، دور مي كند
براي ). 1990استنكي و مك كول، (ظربگيرند ممكن است مديران اقدامات مديريتي مناسب تر، موثرتر يا غيرعادي تري را درن). 4معيار(

مثال، چندين شركت كننده در كارگاه دريافتند كه تنها راه محافظت منابع، محدودكردن استفاده است و ارزش موثربودن ساير اقدامات را 
ممكن است اجراي آن  محدودكردن بازديد همچنين ممكن است محدوديت غيرضروري براي آزادي بازديدكننده ايجادكند و. درك نكردند

كاهش استفاده و ساير محدوديتهاي ناشيانه براي بازديد همچنين يك ). 1998؛ ليندبرگ و مك كول، 1979گان، (مشكل و گران باشد 
  .تهديد بالقوه براي درآمدزايي جهانگردي است كه اولويت بااليي براي بسياري از كشورهاي درحال توسعه دارد

). 5معيار) (1994ويليامز، (ل است و معموال به دليل فشار براي منافع اقتصادي بازديد، زيرپاگذاشته مي شوند حفظ حدود ظرفيت تحمل مشك
بعضي مناطق حفاظت شده ممكن به طور مشابه، . )1994نوريس،(جزاير گاالپاگس و چندين پارك كاستاريكا است مثال برجسته ي آن، 

براي مثال، شركت كنندگان در كارگاه بيان داشتند كه دولت مكزيك . بازديدكننده باشنداست نگران تعصبات سياسي محدودكردن استفاده 
  .كند شديدا استفاده از كواتروسينه گاس را تشويق مي

ي  هرچند، شخصي بودن تنظيم ظرفيتها معموال در جامه. ظرفيت تحمل، شخصي است "تعداد جادويي"يك محدوديت عمده اين است كه 
  ).6معيار) (1990استنكي و مك كول، (پنهان مي شود  "ذهني بودن علمي"

درنهايت، اطالعات مصاحبه مشخص ساخت كه اجراي ظرفيت تحمل، به طور معمول مشاركت عموم يا استفاده مردم محلي از منابع را 
نشده چون ظرفيت تحمل به طور بيان كردند كه نياز مردم محلي به منابع درنظرگرفته ) 1995(هارون و بو ). 8و  7معيار (دربرنمي گيرد 

با اين وجود، بسياري از مناطق . شان ساكنين كمي وجود دارد در مناطق حفاظت شده اي اجرا شده است كه در درون محوطهگسترده اي 
  .حفاظت شده به طور مستقيم يا غيرمستقيم از جوامع محلي پشتيباني مي كنند

شده است و تاكيد زيادي برمحدود كردن استفاده بازديدكنندگان دارد و درحاليكه ساير به طور خالصه، ظرفيت تحمل در عمل بسيار ساده 
پارامترهاي مديريتي مي توانسته به كاربرده شوند در بعضي مواقع ظرفيت تحمل در حداقل كردن اثرات بازديدكنندگان شكست خورده و 

  .مل نشده استمشاركت عمومي و يا نياز مردم محلي به منابع را به طور موثري شا

  وجوه مثبت و منفي چارچوبهاي تصميم گيري جايگزين -2-2- 3- 8

جايگزين، مشكالت ناشي از اثرات بازديدكننده را ارزيابي مي كنند، داليل اصلي چندگانه اثرات را مي بينند و  يچارچوبهاي تصميم گير
تالشهاي برنامه ريزي، تحقيق و كنترل را هماهنگ مي كنند  تفسير مي كنند، از تصميمات حاوي اطالعات و قابل دفاع حمايت مي كنند و

برخالف ظرفيت تحمل، اين چارچوبها ماهيت پيچيده ي اثرات بازديدكننده را بدون ساده سازي بيش از حد آنها ). 1997مك كول و كول، (
قابل قبول اند راي تعيين اينكه چه اثراتي ب ستند كه موضوعات برجسته و اصليشناسايي مي كنند و فرايندهاي منعطف، مستمر و تكراري ه

  ).4جدول ) (1985؛ استنكي و همكاران، 1997؛ ليندبرگ و همكاران، 1998بوري و همكاران، (كنند  را شناسايي مي

شامل هرچند، تجربه اجراي تجربه اجراي چهارچوبهاي جايگزين در كشورهاي درحال توسعه، بسياري از موانع بالقوه را آشكار ساخته، 
براي مثال، آموزش كاركنان و جمع آوري داده ها نياز به برنامه (محدوديت زماني، هزينه هاي جايگزين، و نياز وسيع به منابع مالي و كارمند 

چنين محدوديتهايي حتي ممكن ). 1معيار(دارد ) ريزان متبحر مناطق حفاظت شده، تامين تسهيل كننده ها و متخصصان تكنيكي و علمي
  .انع بزرگتري براي كشورهاي درحال توسعه باشنداست مو



٢
٨ 

www.tourismscience.ir    علم گردشگري                        مديريت اثرات بازديدكنندگان: معصومه توحيدلو

 
چهارچوبهاي جايگزين، وضعيت سايت را بازنگري مي كنند، موثر بودن مديريت سايت را ارزيابي مي كنند و تاكيد بر منطقه بندي را براي 

