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چکیده

ایـران بــه لحــاظ تعــداد کل گونههــا و گونههــای بومــی بــا برخــی کشــورها
قابــل مقایســه نیســت .لیکــن تنــوع بومگانــی آن ،کــه متأثــر از ســه منطقــۀ
زیسـتجغرافیایی کالن جهــان (پالئارکتیــک ،آفریکــن ،اورینتــال) اســت ،در تمام
فصــول جاذبههایــی را بــرای پرندهنگرانــی از سراســر جهــان فراهــم مــیآورد.
بیشــترین گونههــا را در ایــران پرنــدگان متکــی بــه تاالبهــا تشــکیل میدهنــد
و بــا توســعۀ گردشــگری پرنــدگان ،همســو بــا اهــداف توســعۀ پایــدار ،میتــوان
در حفاظــت از تاالبهــا و درآمدزایــی ب ـرای جامعــۀ محلــی نیــز مؤثــر بــود .در
ایــران 41 ،نــوع از  42نــوع تــاالب مشخصشــده در کنوانســیون رامســر105 ،
زیســتگاه مهــم پرنــدگان از  391زیســتگاه خاورمیانــه و  555گونــه پرنــده یافــت
میشــود کــه نشــاندهندۀ ظرفیــت توســعۀ ایــن نــوع گردشــگری اســت .هــدف
از ایــن پژوهــش ظرفیتســنجی گردشــگری پرنــدگان در محــدودۀ جغرافیایــی
کشــور ایــران از راه شناســایی عوامــل مؤثــر در انتخــاب مقصــد گردشــگری
پرنــدگان و وزن دهــی و رتبهبنــدی و تهیــۀ نقشــههای پهنهبنــدی اســت.
وزندهــی معیارهــای انتخــاب مقصــد بــا روش ســوآرا و رتبهبنــدی مقاصــد
بــا فــن تاپســیس انجــام شــده اســت .در رتبهبنــدی براســاس عامــل اهمیــت
گونــهای ،اســتانهای گلســتان ،گیــان ،مازنــدران ،سیســتان و بلوچســتان،
فــارس ،هرمــزگان و خوزســتان ،براســاس عامــل تنــوع گونــهای ،خوزســتان،
هرمــزگان ،سیســتان و بلوچســتان ،فــارس ،مازنــدران ،گلســتان و تهـران ،براســاس
عامــل دسترســی بــه زیســتگاههای تاالبــی ،آذربایجــان غربــی و هرمــزگان،
براســاس عامــل اهمیــت دسترســی بــه راهنماهــای محلــی پرندهنگــری ،ته ـران،
کردســتان ،آذربایجــان غربــی و بوشــهر و مجمــوع عوامــل مؤثــر در انتخــاب
مقصــد ،آذربایجــان غربــی و هرمــزگان باالتریــن رتبــه را داشــتند4.

گردشــگری پرنــدگان یــا پرندهنگــری بــازار
جاویــژهای 7بــه حســاب میآیــد کــه بخشــی از بــازار
گســتردهتری بــه نــام گردشــگری طبیعــت یــا طبیعتگــردی
اس��ت  )Steven et al., 2017 (.ایــن شــاخه از گردشــگری
«مشــاهده و شناســایی و عکاســی فعاالنــه از پرنــدگان
5

6

ب��ا ه��دف س��رگرمی» توصی��ف میش��ود (Glowinski,
 .)2008در برخــی منابــع ،پرندهنگــران بزرگتریــن
ً
زیرمجموعــۀ طبیعتگــردان معرفــی شــدهاند کــه غالبــا
تحصیلکــرده و ثروتمنــد و دارای ویژگیهــای اخالقــی یــک
طبیتگـ�رد ایدئالانـ�د ( .)Sekercioglu, 2002از ســویی
دیگــر ،پرندهنگــری را میتــوان زیرمجموعــۀ گردشــگری

 .1رییس اداره تحقیقات بازار/شرکت ارتباطات زیرساخت
 .2استاد دانشگاه تهران
 .3استادیاردانشگاه تهران
 .4مقالۀ حاضر برگرفته از پایاننامۀ دورۀ کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با عنوان گردشگری پرندگان در ایران :شناسایی ،ارزیابی و اولویتبندی تاالبهای کشور از نقطهنظر
گردشگری پرندگان است.
