بیشد بایبراين ططسفم پیيداا به کیاکر حایطب اونا و باه

پایش و ارزیابی
Monitoring and Assessment
پایش و ارزیابی عباار اتاا از فراینای هاب باب بدبامل عد وارل و
لتتیابی بب نتایج هدک می هنی و هیف از آن بدبمل مییریا هنمنی و
آتی خروجیها ،نتایج و آثاار اتاا .پاایش و ارزیاابی میاان امایاما
گذشتب ،هنمنی و آتی تازمان پیمنی برمرار مایهنای .پاایش و ارزیاابی
زیسا محیطی ،مجدمعب فراینیها و امیاماتی بب شدار میآیی هب هیف
آن شناتایی ،نظار و پایش هیفی محیط زیسا اتا.

ححطيا و کمباو حاایبط یبط،ا

وقوع بحرانهای زيسا

نگران هی عمطقا اا ا طايوم حلف او مواحاط انساین
برانگطلفه که ضروات افط آن گاجینطدن ح،طیاهای زيسا
ححطي

ا ف،یلط هی توط،ها اطا

تلريب و نیبو

ححاط زيسا

بهويژه ا طيح حح
پطشرف

بارا م اوگطر از

ا اب،ای میاین

بیيد به اين واق،ط

حا و

حیم پا بار کاه

و توط،ه بیيد از اوند پیيداا برخوا اا بیشاد و از

ثمرات آن نه تایی نسلهی حیضار کاه نسالهای آتا نطا
بیرهحاد شوند
توط،ه بهحا لة فراياد ححسوب ح شو که ا نفطجه آن
و طایزنده ا میا

تحول حثبا

بیباو شاراي ححطيا

حیصل ح شو اين تحول ح،موالً حسف م تغططار ماباههای
حلف ااو طاایخفیا امفماایع
ححطيا اطا

اقف اای

و ياای بیبااو شااراي

پیيااداا بااهعااوان ومااه وصااو توطااا،ه

وضااا،طف اطا

کاااه ا آن حي اااوب باااو ن و اح ینااایت

حومو ا یول زحین کایهش نم يیبد ا ح،اای مایحطتار
به توانیي میح،ه بومطیزگین يای هر ططاسفم ماایا باارا
تداوم کیاکر ا آياده نیححدو ایالق ح شو بدون ايا اه
امبایااً ا نفطجاه تح طال افافن حاایب ،کاه ططسافم باه آن
وابسفه اط

يی به لطل تحمطل بیا باطش از حااد او آنیاای

باه زوال کشطده شاو [ ]1پیياداا ططسافم باهیاوا کیحال
وابسفه به قیب ط

ططسفم برا طایزگیا و انيبایق تغططار و

تحول و پیطلگوي به ححط اطاا

و ازآنجایکااه ححااط

باهنوباة خااو هماوااه ا حایل تغططار اطا

ايان فرايااد

طیزگیا و انيبایق ططاسفم بیياد فراياد پويای و حسای

اابياه طیزگیا بی ححط و بهعبیات بیفر به پیيداا
و به پیيداا

ا بطرون ( ا ت،یحل بای ححاط

ا اون

نطیزحااد اطا

تی ا حجموع بهعاوان ططسفم پیيداا عمل کاد []2
حوااپ پیيااداا

اطاافح یم و نط ا تقوي ا

طاایخفیاهی

يی شده حساف م پایيش و طااجش تغططارات عواحال اما ا
تی از ايان اهگا ا اح این

فرايادهی و اوندهی حربویه اط

اتلیذ تمیطدات و ت مطمگطر هی بهحوقط و حقفض فاراهم
شو
طیزحین هی برا ا احة بقی (پیيداا