ي ارزيابي، مديريت و حداقل كردن حفاظت بيشتر مناطق پرت يا بكر را افزايش مي دهند كه همگي توانايي مديران را به طور بالقوه برا
  ).2معيار) (1997مك كول و كول، (اثرات، باال مي برند 

هرچند، در كشورهاي در حال توسعه، مديران مناطق حفاظت شده در انتخاب شاخصها، مشخص كردم استانداردها و اجراي برنامه هاي 
بعالوه، دانش علمي كافي درمورد اثرات مختلف ). USDI ،1997؛ 1997مك كول و كول، (بازنگري، مشكالتي را تجربه كرده اند 

 بازديدكنندگان وجود ندارد، قضاوتهاي شخصي هنوز براي تنظيم استانداردها استفاده مي شوند و اعمال مديريتي در زمان توسعه استانداردها
اره، دسترسي به تفريح و تحقيقات دوب). USDI ،1997؛ 1995؛ مك كوي و همكاران، 1997هاف و اليم، (هميشه اجرا نشده اند 

جهانگردي آشنا با چهارچوبهاي جايگزين ، برنامه هاي بازنگري  و ساير تخصصهاي عيب يابي احتماال در كشورهاي در حال توسعه مشكل 
  .تر هم هستند

كنند و انتخاب از بين مجموعه  چهارچوبهاي جايگزين به علتهاي چندگانه ي اثرات مي پردازند، بر ئرك اثرات و فرايند اثرات تاكيد مي
وبنابراين از تاكيد غيرضروري بر مقررات و محدوديتهاي استفاده بازديدكنندگان ( استراتژيها و فعاليتهاي مديريت را تسهيل مي كنند 

  ).4و 3معيار ) (1997مك كول و كول، ). (اجتناب مي شود

كنند زيرا فرايند آنها، زمينه سيستماتيك و يكپارچه اي براي تصميم گيري چهارچوبهاي جايگزين، تصميمات قابل دفاع تري را ايجاد مي 
ايجاد مي كند، مشاركت عمومي را منسجم مي كند و اتفاق نظر عمومي ايجاد مي كند و شامل بازنگري يا تصميمات مديريتي حمايتي 

  ).5معيار) (1997، 1997و كول، ؛ مك كول 1994مك كول، (هستند و موفقيت فعاليتهاي اجرايي را ارزيابي مي كنند 

). 6معيار) (1997مك كول و كول، (چهارچوبهاي جايگزين، همچنين تالش مي كنند تا تصميمات فني را از قضاوتهاي ارزشي جدا كنند 
اكتورها تشويق مي اين چهارچوبها، بحث درباره ي اينكه چه ميزان اثرات القايي انسان، قابل  قبول است را براساس الزامات قانوني و ساير ف

كنند، توازن بين اهداف رقابتي را مشخص مي كنند، اهميت منابع منطقه و ارزشهاي آن را تعيين مي كنند و به طور واضحي نشان مي 
  .دهند كه چگونه ارزشها و قضاوتهاي انسان وارد تصميم گيري مي شود

عنصر كليدي ديگر در چهارچوبهاي جايگزين، مشاركت عمومي و توان باتلقوه ي آن در وواردكردن نيازهاي مردم محلي به منابع است 
در كشورهاي در حال توسعه اتفاق نيفتاده است، احتماال به اين  LACدر حال حاضر، مشاركت عمومي قابل مالحظه اي در ). 8و  7معيار (

جيونگو و (قوانين رسمي درمورد نياز به آن ندارند يا به دليل عدم تمايل مديريت به كنترل بازدهي تصميمات  دليل كه اين كشورها،
شركت كنندگان در كارگاهها مشخص كردند كه ارتباط تاريخي بين ساكنين محلي و آژانسهاي ). 1995؛ پيمبرت و پرتي، 1994همكاران، 

ند، چهارچوبهاي جايگزين، به راحتي چنين مشاركتي را در نظر مي گيرند كه مي تواند هرچ. مديريت مناطق حفاظت شده نيز مهم است
تاثير مردم محلي در تصميم گيري را افزايش دهد، استفاده مديريت از دانش و تجربه ي مردم محلي و ساير ذينفعان را افزايش دهد و 

  ).1994؛ پرتي، 1995؛ پيمبرت و پرتي، 1995مك كول و همكاران، (د حمايت مردم محلي و پيروي آنها از مقررات و قوانين را افزايش ده
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  پيشنهاد چارچوب مديريت بازديدكنندگان در مناطق حفاظت شده - 9

مثل ظرفيت تحمل، محدوديتهاي مديريت را درنظرمي گيرد و از ) PAVIM(چارچوب مديريت اثرات بازديدكننده در مناطق حفاظت شده 
 PAVIM. اثرات، انعطاف در انتخاب استراتژي چندگانه و مشاركت عمومي را شامل مي شود ، تحليل مشكالتLAC طرفي مثل