5. Avitourism
6. Birdwatching, Birding
7. Niche market
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واژههای کلیدی:

گردشــگری پرنــدگان ،پرندهنگــری،
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حیـ�ات وحـ�ش نیـ�ز طبقهبنـ�دی کـ�رد (Newsome & Van
 .)Eeden, 2017ضمــن آنکــه گردشــگری حیــات وحــش و
بومگــردی خــود اشــکالی از گردشــگری طبیعــت طبقهبنــدی
میش��وند (.)Wolter, 2014
بــرای مدیریــت مؤثــر بــازار گردشــگری پرنــدگان و
مدیریــت آثــار بالقــوۀ (منفــی و مثبــت) ایــن صنعــت ،نیــاز
بــه درک بهتــری از ویژگیهایــی داریــم کــه باعــث جــذب
پرندهنگــران بــه ایــن مقاصــد میشــود.
كشــور اي ـران بــه پشــتوانۀ تنــوع اقليمــی و ظرفیتهــای
طبیعــی و بــه تبــع آن تنــوع گونههــای پرنــدگان ،امــکان
موفقیــت در زمینــۀ گردشــگری پرندهنگــری را دارد .اولیــن
گام بــرای توســعۀ پرندهنگــری شناســایی و ارزیابــی و
معرفــی قابلیتهــا و توانمندیهــای بالقــوه اســت .بــا
شــناخت و برنامهریــزی همهجانبــه میتــوان زمینههــای
توســعه را مهیــا کــرد .بــه عبــارت دیگــر ،بــدون شــناخت و
آگاهــی از ظرفیتهــای پرندهنگــری در هــر منطقــه ،امــکان
برنامهریــزی وجــود نــدارد .شــناخت ظرفیتهــا بــه محقــق
امــکان میدهــد تــا براســاس وضــع موجــود و تــوان منطقــه
جهــت توســعه را شناســایی کنــد.
ایــران بــه لحــاظ تعــداد کل گونههــا و گونههــای
اندمیــک بــا کشــورهایی چــون اســترالیا ،اندونــزی ،کلمبیــا
و برزیــل قابــل مقایســه نیســت .امــا تنــوع بومگانــی ای ـران،
متأثــر از ســه منطقــۀ زیســتجغرافیایی کالن جهــان
(پالئارکتیــک ،آفریکــن ،اورینتــال) ،جاذبههایــی در تمامــی
فصــول ب ـرای پرندهنگرانــی از قارههــا و کشــورهای متفــاوت
دارد .از جملــه مرکــز و جنــوب ایــران بــرای گردشــگران
اروپایــی ،مرکــز و شــمال ای ـران ب ـرای گردشــگران آفریقایــی،
مرکــز ،شــمال و غــرب ای ـران ب ـرای گردشــگران همســایههای
شــرقی و جنــوب شــرقی ،همــۀ پهنههــا ،بهدلیــل تفــاوت
زیــاد گونههــا ،بــرای پرندهنگرهــای امریــکای شــمالی و
جنوبــی و اســترالیا (بختیــاری.)1397 ،
ً
در اقلیــم غالبــا خشــک و نیمهخشــک کشــور کــه
میــزان تبخیــر متوســط بیــش از بــارش اســت ،انتظــار
م ـیرود کــه تاالبهــای بســیار کمــی شــکل بگیرنــد .ولــی
ناهمواریهــای پرشــیب ای ـران کــه یکــی از کوهســتانیترین
کشــورهای جهــان اســت ،همچنیــن داشــتن هـزاران کیلومتــر
ســاحل آبهــای گــرم در جنــوب و معتــدل در شــمال،
پهنههــای وســیع بیابانــی بــا خاکهــای شــور و باالخــره
عــرض جغرافیایــی باعــث شــده کــه ای ـران جــزو کشــورهای
دارای بیشــترین تنــوع تــاالب در جهــان باشــد .بهطوریکــه از
 42نــوع تــاالب شــناخته شــده 41 ،نــوع (بهجــز تاالبهــای
خیلــی سردســیری تونــدرا) در ای ـران بــه ثبــت رســیدهاســت
(بختیــاری1397 ،؛ غالمــی و همــکاران.)1392 ،

تنــوع زیســتگاهی ای ـران و همچنیــن تنــوع تاالبهــای
آن ،بیــش از  2000کیلومتــر ســاحل مناســب بـرای تماشــای
پرنــدگان آبــزی و کنارآبــزی و پهنههــای دریــا (دور از
ســاحل) 105 ،مــکان مهــم پرنــدگان  1از  391مــکان کل