و حیندگیا حجبواند

تی خو اا بی تغططرات حايبق کااد (پويیي
کشو و شایطایي

تغططرات ححطي

الزحاه انيبایق بای
قطاق ايان تغططارات و

اعمیل اصالحیت الزم ا ااهبر هی اطیط طایزحین اطا
برا ح ول به ايان حاواوا الزم اطا

طایزحین طایزوکیا

حایطب برا پیيش اا فراهم کاد تی ضمن شایطیي تغططارات
ا حفغطرهی حطیت

اخ وص تغططرات آيااده نطا بطااش

الزم ايجای شااو کراکااه طاایزوکیا حایطااب باارا ح ااول
پیيداا پويی کافرل ااهبر

بی اوي ر پطشبطاا اطا

[3

]162-141
بی اف ايش تومه به حوپ و ااتقی کطوط
ا طيح بطنالم

ححط زيسا

توماه بساطیا از طایزحین های باه یاوا

ف ايادها بر آثیا زيینبیا زيس

ححطي نیش از ف،یلطا های

تولطدات و خادحیت آنیای ح،ياود شاده اطا

اازيایب و

براط پطیحدهی زيس ححطي یرم هی و پروژهی حا تواناد
حط ان تأثطر و شدت اثر ف،یلط هی طیزحین بر حاایبط زيسا
ححطي اا حشلص نمیيد و بر اين اطی

طیزحینهی ح تواناد

اقداحیت پطشگطرانه و يی اقداحیت بیسیز اا برا حویظا
ححط زيس
اازيیب

از

بهکیا گطرند اواقط ومو يک نویم پایيش و

طیزوکیا اا ايجی ح کاد که حا تواناد ایالعایت

اازشماد پطراحون عم ر و اثربلش خ حش هی برنیحههی
و پروژههی ا طيوم حلف و ااائه هد و نط ت،ططن کااد کاه
که اوشهیي مواب حا هااد و کاه اوشهایي ماواب
نم هاد و کراي اثربلش يی عادم اثربلشا اوشهای اا
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هم تبططن نمیيد

میا و گ شفه خو مابه های زيسا

همچاطن طفطیب يک طیزحین به عم ر حایطب زيس

ححطيا اا ت،طاطن

کااد [ ]6ا اين حوا طیزحینهی بیياد اوش يای اوشهای

ححطي

حسف م ت،ید طیزحین باه ايجای اوش ططسافمیتطک

امراي برا شایطیي مابههی ححاط زيساف ف،یلطا های

حديري

و بیباو حسافمر آن حا بیشاد []4

حح والت يی خدحیت خو اا که ح تواند آنیی اا کافرل کااد

ححاط زيسا

ططسفم حاديري

ححاط زيسا

طیحینده زيس

ححطي برا ف،یلط هی مایا صاا،ف

تولطد

اواقاط ناوع اازيایب و

خدحیت و حواا حشیبه اط

همیهاگ الزم می

و آنیی اا که ح تواناد تح

اطفقراا و نگیداا اوشهی امراي کااد تی حشل ههای

اين ططسفم انفوایم و

ک طد عم طایت خاو اا کاه حا توانااد پطیحادهی زيسا

بهکیاگطر و تل طص حاایبط براطا

ححطي بیاز

پوياای و حساافمر فرايااادهی و عم طاایت اازياایب آثاایا زيسا
پیيش ااائه ااهحال حشا الت بایزنگر

حوضوع حویظ

و پایيش

حیم ترين کیلش هی اطیط ححط زيس

کمک آنیی بفوان همه اب،ی ف،یلط های و فراياادهی اا اازيایب

اط

کر

ححط زيس
اطفینداا اي و  14111ي

برا کیهش پطیحدهی زيس
ححط زيس

حویظ
ف،یلط

خو اا اازيایب

کاه

ي

از

ا میاین حيارم

خو ابداع کر ه پیيش ححاط زيسا

اطا

از فرآيااد کاه باه بیباو عم ار و

طفطیب به نفیيج کمک ح کاد و هدد از آن بیبو حاديري

اين اطفینداا

طیزحینهی اا عوت ح کااد تای ماباههای زيسا

و کاایهش

يگر از اوشهیي که انسین برا کافرل کطوطا

پیيش عبایات اطا

ححطي ف،یلط های و انفطجاه

بهکیا گرففه شده اط

و

پطیحدهی زيینبیا توط،ه بر آن احیلحیضر بهعاوان ي

که باه

از اطافینداا هیي اطا

و بیرهبر اا پیيداا از ححط زيسا

پااطشبطاا آثاایا طااوب بیاگا اا ححااط زيسا

اقداحیت انجیم شده تقسطم وظیيو و حسئولط های اا فاراهم
ح آوا [ ]1ا اين زحطاه به اطفینداا هیي نطیز اط