فرصتهاي مديريت و مشكالت اثرات بازديدكننده را مشخص مي كند، شامل مرحله ي تحليل مشكالت با استفاده از پنل متخصصان است 
شكل (ا، ارزيابي فعاليتهاي مديريت اثرات بازديدكننده جايگزين مي كند و شاخصها، بازنگري و استانداردها و نتايج را در مراحل انتخاب، اجر

3.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  PAVIM)(چارچوب مديريت اثرات بازديدكننده در مناطق حفاظت شده . 3شكل 

  

  مشاركت عمومي و پنل تخصصي - 1- 9

PAVIM  كول و  مك(شامل مشاركت عمومي و پنل تخصصي است زيرا تصميمات مديريت دراصل اجتماعي و سياسي است تا فني
. شامل ساكنين محلي، بازديدكنندگان و ساير ذينفعاني است كه مي خواهند در تصميم گيري شركت كنند "عمومي"بخش ). 1997كول، 

تا ارزشها و اهداف، اهداف مديريت، مشكالت اثرات و قابل قبول بودن اثرات را مشاركت عمومي بخصوص در سه مرحله اول مطرح است 
اين فرايند بستگي به تعداد مردم شركت كننده و به بحث انگيز بودن موضوع  .تعيين كند ولي مي تواند در ادامه ي فرايند نيز اتفاق بيفتد

مشاركت عمومي دارند زيرا آنها مسوول تنظيم نيازها و عاليق مديران مناطق حفاظت شده نقش مهمي در توسعه برنامه هاي . دارد
  ). 1996لسكرين، -سبالس(بازديدكنندگان و ذينفعان با الزامات حفاظت منابع و محدوديتهاي مديريت هستند 

ي موثر بودن فعاليتهاي مديريت و ارزيابپنل تخصصي، با مديران مناطق حفاظت شده و كاركنان براي تحليل مشكالت اثرات، انتخاب 
براي مثال، اثرات . پنل از افرادي با تخصصهاي مرتبط با مهم ترين مشكالت مديريتي تشكيل شده است. استراتژي همكاري مي كنند

. مشخص شده توسط يك موضوع مصاحبه در ولكان پوز، شامل فرسايش ناشي از تريل ها، ازدحام و شكار غيرقانوني و ماهيگيري بود

 تعريف ارزشھا و اھداف منطقه و منطقه بندی مديريت

تعيين اھداف مديريت

 تعريف و اولويت بندی مشکالت اثرات

تحليل مشکالت

اجرای فعاليتھای مديريتانتخاب و  

ارزيابی اثربخشی فعاليتھا

 

بخش 
 عمومی

 

بخش 
 تخصصی
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تواند شامل اشخاصي با دانش علوم انساني و پيشينه ي مديريت اثرات بازديدكننده و افرادي آگاه درباره ي شكار توسط  بنابراين، پنل مي
متخصصان مي توانند شامل مردم محلي، نمايندگان ادارات، محققان، كاركنان سازمانهاي غيردولتي و ساير افراد از . مردم محلي باشد

شان توسط مديران مناطق  متخصصان از مردم بخش عمومي جدا شده اند زيرا آنها به دليل تخصص. باشدسطوح محلي، ملي يا بين المللي 
ممكن است بين بخش عمومي و تخصصي كه به عنوان نمايندگان  .حفاظت شده براي مشكالت مشخص منصوب يا انتخاب مي شوند

  .بخش عمومي انتخاب شده اند همپوشاني باشد

پيشنهاد مي دهد كه پنل تخصصي، شاخصهاي ) 1992(لورنس . نل تخصصي در جاهاي ديگر پيشنهاد شده استاستفاده هاي مشابه از پ
مالقات بين نمايندگاني از صنعت جهانگردي، ساكنين ) 1997(چمبرلين . اثرات محيطي و اجتماعي مرتبط با جهانگردي را انتخاب كنند

. ي دهد تا بازنگري پروژه ها و اثربخشي تصميمات ظرفيت تحمل را رهبري كنندمحلي، حفاظت كنندگان و كاركنان دولتي را پيشنهاد م
پيشنهاد  تشكيل يك پنل تخصصي براي بررسي منابع موجود و وضعيت آنها و كار با كاركنان منطقه حفاظت شده را) 1997(هاف و اليم 

  .عاليتهاي مديريتي توصيه كنندمي دهد تا مواردي را براي شاخصها و استانداردها، برنامه هاي بازنگري و ف

  

 PAVIMمراحل  - 2- 9

PAVIM  ،يك فرايند تكراري، منعطف و شش مرحله اي است كه مشاركت كنندگان در آن مي توانند به طور همزمان نتايج منطقه بندي
مقبوليت اثرات مختلف و اجراي تكنيكهاي متنوع مديريتي را كه همگي به عنوان وجوه مهم چارچوب تصميم گيري هستند درنظربگيرند 

  ).1994مك كول، (

  ارزشها و اهداف منطقه و منطقه بندي مديريتتعريف : 1مرحله 

هدف اين مرحله، مشخص كردن ارزشهاي طبيعي، فرهنگي و تفريحي و ساير منابع براي توضيح هدف منطقه حفاظت شده و اهميت آن و 
كان جاذبه ها، موضوعات اثرگذار بر منطقه بندي شامل تسهيالت، دسترسي و زيرساختها، م). 3شكل( طراحي منطقه بندي مديريتي است