خاورمیانــه (بــا حداقــل شــروط :الــف) منطقــۀ حفاظتشــدۀ
بالقــوه يــا بالفعــل واجــد ســپرهای ضربهگيــر يــا بــدون آنهــا
يــا مناســب بـرای مدیریــت حفاظــت از حيــات وحــش ،ب)
منطق ـهای کــه تمــام نيازهــای پرنــدگان را بــرآورده ســازد و در
فصــل مناســب ب ـرای پرنــدگان مهــم تلقــی شــود ).و تعــداد
گونههــای ایــران ( 26راســته 68 ،خانــواده 548 ،گونــه) را
میتــوان نشــان وجــود ظرفیــت توســعۀ ایــن نــوع گردشــگری
دانســت (بختیــاری1397 ،؛ غالمــی و همــکاران.)1392 ،
صرفنظــر از اینکــه توســعهدهندگان گردشــگری
پرنــدگان بــا چــه رویکــرد و روشــی برنامهریــزی میکننــد،
عنصــر ثابــت در برنامهریــزی توســعۀ گردشــگری ایــن اســت
ً
کــه گردشــگری اساســا بــر مبنــای مقصــد اســتوار اســت
( .)Stange et al., 2011ســازمان جهانــی گردشــگری
ســازمان ملــل متحــد مقصــد گردشــگری را معیــار اصلــی
در تصمیمگیــری آگاهانــه و برنامهریــزی گردشــگران بــرای
مســافرت توصیــف میکنــد .مقصــد گردشــگری ممکــن
اســت در هــر مقیــاس جغرافیایــی باشــد؛ از یــک منطقــۀ
جغرافیایــی ،یــک کشــور ،جامعــهای محلــی ،منطقــهای
حفاظتشــده یــا پــارک ملــی تــا مــکان خــاص و کوچکــی
ماننــد قلــۀ کوهــی یــا ســاحل بکــری .میتــوان محــدودۀ
مقصــد گردشــگری را باتوجــه بــه ماهیــت بــازار ،بهویــژه
عوام��ل فش��ار و کش��ش ،بررس��ی ک��رد ()Kim et al., 2003
یــا بــا روشهــای دیگــری کــه یــک مقصــد بــه بــازار عرضــه
میشــود .در چارچــوب ایــن تحقیــق ،مقصــد پرندهنگــری
بــه مکانــی فیزیکــی یــا موقعیتــی جغرافیایــی اطــاق
میشــود کــه گردشــگران بـرای تماشــای پرنــدگان یــا شــنیدن
آوازشــان از آن بازدیــد میکننــد.
اگرچــه مقصــد گردشــگری در ســالهای اخیــر موضــوع
بحــث در ادبیــات دانشــگاهی شــدهاســت ،مقــاالت مربــوط
بــه برنامهریــزی و توســعۀ مقصــد گردشــگری پرنــدگان بســیار
محــدود اســت .اکثــر اوقــات گردشــگری پرنــدگان در زیــر
چترهــای گســتردهتری از بخشهــای فراگیــر گردشــگری
همچــون بومگــردی ق ـرار میگیــرد .بــدون شــک گردشــگری
پرنــدگان نوعــی زنــده از بومگــردی اســت .بااینحــال،
فعالیتــی بســیار تخصصــی اســت و شــرکتکنندگان آن
ً
معمــوال ویژگیهــا و انگیزههــا و ســطح تعهــدات متفاوتــی
بـ�ا بومگـ�ردان عمومـ�ی دارنـ�د (.)Hvenegaard, 2002
بنابرایــن ،عاقالنــه نخواهــد بــود فــرض کنیــم کــه گردشــگری
)1. Important Bird and Biodiversity Area (IBA

ارزیابی و رتبهبندی استانهای کشور برای گردشگری پرندگان
در مقصدهای تاالبی
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مرور ادبیات پژوهش
نتایــج جســتوجو نشــانگر آن اســت کــه
پژوهشهــای پیرامــون گردشــگری پرنــدگان در مقایســه
بــا بازارهــای ســطح باالتــر همچــون گردشــگری طبیعــت،
بومگــردی یــا گردشــگری حیــات وحــش هنــوز در مرحلــۀ
شــکلگیری اســت .بیشــتر مطالعــات حــوزۀ گردشــگری
پرنــدگان در مجــات غیردانشــگاهی یــا کتابهــا منتشــر
شــدهاســت کــه نشــان میدهــد هنــوز ایــن بــازار (هماننــد
گردشــگری تماشــای والهــا ،کوس ـهها و  )...جاویــژه اســت.