اشفه بیشاد بهیوا حاوم پیيش و اندازهگطر

کاد (اي و 14111

ححطي فرايادهی عم طیت خادحیت و کایال انادازهگطار و
حمطا

تأثطر قراا هاد اقدام باه ايجای

کاون و آت خروم هی نفیيج و آثیا اط

ححطيا

پطوطافه اطا

پیيش کیاکر

به ت،بطر

يگر

کاه از گار آوا نوایمحااد

اهاداد و حقیصادش اا تادوين و

ا ههی حرتب بی شیخصهیي ح،طن بیاره حا گطار تای باه

خو اا به فرايادهی کیاآحد حيمئن و بیبو بلشا پطوطافه

و

حديري

حف،ید کااد[]4

طفطیب به اهداد و کایابر حاایبط حایل تل اطصيیففاه اا

ي اا از ال احاایت اطاافینداا اياا و  14111شایطاایي
مابه هی زيس

ححطي ف،یلط

هر طیزحین اط

حشلص کااد بهاينترتطاب پایيش زيسا

که بلش

حجموعه فرايادهی و اقداحیت اط

از ف،یلط هی يک طیزحین يی حح والت يی خادحیتش اا کاه
بی ححط زيس

ححطيا

ححطيا شایحل

که هدد از آن شایطایي
اط

[]7

از يگر اوشهیي که برا حوپ کطوط

ححاط زيسا

فرايااد بارا

برا ت،ططن پطیحدهی نیش از ف،یلط هی توط،ها به ومو

که به حاووا شایطیي ماباههای بایاز زيسا

ححطيا و اازيایب پطیحادهی

ححطي که بیيد ا ططسفم حديري
ا اولوي

نویات و پیيش کطو ححط زيس

ت،یحل اا يی ح تواند اشافه بیشاد شایحل

ح شو حاووا از مابههی زيس
طیزحین اط

و ذ نو،ین ک طد کماک کااد حطا ان پطشارف

زيس

آحده اطا

ححطيا طایزحین

زيس

قراا گطرند طیزحینهی بیيد بی تومه به اونادا هی

اازيایب زيسا

ححطي اطا

پطیحدهی زيس

و بروندا هی حربوط به ف،یلط هی حح اوالت يای خادحیت

ححطي

ا بطیت ححاط زيسا
2

اازيایب زيسا

ححطيا و اازيایب

و حقوله مداگینه اند که ح،موالً ا
خ وصایً ا اياران حفارا د انوار
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گرففه ح شوند احی بیيد بطن اين و تویوت قیئل شد ا ايان
حوا اازيیب ححط زيس
که به کمک آن شایخ

برنیحههی یرمهی و پروژههی اا برا ت مطمگطران حیطی ح کاد
[]9

اا ح توان اوش ت،رياو کار

میيگیه نقش و کایاکر و آثایا هار

پديده یبط ،يی انساینطایخ

ا ححاط زيسا

ي اا از ااکااین پاایيش و اازياایب

حشالص

ایالعیت اط

ح شو بی بیرهگطر از اين اوش ح توان حشلص کر کاه
پديده حوا نور بی ححطي که آن اا احییه کر ه اطا
اابيه و برهم اش
حفقیب