موقعيت اجتماعي ومنابع، استفاده مردم محلي از منابع و ساير الزامات، فعاليتهاي تفريحي، جديت مديريت و ساير مالحظات اقتصادي، 
مشاركت عمومي بين مديران زمين و بخش عمومي، جهت ايجاد درك مشترك درباره ي اهداف منطقه حفاظت . سياسي و اجتماعي است

تعارضات يا سطوح براي مثال، منطقه بندي ممكن است براي جداسازي انواع . بندي مديريت، در برنامه گنجانده شده استشده و منطقه 
 ).1999لنج و مارين، (بالقوه بازديد يا تنظيم انواع يا سطوح بازديد با قابليت منابع به كار رود 

  

  تعيين اهداف مديريت . 2مرحله 

مديريت براي هرمنطقه براساس قوانين موجود، سياستهاي آژانس صاحب قدرت و مشاركت ذينفعان و مشخص كردن اهداف  2هدف گام 
. متفاوت مي شود 1اين گام با تاكيد بر اهميت تعريف واضح و بيان اهداف تجويزي مديريت به وضوح از گام ). 3شكل (مديريت است 
موقعيتهاي . د و بايد توافق بين استفاده هاي رقابتي منابع را بازتاب كنندي شده باشنخص، واقعي، قابل دسترس و زمان بنداهداف بايد مش

اهداف موقعيت براي مثال، . مطلوب مديريتي، اجتماعي و منابع بايد مشخص شده و در اهداف تعيين شده براي هرمنطقه نمود يابند
برحسب تعامل با كاركنان پارك، ميزان يا نوع استفاده  اجتماعي كه تجارب مطلوب بازديدكننده را براي مناطق تعيين مي كنند ممكن است

اين .  بازديدكننده، ارتباط يا نزديكي به محيطهاي طبيعي و سطح آگاهي، تالش يا ريسك موردنياز براي تجربه منطقه مشخص شوند
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كنند و انتخاب پاسخهاي مناسب مديريتي  اهداف مديريت، وضوح بيشتري را نياز دارند تا از ارزيابي قابل قبول بودن اثرات انساني پشتيباني

براي مثال، اهداف منابع كه تعيين كننده ي وضعيت مطلوب تريل ها هستند مي توانند براي درجه قبول، ارزيابي شوند . را رهبري كنند
  .ي هدايت كننده باشنددرحاليكه اهداف موقعيت مديريتي باتوجه به سطح يا نوع توسعه تسهيالت مي تواند در انتخاب فعاليتهاي اصالح

  

  تعيين واولويت بندي مشكالت اثرات: 3مرحله 

، تعيين و اولويت بندي آن دسته از مشكالت اثرات مرتبط با بازديدكننده است كه حدس مي زنيم كه موقعيتهاي اجتماعي، 3هدف گام 
مشكالت به اثرات نامطلوب مشخص ). 3شكل (د منابع و مديريتي توضيح داده شده در اهداف مديريتي براي هرمنطقه را ناديده بگيرن

بازديدكننده و منابع برمي گردند مثل آشفتگي حيات وحش، فرسايش تريل ها، تحليل جنبه هاي جاذبه اي، آشغال و ازدحام و تعارضات 
سپس، . ين شده استدسته اي از مشكالت توسط كاركنان مناطق حفاظت شده  وبخش عمومي در فرايند طوفان مغزي تعي. بازديدكنندگان

اساس اين ليست، انواع منابع تاثيرپذيرفته، هزينه . در دسترس ايجاد شده يك ليست اولويت بندي شده در شناخت منابع مديريتي محدود
منابع  هاي به وجودآمده براثر نپرداختن به مشكل، توانايي مديريت در پرداختن به مشكل و نيز اثرات بر تجارب بازديدكننده، مردم محلي و

. اين فرايند براي تعيين پذيرش نسبي اثرات استفاده مي شود و به پنل تخصصي در تحليل آن اثرات كمك مي كند. طبيعي و فرهنگي است
اولويتها همچنين مي توانند با استفاده از تكنيكهاي مديريت ريسك تعيين شوند كه شدت، طول مدت، گستره ي فضايي اثر و شكنندگي 

  ).1996كول و لندرس، (فته را درنظرمي گيرند منابع اثرپذير

  تحليل مشكل: 4مرحله 

اعضاي پنل براساس دانش شان از ). 3شكل (، تحليل با مشاركت پنل تخصصي و كاركنان منطقه حفاظت شده است 4هدف مرحله 
تحليل مشكالت شامل بازديد از . مشكالت اثرات و تجربه شان در حل مشكالت مشابه در ساير مناطق حفاظت شده انتخاب مي شوند

. بحث درمورد آنها، ارزيابي آنها در طي زمان و اثربخشي هرگونه مداخله مديريت است سايت براي ديدن مشكالت اثرات در سايت و
يك فرايند پيشنهادي تحليل . شناسايي كنندو اعمال مبتكرانه اعضاي پنل همچنين ممكن است ساير مشكالت اثرات را براي ارزيابي 