اگرچــه تــوان گردشــگری پرنــدگان مهــم اســت،
مطالعــات محــدودی بــوده کــه بــر برنامهریــزی و توســعۀ
ً
مقصــد پرندهنگــری متمرکــز باشــد .در مطالعــات قبلــی غالبــا
پرندهنگــری یــا در برنامهریــزی بومگــردی قــرار میگرفــت
()Drumm & Moore, 2005)، (Hvenegaard, 2002
یـ�ا در توسـ�عۀ گردشـ�گری حیـ�ات وحـ�ش (.)Curtin, 2013
در مــوارد دیگــری هــم ســعی داشــتند پرندهنگــری را در
ح��وزۀ اوق��ات فراغ��ت توصی��ف کنن��د (Scott & Thigpen,
 .)2003اگرچــه ایــن ســه رویکــرد ایدههــا و توصیههــای
مفیــدی بــرای توســعۀ مقاصــد پرندهنگــری دارنــد ،گاهــی
محدودکننــده نیــز هســتند و پرندهنگــری را بیــش از حــد
عمومــی و ســاده مــی کننــد و همیشــه بــرای برنامهریــزی
مقاصــد گردشــگری کافــی نیســتند .در پژوهــش اســکات و
همکارانــش بــا هــدف آزمایــش الگــوی ســهبعدی اوقــات
فراغ��ت ب��رای پرن��ده نگ��ران (،)Scott et al., 2005
نتایــج نشــان داد کــه اســتفاده از چارچــوب اوقــات فراغــت،
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پرنــدگان و مقاصــد گردشــگری آن را میتــوان بــه روش ســایر
فعالیتهــای بومگــردی ،ماننــد تماشــای نهنــگ ،گردشــگری
شــیرجه یــا کوهنــوردی ،توســعه داد.
بهعلــت کمبــود پژوهــش در ارزیابــی تــوان مقاصــد
گردشــگری پرنــدگان در کشــور و عوامــل مؤثــر در انتخــاب
مقصــد ایــن نــوع گردشــگری ب ـرای گردشــگران داخلــی ،در
ایــن پژوهــش در پــی پاس ـخگویی بــه ایــن ســؤال بودیــم کــه
مهمتریــن عوامــل مؤثــر در جــذب گردشــگر پرندهنگــری
کدامانــد و بــا توجــه بــه ایــن عوامــل ،رتبهبنــدی اســتانهای
کشــور ب ـرای توســعۀ گردشــگری پرنــدگان چگونــه اســت؟
درنظــر گرفتــن محــدودۀ جغرافیایــی کل کشــور
(محدودیــت مناطــق موردمطالعــۀ پژوهشهــای پیشــین
داخلــی بــه یــک یــا چنــد تــاالب) ،بهرهگیــری از عوامــل
متعــدد مؤثــر در انتخــاب مقصــد گردشــگری پرنــدگان
(محدودیــت پژوهشهــای پیشــین داخلــی بــه عامــل تنــوع
گون ـهای) ،بومیســازی عوامــل و تولیــد دادههــای دس ـتاول
براســاس ایــن عوامــل از نوآوریهــای ایــن پژوهــش اســت.

کــه بخــش عمــدۀ آن براســاس بررســیهای طوالنــی و
تجزیهوتحلیــل خوش ـهای اســتوار اســت ،در بهتریــن حالــت
ممکــن اســت بــرای طرحهــای مدیریتــی کاربــردی باشــد.