حوا نطیز اط

احی اازيایب پطیحادهی زيسا

قراا ا بی بیرهگطار از

(حديران کیاشایطین ذ نو،ین و

پرطشهی طی ه و اب ااهی گونیگون گ ااشگطر ح،مول

بیلقوه ت مطمیت ططیط هی برنیحههی یرم هی و پروژههای اا

ح توان ایالعیت اا ا اخفطیا کیابران قراا ا تی بفوانااد باه

پطش بطا و تدابطر و تمیطدات الزم برا کیهش خسیاتهی
اازيیب

که بفوان ا ه هی ذخطره شده اا پر ازش کر

اا و که ناوع فراياادهی و کااشهای
که بی اطفوی ه از آن حا تاوان پطیحادهی

واا ه بر ححط زيس

ا ههی ذخطره شده ا ايان طایحینههای ابا اا

و ایالعیت حیصال از ايان پار ازش اا ا اخفطایا کایابران

حطین آنیی حیکم اط

ححطي اوش اط

احروزه بی گسفرش طایحینه های پیيگایه و

حجم بیال

کاه

ا اخفطاایا اشاافن

ا حااوا ا ههاای و اوابا حايقا حطااین آنیاای

نفطجااهگطاار

اا اتلیذ کار [ 8ص  ]13هادد از

بپر ازند احی وقف حجم ا ههی زيی بیشاد کایابران هرکااد

ت،ططن ااتبایط اهاداد کایااي و اثربلشا و آثایا

و بیتجربه بیشاد نما توانااد الگوهای حوطاد اا ا

توطاا،ه و قیب ط ا

زبر ط

پیيااداا آن و باارآوا ه کاار ن آنییط ا

حطین حجم انبوه ا ه هی تشلطص هاد و يی اگر قی ا باه ايان

اازيیب حي وب بیيد ایالعیت اا ااائه هد که ح،فبر و قیبال

کیا هم بیشاد ه ياه عم طیت ازنور نطارو انساین و حای

اطفوی ه بیشد و بفوان ا هی آحوخفهشده ای اين فراياد

بسطیا بیالط

اا حجد اً ا فراياد ت مطمگطر بهکیا گرف [ ]7بهیواک
برا پیيش و اازيیب
زيس

ححطي

مابه هی حثب

ا زحطاه برنیحههی یرمهی و پروژههی

حؤلواههایي کاون آثایا
و حاو

يی پروژه هی زيس

(Impact

(طااجش

کیاآحدترين اوش هیي اط

که بهوطط ة آن الگوهای حوطاد

ا ا ههی بی حاداقل خیلا

کایابران شاایخفه حا شاوند و

پطش بطا شده و نشده برنیحه یارم

ایالعیت اا ا اخفطیا کیابران و تح طلگران قراا ح هد تای

(ايا اه

آنیی ت مطمیت حیم و حطایت اتلایذ شاوند هرکاه

ححطيا

کایااي

نیی ههی حلف و ازقبطل ه ياه وق
اقف اای

ا هکااایو ( Data Miningي ا ا از حیااامتااارين و

(Efficiency

براطی

و کگونه به شاطوها

حجم ا ههای بطشافر و اوابا حطاین آنیای پطچطادهتار بیشاد

بااه طاافینده و نفاایيج تبااديل شاادهانااد اثربلشا

طفرط به ایالعیت نیوفه ا حطین ا ههی شاوااتر و نقاش

(Effectiveness

(برنیحه یارم و يای پاروژه تای کاه حاد ا

ا هکیو بهعاوان ي

اطااطدن بااه اهااداد خااو حوفااق بااو هانااد پیيااداا
(Sustainability

(ايا ه نفیيج و تغططرات حثب

ح شو

ايجی شده بار

اشفن ایالعیت حارتب و طافهبااد شاده بارا

حديران و ط

اکایاان ايان اح این اا فاراهم حا آوا کاه

اثر امرا برنیحه یرم يی پروژه انفویا حا او تای کاه حاد

برنیحهايا

پس از پیيین برنیحه یرم يی پروژه بیق بمینااد و ااتبایط و

اف ايش هاد []11

حایطب

(Relevance

(ايا ه اهداد برنیحه یرم يی پروژه تای

که حد بی اهداد بطن الم
اط ا

وح

ححط زيس

از اوشهی کشو انش اوشنتار

های اا قطاقتار کاااد و بیارهوا

ا طایحینه اا

احروزه عیحل اطیط که ح تواند ضمن اف ايش حي وبط

همیهاگ

حح والت و خدحیت طیير ذ نو،ین ازمم اه طاییحدااان

ومااو اا کااه ایالعاایت الزم اخ ااوص آثاایا

و آحی میح،ه اا خشااو و طاو حایطاب اا

کیاکاین ول
3
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نط حیصل کااد تومه باه بیارهوا ( Productivityاطا
بیرهوا حیک از ترکطب کیاآي و اثربلش اط
ک ّ شیخص بیرهوا