و ساير ) مثل رفتار نامناسب بازديدكنندگان(داليل مشكالت اثرات  اين فرايند بر مالحظه دقيق. نشان داده شده است 5مشكالت، در جدول 
فهم كلي از فرايند اثرات براي مشخص . و نقش مكان يابي تسهيالت، طراحي و نگهداري تاكيد مي كند) مثل گياهان شكننده(عوامل موثر 

  .تحقيق را درنظر بگيرند مي توانند بازنگري ياهمچنين، اعضاي پنل . كردن پاسخهاي موثر مديريت، حياتي است

  مراحل تحليل مشكل
I. تعيين و ارزيابي مشكل  

خالصه ي كوتاهي كه مشكالت اوليه اثرات بازديدكننده بر روي منابع و مشكالت اجتماعي را توضيح مي ):مشكالت(بيان مشكل . الف
  دهد
 توضيح كوتاهي از هر اثر):مشكالت(توضيح مشكل . ب
  خالصه اي كه مشكل چگونه ايجاد شد، مداخالت قبلي مديريت و اثرات آنها):مشكالت(تاريخچه و زمينه مشكل.پ
درنظرگرفتن عوامل مرتبط با . ارزيابي علل اصلي وئ عوامل تاثيرگذار كه ممكن است اثرات را تشديد كنند:علل و عوامل تاثيرگذار. ج

مثل تيپولوژي، خاك و نوع (، عوامل محيطي )بازديدكننده و تراكم استفادهمثل نوع و ميزان استفاده بازديدكننده، رفتار (استفاده كننده 
  ).مديريت بازديدكننده و قرارگيري، طراحي، بنا و نگهداري تسهيالت(و عوامل مديريتي ) پوشش گياهي

II. تعيين و ارزيابي استراتژيها و تاكتيكها  
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  . ليستي جامع از استراتژيها و تاكتيكهاي بالقوه و مناسب مديريتي تهيه كنيد. الف         
    رضايت بازديدكننده -، هزينه هاي آزادي)هزينه، كارمنديابي، نگهداري طوالني مدت(اثربخشي بالقوه، عملي بودن به لحاظ مديريتي. ب         

  .ا ارزيابي كنيدبراي هر استراتژي و تاكتيك ر       
  و اثرات بر منابعبازديد  اجتماعي  تحليل مشكالت براي مديريت اثرات. 5جدول 

  

  انتخاب و اجراي استراتژيها و تاكتيكهاي مديريت: 5مرحله 

تا مشكالت مديريت اثرات بازديدكننده را اولويت بندي كند ، انتخاب و اجراي استراتژيها و تاكتيكهاي مديريت است 5هدف مرحله ي 
كاهش استفاده از تمام منطقه، كاهش استفاده از مناطق داراي : طيف كامل استراتژيهاي دردسترس شامل اين موارد است). 3شكل (

نده، افزايش پايداري منابع و نگهداري يا توان مشكل، تغيير زمان استفاده، تغيير نوع استفاده و رفتار بازديدكننده، تغيير انتظارات بازديدكن
تاكتيكها، راههاي رسيدن به استراتژيهاهستند، مثل ايجاد پيامهاي آموزشي ). 1998؛ هميت و كول، 1987كول و همكاران، (بخشي منابع 

). 1998اندرسون و همكاران، (ع تشويق كاهش اثرات رفتار بازديدكننده، يا تدارك تسهيالت و تريل ها براي افزايش پايداري مناببراي 
، دانش عميق شان از فرايند اثرات و نيز از اقدامات موفق تعيين و ارزيابي جايگزين هافايده اصلي استفاده از پنل هاي تخصصي، براي 

  .مديريت كه در ساير مناطق به كارگرفته شده است مي باشد

مناسب . ت كلي براي ارزيابي و كاربردي بودنشان مورد بحث قرار مي گيرنداستراتژيهاي جايگزين، توسط پنل و كاركنان منطقه، درحال
بندي و اهداف مديريت، امكان سنجي مديريت، پذيرش بخش عمومي، اثربخشي بالقوه، تاثير بر  بودن هرنوع استراتژي معين به منطقه 

راي مثال، استراتژيهاي غيرمستقيم مثل آموزش، بيشتر ب). 1992لوميس و گراف، (ساير اثرات و نتايج براي بازديدكنندگان بستگي دارد 
مك كول و كريستينس، (متوجه بازديدكنندگان است درمقايسه با استراتژيهاي محدودكننده مثل كمپ هاي طراحي شده براي سايت 

ممكن است مديران بخواهند با . بنابراين، فعاليتها و تاكتيكهاي معين مديريتي براي اجراي استراتژي انتخاب شده، تعيين مي شوند). 1996
سپس، اقدامات انتخاب شده، توسط مديران اجرا . يها و تاكتيكها مشورت كنندنمايندگان بخش عمومي، قبل از نهايي كردن انتخاب استراتژ