در ایــن مطالعــه ،بــا تجزیــه و تحلیــل صفحــات پرندهنگــری
پنــج کشــور انگلیســیزبان (انگلیــس ،ایــاالت متحــده،
کانــادا ،اســترالیا ،نیوزلنــد) ،رویکــردی اختصاصیتــری
ً
اتخــاذ شــد و ب ـرای درک بهتــری از آنچــه واقعــا پرندهنگ ـران
در جســتوجوی آن هســتند ،چگونگــی توصیــف پرنــدگان
در ســفرهای ثبتشــده بررســی شــد.
در پژوهــش دیگــری ،کــه تنهــا پژوهــش مــروری
یافتشــده در خصــوص بررســی مقــاالت حــوزۀ گردشــگری
اس��تون ( )Steven et al., 2015aبــه بررســی
پرن��دگان ب��ودِ ،
الگوهــای  66مطالعــۀ پژوهشــی منتشرشــده بیــن ســالهای
 1989و  2014در مضامیــن مختلــف پیرامــون گردشــگری
پرنــدگان پرداختــ ه اســت .نتایــج بررســی ســیر تطــور
پژوهشهــای ایــن حــوزه نشــان میدهــد در آغــاز پژوهشهــا
دربــارۀ آثــار مثبــت اقتصــادی گردشــگری پرنــدگان ،بهویــژه
رویدادهــای پرندهنگری،بــرای جوامــع محلــی بــودهاســت.
در ادامــه ،مطالعــات بــه ســمت تأثیــرات مثبــت و منفــی
گردشــگری پرنــدگان بـرای جوامــع پرنــدگان ســوق پیــدا کــرده
اســت کــه میتــوان همزمانــی ایــن دســته از پژوهشهــا را
بــا پژوهشهــای انبــوه درخصــوص ارزیابــی تأثی ـرات منفــی
گردشــگری طبیعــت و گردشــگری انبــوه بــر محیــط زیســت و
زیســتگاهها مشــاهده کــرد.
همچنیــن نتایــج بررسـیهای اسـ ِـتون نشــانگر آن اســت
کــه از میــان موضوعــات اصلــی ایــن مطالعــات ،رتبــۀ اول
بــه تأثی ـرات اقتصــادی گردشــگری پرنــدگان ( 21پژوهــش) و
رتبههــای بعــدی بــه انگیــزۀ گردشــگران بــرای پرندهنگــری
( 18پژوهــش) و افزایــش درک از بــازار گردشــگری پرنــدگان
( 12پژوهــش) رســید 10 .مطالعــه دربــارۀ انــواع پرنــدگان
یــا رویدادهــای مرتبــط بــا پرنــدگان (یعنــی مهاجــرت) کــه
گردشــگران پرنــده جســتوجو میکننــدبــوده و در تعــداد
کمــی از مطالعــات ( 6پژوهــش) تأثیــرات منفــی ناشــی از
گردشــگری پرنــدگان را در زندگــی پرنــدگان بررســی کردهانــد.
اســتون در مقالــهاش نشــان داد ،در تعــداد پژوهشهــا،
ِ
ســوگیری جغرافیایــی مشــخصی بــه ســمت نیمکــرۀ شــمالی
( 46پژوهــش) وجــود دارد .تنهــا  4مقالــه دربــارۀ گردشــگری
پرنــدگان در آمریــکای جنوبــی (پــرو ،کلمبیــا ،برزیــل،
مکزیــک) بــوده اســت .تعــدادی مقالــه دربــارۀ کشــور تایلنــد و
آفریقــای جنوبــی نیز منتشــر شــده و در منطقۀ اقیانوســیه اسـ ِـتون
مقــاالت متعــددی (بالــغ بــر  5مقالــه) تــا ســال  2014یافتــه
اســت .مقــاالت اندکــی نیــز از لهســتان ،ترکیــه ،کــرۀ جنوبــی،
چیــن ،ویتنــام ،کاســتاریکا ،گینــۀ نــو بهچشــم میخــورد.