طفینده به ا ه (خروم هی به واو
واژههی بیرهوا

و شا ل

بایبر ت،ريو عبیات اط
های

خاادحیت طاایزگیا باای ححااط زيس ا
بیرهوا و طو ه اط

از نساب

( APOباديی اطا

کشوا بدون تومه به حسایئل زيسا

ا غیلاب حاواا

کاه هاط

ححطيا نما تواناد

توط،ه پیيداا اا پ گطر ازاين او عماده تارين اقادام بارا

کیاآي و اثربلش نیبجی بهکیا گرففاه يای

بی هم اشفبیه ح شاوند بیباو کایاآي

و ا میا

اف ا ايش

اف ايش بیرهوا بیيد حویظ

ااتقای بیارهوا اا

بیشاد زيارا

از ححط زيس

بیرهوا حبفا بر بیبو حسفمر و حوپ ححط زيس

تضمطن نم کاد افرا غیلبیً ت وا ح کاااد کاه اگار کایاآي

توط،ه پیيداا اط

اطی

پیياه و

[.]13

بیبو يیبد بیرهوا بطشفر خواهد شاد کایاآي شارط الزم
احی شرط کیف نطس

بیرهوا اط

كتابشناسي


ا واقط برا بیارهوا

بو ن هم اثربلش و هم کیاآي الزم اط

 11ابيح

کایاآي نساب

قوحس .1372

حح ول واق( ،يی خدحیت ااائه شاده باه حح اول حاوا
انفویا اط

احیل که اثربلش

طیزحین اط

و بیرهوا حجموع کایاآي و اثربلشا اا ا

نواار اا ي،ا ا

اثربلش و کیاآي اط

 12ابيحا

امه تحقق هادد های ا

حویااوم بیاارهوا

 11اط،د

از ححط زيس

به نی يده گرففن يی ح د برخ ف،یلط های اقف ای

شاد

زيس
حديري
 8زير ط

حویاوم

 13طیزحین ح

کیالهی و خدحیت آنیی بر ححط زيس
بلش های خادحیت

کشایواز

ع

ااه به طو پیيداا پويی» کمایل

شمیاه  2و 1382. 3
پوااصغر طاگیکطن فرزام و هويد

حسن اازيایب

اطفینداا ايران اي و http://isiri.org( 14111

بیرهوا

ايران (http://www.nipo.gov.ir

 2کین گوئل تئوا هی طیزحین و حديري

عایصر و فراياادهی م اد

وم کیپ اول انفشیاات ایالعیت 1376

آطاطی () Asian Productivity Organization (APOح،رفا
زيس

«کافرل ااهبر

ل،ب

 6طیزحین ح

بیرهوا طب که ا طیل 1994م ازطو طایزحین بیارهوا

بیره ح گطر تی به کیهش تاأثطر ف،یلطا

ا حیادطا ححاط

ححط زيسف  :حویهطم و اوشهی انفشیاات آوا ق م 1394.

باه کایهش

شد از اب ااهی حلف و فاون و فایوا هی حديري

ايران خاو او بار اطای

تیران انشگیه تیران انش ده ححط زيس

 3اوتیاخین

که بیارهوا طاب ( Green Productivityبار اوي ر های
ه ياههی و به وماو آحادن اقیبا

نواالاااه  1388اازيااایب عم ااار

اطفینداا  ISO 14031طوحطن همایيش تل

احی به نور حا اطاد

انجیحطاده اطا

خراطین 1388.

زيس ححطي کیاخینه ايلفهگر شرک

تومااه کااادان بااه بیاارهوا نشااده ازايااناو تااأثطر حثبا

قديم کطرگ يیففه و حمیي

 1378کیپ وم

اقطه حقدحه ا بر ا هکایو و اکفشاید اناش پیيایننیحاه

 4اقبااایل نساااطم و حطرغوااایا

ازآنجیکه ا بسطیا از اين ااه یاهی حوپ ححاط زيسا

از ححط زيسا

تیااران حوطسااه

کیاشایط ااشد کیپ نشده انش ده حیادط نرم افا اا انشاگیه

[ 11ص  12 23ص ]9

کشمگطر نط بر ححط نگ اشفه اط

ططدحسااطن و کاایظم

ع م و صا،

حاجار

بیباک بیاارهوا

حيیل،یت و پژوهشهی بیزاگین

ابرگطرناادة و حویااوم

اوي ر هی پطشطن برا حمیي

ططد حسطن و حیاروژان آاحان حیادطا اوشهای تیاران

 1نوا

ححط

م،ور و لسین

کیپ اول شرک

طایزحینهای

ال ن اطافینداا هی حاديري

ححاط زيسا

طییح آلوحطاطوم ايران 1376

Gilman
;R.
Sustainability.
http://www.context.org/ICLIB/DEFS/AIADef.htm, 1996.
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پیيش و ارزیابی
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