  .مي شوند

  ارزيابي اثربخشي اقدامات: 6مرحله 

پنل تخصصي و كاركنان منطقه حفاظت شده، اقدامات ). 3شكل (، ارزيابي اثربخشي اجراي استراتژيها و تاكتيكها است 6هدف مرحله ي 
هزينه ها مثل نيازهاي مالي . مديريتي ازپيش انجام شده و موفقيت آنها در برطرف كردن مشكالت اجتماعي و منابع هدف را مرور مي كنند

ت مشاركت نمايندگان بخش عمومي در اين مرحله ممكن اس. ، ارزيابي مي شوندو كارمنديابي ونيز ايجاد محدوديت برفعايلت بازديدكنندگان
سپس، . براي ارزيابي و تعريف مشكالت و راه حلهاي جايگزين و پيش بيني پذيرش عمومي با توجه به راه حلهاي ترجيحي، مطلوب باشد

زمان كارمنديابي وجود داشته باشد،  اگر بودجه و. توصيه ها براي ادامه يا تعديل اقدامات قبلي يا تغيير به اقدامات جايگزين، ارائه مي شوند
براي مثال، ارزيابي پهنا و عمق تريل يا اندازه و موقعيت خاك سايت ( ممكن است مديران پيمايش بازنگري اثرات بازديدكننده را برگزينند 

ا و يادداشتهاي نوشته شده مثل گزارشه(مديران همچنين مي توانند داده هاي كيفي را جمع آوري كنند ). 1991ماريون و لنج، ) (تفريحي
  ).توسط كاركنان كه مشكالت خاص و فعاليتهاي موفق انجام شده براي حل اين مشكالت  را ثبت كرده اند
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  PAVIMنقد چارچوب  - 3- 9

PAVIM  4جدول(معيار مطلوب كه پيش تر تعيين شده بودند ارزيابي مي شود  8نيز مثل ساير چارچوبها برحسب .(PAVIM  پيچيده
يكي از موضوعات ). 1معيار(تر از ظرفيت تحمل است ولي آسان تر، منعطف تر، ارزان تر و اجراي آن ساده تر از چارچوبهاي جايگزين است 

مصاحبه مشخص كرد كه تحقيق گسترده، ليست سياهه و مطالعات بازنگري كه در ساير چارچوبها موردنياز است با بودجه محدود آنها 
، بستگي به برنامه هاي مشاركت عمومي و پنل تخصصي دارد، هرجند ممكن است PAVIMهزينه هاي اوليه . نيستامكان پذير 

  . متخصصان محلي در دسترس باشند و هزينه ها توسط سازمانهاي غيردولتي پرداخت شود

براي ارزيابي و تعيين علل اصلي اثرات در  راPAVIM ازميان برداشتن مراحل شامل شاخصها، بازنگري و استانداردها، تا اندازه اي توانايي
بدون در دست داشتن اطالعات، اثرات ممكن است اشتباه اولويت بندي شوند، ). 3و2معيار(مقايسه با چارچوبهاي جايگزين محدود مي كند 

اي انتخاب اقدامات مديريت يا درك علل اثرات ممكن است بر. درمورد آنها قضاوت اشتباه صورت بگيرد و يا ساير اثرات ناديده گرفته شوند
بعالوه مثل ساير چارچوبها، ممكن است مديران تنها بعداز شدت يافتن فرسايش، عكس العمل نشان دهند يا . تطبيق اجرا ناكافي باشد

  ).1992 شيندلر،(راهبردهاي ناكافي مديريت ممكن است منجربه تخريب وضعيت منابع به دليل استفاده مديريت نشده بازديدكننده شود 

از براي ارزيابي مديريت اثرات در چارچوبهاي جايگزين بعضي اوقات غيرقابل دسترسي يا ناكافي است، الزاما مديراني كه هرچند، علم موردني
بايد تصميمات عمومي سياست را اتخاذ كنند را كمك نمي كند و نيازهاي بخش عمومي و فضاوت متخصصان در تعيين آنچه قابل پذيرش 

برعكس، پنل تخصصي هنوز از اطالعات كمي و كيفي به عنوان ابزارهاي تصميم گيري ). 1997، مك كول و كول(است را رفع نمي كند 
متخصصان بعضي اوقات متكي بر نظر شخصي و مستقل . استفاده مي كند ولي نهايتا به تجارب و نظرات شخصي و حرفه اي اتكا مي كند

اسي را ارائه مي دهند كه ممكن است در ادارات مديريت، غيرقابل آنها نظرات كارشن. از مديريت هستند و آموزش هاي وسيع ديده اند
دسترس باشند و قادرند تا تجارب ساير مناطق را به كارگيرند، تصميمات جديد و ابزارهاي مديريت را اعمال كنند، مشكالت را تشخيص و 

  ). 1998؛ كن بك، 1982بوئر، (ند كردن بهترين راه حلها مفيد و موثر داتحليل كنند و در پي

كه ممكن است براي موقعيتهاي ساير متخصصان به دليل فكركردن به پيشينه و تجاربشان احتمال دارد كه همچنين، مديران بايد بدانند كه 
همچنين ممكن است اين متخصصان در هنگام نياز، گران و غيرقابل . دچار اريب شوندكشورها يا مناطق ديگر، قابل به كارگيري نباشند، 