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در کشــورهای خاورمیانــه نیــز از جملــه ایــران،
پژوهشهــای اندکــی درزمینــۀ گردشــگری پرنــدگان
صــورت گرفتــه اســت .مقــاالت داخلــی در ایــن حــوزه
محــدود بــه تاالبهــای مازنــدران و گیــان بهویــژه
میانکالــه بــوده اســت .نتایــج پژوهــش بهرامیــان ()1392
درخصــوص ارزیابــی عوامــل مؤثــر در توســعۀ تقاضــای
گردشــگری پرندهنگــری در تــاالب میانکالــه بــا بهرهگیــری
از مؤلفههــای آمیختــۀ بازاریابــی بــرای جــذب پرندهنگــر،
از جملــه محصــول ،قیمــت ،ترفیــع ،توزیــع ،برنامهریــزی،
افــراد و شــواهد فیزیکــی ،نشــان میدهــد کــه ســه مؤلفــۀ
فــرد و برنامهریــزی و محصــول بــرای گردشــگران ایــن
تــاالب اهمیــت دارد .در پژوهــش دیگــری طاهــری ()1390
نقــش تاالبهــای مازنــدران را در جــذب گردشــگر بررســی
یزاده و همــکاران ( )2011نیــز در
عمومــی کــرده و خالقــ 
پژوهشــی بــه پرنــدگان نــادر و کمیــاب مشاهدهشــده در
ایـران در فاصلــۀ ســالهای  1980تــا  2010پرداختــه اســت.
در پژوهــش اسـ ِـتون مقــاالت پیرامــون عوامــل کششــی
ی شــدهاســت کــه
(ترجیحــات) پرندهنگــران نیــز بررســ 
نتایــج آن نشــان میدهــد کــه  35پژوهــش در اینخصــوص
انجــام شــده .در اغلــب ایــن پژوهشهــا ســؤاالتی دربــارۀ
ویژگیهــای جمعیتــی و هزینههــای ســفر و اهمیــت فعالیــت
پرندهنگــری ب ـرای اف ـراد و ســؤاالتی نیــز دربــارۀ ترجیحــات
ایــن گردشــگران شــامل اقامــت و ترجیحــات غذایــی و
اهمیــت فعالیتهــای آموزشــی تفســیری طــرح شــده اســت.
علیرغــم اهمیــت گونههــا و رویدادهــای خــاص مشــاهدۀ
گونههــا ،در تعــداد محــدودی از مقــاالت بــه ایــن موضــوع
پرداختهانــد .تنهــا در  4مقالــه دربــارۀ اهمیــت مشــاهدۀ
گونههــای نــادر و بومــی در مقصــد و در  7مقالــه درمــورد
تنــوع گونـهای ســؤاالتی طــرح کردهانــد 3 .مقالــه درخصــوص
مشــاهدۀ گونــه جدیــد یــا خــاص نوشــته شــده اســت.
اسـ ِـتون در ایــن مقالــه قیــد کــرده اســت ،درعینحــال
کــه تنــوع گونــهای و گونههــای بومــی (اندمیــک) و نــادر
مهمتریــن معیارهــای کششــی در گردشــگری پرنــدگان
هســتند ،ایــن معیارهــا ممکــن اســت از منطقــهای بــه
منطقـهای دیگــر تغییــر کنــد (عرضــه) .بــه همــان شــکل بـرای
پرندهنگ ـران مختلــف ،بســته بــه محــل اقامــت آنهــا ،ایــن
معیارهــا ممکــن اســت متفــاوت باشــد (تقاضــا).
در بررســی عوامــل کششــی پرندهنگــران ،واس
( )2017در پژوهــش خــود بــا بهرهگیــری از رویکــرد ترکیبــی
(تحلیــل کیفــی و کمــی محتــوا) بــه بررســی  200صفحــۀ
پرندهنگــری در کشــورهای انگلیس ـیزبان (ایــاالت متحــده،
بریتانیــا ،کانــادا ،اســترالیا ،ونیوزلنــد) پرداختــهاســت تــا
ویژگیهــا و ترجیحــات ســفر آنهــا را شناســایی کنــد .ایــن

مطالعــه  7دســته پرندهنگــر (ماننــد خانوادههــا ،زوجهــا) را،
کــه بــه نوعــی بخشبنــدی بــازار پرندهنگــران نیــز هســت،
شناســایی کــردهاســت .او در مقالــۀ خــود در پــی پاســخ
بــه ایــن ســؤال بــوده اســت کــه آیــا ویژگیهــای پرندهنگــر
ترجیحــات ســفر او را تحــت تأثیــر قـرار میدهــد؟ آیــا غنــای
گونــهای مهمتریــن ویژگــی مقصــد گردشــگری پرنــدگان
اســت؟ اگــر نیســت ،بــه چــه مؤلفههــای دیگــری در توســعۀ
مقاصــد گردشــگری پرنــدگان بایــد توجــه کــرد؟
محــدودۀ جغرافیایــی مقصــد گردشــگری
پرنــدگان
توســعۀ پایــدار صنعــت گردشــگری پرنــدگان مســتلزم
زیرســاختهای مناســب بــرای فعالیتهــای گردشــگری
و ثبــات در نظامهــای اجتماعــی ـ اقتصــادی و همچنیــن
زیســتگاههای ســالم بــرای پرنــدگان اســت تــا گردشــگران
بتواننــد پرنــدگان را در طبیعــت مشــاهده کننــد .از نظــر
زیســتگاههایی بــا مجموعــۀ بالقــوۀ جــذاب ب ـرای پرنــدگان،
برنامــۀ جهانــی مناطــق مهــم پرنــدگان پایگاهــی ایــدهآل
ب ـرای پرندهنگــری فراهــم میکنــد .اسـ ِـتون و همکارانــش در
مقالـ�های ( )Steven et al., 2015bبــه تأثیــر ایــن مناطــق و
گردشــگری پرنــدگان در اســترالیا پرداختهانــد.