ممكن است با يكديگر در مورد ماهيت يا اهميت مشكالت يا چگونگي پرداختن به اين مشكالت تفاهم نداشته باشند، يا . باشنددسترس 
بنابراين، مديران مناطق حفاظت شده بايد ). 1994؛ اسميت، 1979كلي، (ممكن است براي داشتن همكاري خوب مجبور به جانبداري باشند 

. آشنا هستند را بپذيرند كشور يا منطقه گزينش كنند يا حداقل، خارجيهايي را كه با كشور يا اداره ي مديريتمتخصصان را ترجيحا در درون 
به طورجايگزين، اشخاصي كه داراي تخصص در فرهنگ محلي يا ساير موارد مرتبط با موقعيت مردم محلي و مشكالت اثرات هستند، مي 

مديران، همچنين بايد متخصصان را از موضوعات مناسب يا محدوديتهاي مديريت . ات كاركنندتوانند با متخصصان در ارزيابي و مديريت اثر
نهايتا مديران بايد توصيه هاي پنل را با . آگاه سازند، ساير اطالعات حياتي را منتقل كنند و مباحث پنل را براي تسهيل توافقات، تعديل كنند

  .ا و ساير  مالحظات، متعادل كنندساير اطالعات مديريت باتوجه به محدوديتهاي اجر

PAVIM  برخالف ظرفيت تحمل، برورودي ها تاكيد نمي كند بلكه از يك پنل تخصصي براي مرور اثرات، ارزيابي اثربخشي اقدامات
مي كند و توصيه مجموعه اي ترجيحي از اقدامات بالقوه استفاده  گذشته مديريت، استفاده از مجموعه اي از اندازه گيريهاي جايگزين

پنل، يك يك فرايند تعاملي و تبادل ايده ها بين علما و ساير محققان، ساكنين محلي و كاركنان  مناطق حفاظت شده را تشويق ). 4معيار(
كارگاه، اجازه ي چنين تبادل نظراتي را بين علما، تحصيلكردگان محيطي و مربان مهارتهاي خارج از كالس و مديران مناطق . مي كند

مي تواند اطالعات مقتضي مربوط به مديريت را اجرا كند و  PAVIMمرحله تحليل مشكالت در . ه را ممكن مي سازدحفاظت شد
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يكي از موضوعات مصاحبه مشخص كرد كه نظر و اطالعات تخصصي ). 5معيار(توجيهي براي اجراي استراتژيهاي معين فراهم مي كند 

  . اغلب منجربه پشتيباني بيشتر اداره براي اقدامات مديريتي است

گزين، مي تواند منجربه مستندسازي چگونگي تعيين و ارزيابي اثرات، چه كسي در فرايند مشاركت مثل چارچوبهاي جاي PAVIMفرايند 
خواهدكرد، چه معيارهايي براي تعيين قابل قبول بودن اثرات استفاده مي شود و چرا استراتژي هاي معين مديريتي براي آنها توصيه مي 

  ).6معيار(شوند شود 

نيازهاي مردم محلي به بسيار افزايش مي يابد و همچنين بهتر مي تواند  PAVIMاركت عمومي در درمقايسه با ظرفيت تحمل، نقش مش
مردم محلي نه تنها در برنامه هاي مشاركت عمومي مشاركت مي كنند ). 8و7معيارهاي (منابع و سيستم مديريتي محلي را دربرداشته باشد 

بنابراين، بخش عمومي در تعيين نوع و اندازه ي اثراتي كه در طول مرحله ي . بلكه همچنين مي توانند به عنوان متخصص انتخاب شوند
 PAVIM. تعيين و اولويت بندي اثرات قابل پذيرش اند و با مشاركت نمايندگان عمومي منتخب در مرحله ي تحليل مشكالت كمك كند

كجا، كي و چقدر از منابع طبيعي توسط جوامع مي تواند به روند هميشگي كه متخصصان، بدون حضور مردم محلي تعيين مي كنند كه 
محلي استخراج شوند خاتمه دهد و بهتر مي تواند افراد محلي را در تصميم گيري و سيستم مديريت منابع مناطق حفاظت شده شركت دهد 

  ).1995پيمبرت و پرتي، (

ف آنچه كه اثر شناخته مي شود، دليل مهم تخصصي هنوز درمورد تعري با مشاركت عمومي هدايت مي شود، پنلPAVIMهرچند فرايند 
مي تواند  PAVIM، با يكپارچگي موفق مشاركت عمومي، هرچند. بودن آن و اقدامي كه بايد براي آن صورت گيرد، قدرت زيادي دارد

منابع طبيعي داشته  ساكنين محلي را نيز قدرتمند كند، تضاد بين گروههاي ذينفع را كاهش دهد، ديدگاههاي چندگانه درارتباط با مديريت
ديويس و (باشد، كيفيت تصميمات را بهبود بخشد و شبكه هاي غيررسمي محلي و نهادهاي اجتماعي يا سياسيرا بهتر مشاركت دهد 