کارگــر در مقالــۀ دیگــری (كارگرپيشــبيجاری و
همــکاران )1396 ،بــه محيطهــای آبــی میپــردازد کــه
زيســتگاههای مهــم و بــاارزش بــرای موجــودات زنــده
و حفــظ تنــوع زيســتی بســياری از گونههــای گياهــی و
جانــوری اســت .از بيــن بومســازگانهای آبــی ،تاالبهــا
يكــی از مهمتريــن انــواع غنــی آن در جهــان بهشــمار
میرونــد كــه تأثیــری حياتــی در حفــظ آبراهههــا ،نگهــداری
مــواد غذايــی دشـتهای غرقابــی ،مهــار ســيالب ،کندکــردن
فرســايش ،نگهــداری رســوبات رودخانــهای و تهنشــينی
گلوالی ،توليــد چــوب ،جلوگيــری از نفــوذ آبهــای شــور
از دريــا بــه خشــكی ،تثبيــت آبوهــوای محلــی و رونــق
گردشــگری برعهــده دارنــد .عالوهبــر مــوارد گفتهشــده،
تاالبهــا ازجملــه زيســتگاههای بــاارزش بــرای اكثــر
ردههــای جانــوری و گياهــی هســتند .ازميــان ردههــای
جانــوری ،بیــش از همــه پرنــدگان بــه بومســازگانهای تاالبــی
وابســتهاند و روزانــه یــا فصلــی ب ـرای نیازهــای خــود ماننــد
تغذيــه و زادآوری یــا پناهگرفتــن و اســتراحت بــه تاالبهــا
میآینــد .بهطوریكــه تغييــر در ويژگیهــای اصلــی
بومســازگان تاالبــی پراكنــش و تراكــم و تنــوع پرنــدگان را
نيــز تحــت تأثيــر قــرار میدهــد .لــذا پرنــدگان يكــی از
مهمتريــن شــاخصهای مطلوبيــت زيســتگاههای تاالبــی
هســتند .بــه گ ـزارش دفتــر تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت
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محیــط زیســت کشــور نیــز بيشــترين گونههــای ایــران را
پرنــدگان متكــی بــه تاالبهــا تشــکیل میدهنــد .بهعلــت
ماهيــت فصلــی زيســتگاههای ايــران ،همچنيــن موقعيــت آن
در مســيرهای مهاجــرت پرنــدگان ،كــه در بيــن مناطــق زادآوری
اوراســيای اصلــی و مناطــق زمســتانگذرانی در شــبهقارۀ هنــد
و جنــوب غربــی آســيا و آفريقــا قــراردارد ،بــوم ســازگانهای
ایــران بهويــژه تاالبهــای آن زيســتگاه بســياری از پرنــدگان
مهاجــر اســت .اكثــر مهاجرتهــا بــه ايـران ،در امتــداد محــور
جنــوب غــرب ،بيــن
شــمال شــرق بــه جنوب ـ
شمال ـ
ِ
ِ
معرفی منطقه یا محدودۀ مطالعه
زمينهــای زادآوری پالئارکتيــک و زمينهــای زمســتانگذرانی
در ايــن پژوهــش  31اســتان کشــور بههمــراه بیــش از
اتيوپــی اســت .بنابرايــن كشــور ايــران ،بــه لحــاظ موقعيــت
جغرافيايــی و شــرايط اقليمــی خــاص ،همهســاله ســهم  140زيســتگاه تاالبــی بینالمللــی و منطقـهای و ملــی پراکنــده
بســزايی در جــذب گروههــای بســیاری از پرنــدگان در اســتانهای کشــور محــدودۀ مطالعاتــی بــوده اســت.