مديران وظيفه سخت دستيابي به اين يكپارچگي و پرورش يك فرايند تصميم مبتني بهنگام ثمربخش را ). 1999؛ ترنر، 1998ويتينگتون، 
همچنين ممكن است به كمك تسهيل كنندگان و يا . ا از مشاركت بخش عمومي، كاركنان و پنل تخصصي اطمينان يابنددارند ت

  .متخصصان حل تعارض نياز باشد كه اين كمك مي تواند از سوي سازمانهاي غيردولتي باشد

  نتيجه گيري  -10

تصميم گيري براي مناطق حفاظت شده در چيلي، كاستاريكا، بليز و مكزيكو را جهت مديريت اثرات مرتبط با  اين مقاله يك چارچوب
تعيين حرفه اي اثرات و فرايند ارزيابي را فراهم مي  PAVIMچارچوب .  پيشنهاد دادي مناسب مديريت بازديدكننده و توصيه استراتژيها

ات بازديدكننده را ارائه مي دهد و همچنين بهتر مي تواند نيازهاي مردم محلي به منابع و قابليتها كند، ابزارهاي ارزان و بهنگام مديريت اثر
، مديريت و اجراي سريع مشكالت اثرات بازديدكننده را درصورت نياز PAVIM. و محدوديتهاي مديريت را در تصميم گيري يكپارچه كند

عيين فرصتهاي مديريت به كار رود و از اثرات بازديدكننده جلوگيري كند و مي با اولويت ممكن مي سازد و همچنين ممكن است براي ت
مي تواند براي ساير كشورهاي توسعه يافته و  PAVIM. توانذد در تركيب با چارچوبهاي از پيش موجود مثل ظرفيت تحمل به كار رود

دهاي پايدار دست يافته باشند، مشكالت موجود اثرات ، بخصوص اگر آنها به بازديدرحال توسعه، خارج از اين تحقيق نيز مفيد باشد
بازديدكننده را درك كنند و روشهاي تامين بودجه، مديريت مشخص و ساختار مديريت و پشتيباني اداري كافي براي اطمينان از اجراي 

منطقه حفاظت شده و  ساير موضوعات مثل سيستمهاي سياسي، مختلف، تضاد بين مردم محلي و مديران. موفق ايجاد كرده باشند
  .تاثير مي گذارد PAVIMمحدوديتهاي فرهنگي نيز به مطلوبيت و اثربخشي بالقوه 

تنها بر آن دسته ازمشكالت اثرات بازديدكننده اشاره دارد كه  PAVIMمفهوم بندي و به كارگرفته شد،  PAVIMهمانطور كه در ابتدا، 
–همچنين مي تواند براي مديريت اثرات اقتصادي واجتماعي  PAVIMهرچند، . برمنابع طبيعي و تجارب بازديدكنندگان تاثير دارد
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براي مثال، يك پنل تخصصي . د باشدفرهنگي مرتبط با بازديد و پرداختن به ساير موضوعات مديريتي مشخص مناطق حفاظت شده نيز مفي

بازارهاي هدف بحث كنند، از مردم محلي و تجارتهاي جهانگردي مي تواند با كاركنان منطقه حفاظت شده ديدار داشته باشد تا درباره ي 
راه حلهاي بالقوه  اهداف مديريت را در جهت فرصتهاي اقتصادي بيشتر تنظيم كند، موانع درآمد اقتصادي را شناسايي كند، اين موانع و

مي تواند براي حل موضوعات مديريتي مشخص و واضح مرتبط با بازديد و  PAVIM. طوفان مغزي را براي افزايش درآمدها تحصيل كند
اثرات بازديدكننده به كار رود ولي موضوعات برنامه ريزي و مديريتي بزرگ تر مثل طراحي منطقه حفاظت شده و تعريف محدوديتها يا 

  .مديريتي مرتبط با توسعه و زيرساختها و تسهيالت بازديدكننده را دربرندارداثرات 

، كمبود اطالعات درباره ي اثرات و قابليت دفاع كم از تصميمات مديريت به دليل نبود بازنگري و استانداردهاي PAVIMاولين عيب 
ي خيلي غيررسمي تر و با انعطاف پذيري دهد ول مي تواند اطالعات اثرات را در تصميم گيري دخالت PAVIMهرچند، . مشخص است

پنل تخصصي مي تواند در ارزيابي مشكالت اثرات بازديدكننده و پيشنهاد راه حلهاي بالقوه برپايه . بيشتر مديريت و كاهش هزينه ها
منجر به تحليل همچنين  PAVIM فرايند. اطالعات علمي و تخصصي و دانش و تجربه كاركنان منطقه حفاظت شده، راهگشا باشد
  .مستند مشكالت و توصيه هاي مديريت و قادر ساختن مديران به توجيه تصميمات مي شود

PAVIM  در اين مقاله به عنوان گزينه اي مطلوب تر از ظرفيت تحمل و چارچوبهاي جايگزين پيشنهاد شده است ولي هنوز در اين زمينه
از مناطق حفاظت شده كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته براي مقايسه وجوه استفاده از آن در تعدادي زيادي . آزمايش نشده است

  .مثبت و منفي آن نسبت به ظرفيت تحمل و چارچوبهاي جايگزين مي تواند مفيد باشد
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