از بیــش از  140تــاالب نــام بردهشــده در فهرســت
مهاجــر دارد.
ارزشهــای بیبدیــل تاالبهــا در پشــتیبانی از تنــوع آئیننامــۀ اجرایــی تبصــرۀ مــادۀ یــک قانــون حفاظــت و احیــاء
زیســتی وابســته بــه ایــن زیســتبومها باعــث تشــکیل و مدیریــت تاالبهــای کشــور ،کــه در ادامــۀ ایــن بخــش بــه
کنوانســیون جهانــی حفاظــت از تاالبهــا Ramsar,( 1تفکیــک حوضههــای آبریــز اصلــی کشــور فهرســت آنهــا
 )1971شــده اســت کــه درحالحاضــر  171کشــور در آن آمــده 36 ،تــاالب بــا مجمــوع مســاحت بیــش از  1/4میلیــون
عضونــد و ایــران یکــی از بنیانگــذاران ایــن کنوانســیون و هکتــار زیــر  25عنــوان در فهرســت تاالبهــای بااهمیــت
جهانــی کنوانســیون رامســر بــه ثبــت رســیده اســت.
خاســتگاه آن اســت.
بهرغــم تــاش بــرای حفاظــت و مدیریــت تاالبهــا،
مشــکالتی نظیــر محدودیــت شــدید منابــع آبــی ،رقابــت
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تاالبهــا بــا ســایر کاربریهــای مختلــف در بهرهبــرداری از
منابــع آبــی ،تغییـرات کاربــری اراضــی در ســطح حوضــۀ آبریز
و حاشــیه و درون تاالبهــا ،تخلیــۀ فاضالبهــای شــهری و
صنعتــی و کشــاورزی بــدون تصفیــۀ مناســب ،باالبــودن میـزان
رســوبات جریانهــای آبهــای ســطحی ،خشکســالیهای
پیاپــی و نبــود برنامهریــزی و مدیریــت مناســب تاالبهــا ایــن
بومگانهــا را در ســطوح ملــی و بینالمللــی بــا تهدیــدات
جــدی مواجــه کــردهاســت ( قاســمی و قاســمی.)1396 ،
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شکل  :2تاالبهای ملی و بینالمللی استانها (باقرزاده کریمی)1398 ،

روش پژوهش
ایــن پژوهــش جــزو مطالعــات پیمایشــی و اســنادی
قـرار میگیــرد .زیـرا بخشــی از دادههــا بــه روش کتابخانـهای
و بخــش دیگــر بــا پژوهــش میدانــی و مصاحبــه بــا
صاحبنظـران و فعــاالن ایــن عرصــه گــردآوری شــده اســت.
در ادامــه شــرح مختصــری از روش پژوهــش بــه تفکیــک
مراحــل ارائــه میشــود.
شناســایی عوامــل مؤثــر در انتخــاب مقصــد
پرندهنگــری
انگیزههــای کششــی ب ـرای فــرد برآمــده از ويژگیهــای
نظــام فضايــی گردشــگری مقصــد اســت .در ایــن پژوهــش،
ب ـرای شناســایی الگــوی عوامــل کششــی مؤثــر در انتخــاب
مقصــد گردشــگری ،بــا روش کتابخانــهای پژوهشهــای
مشــابه را بررســی و کاوش کردیــم و درنهایــت الگــوی واس
( )2017از میــان الگوهــای موجــود در انگیــزش پرندهنگـران
برگزیــده شــد .عوامــل در چنــد دســته طبقهبنــدی شــد و بـرای
هــر عامــل شــاخصهای ّ
کمــی بــرای ســنجشپذیرکردن
آن ،بــا بهرهگیــری از مقــاالت یادشــده،اســتخراج شــد.
روایــی معیارهــا را بــا کمــک چندنفــر از صاحبنظــران و
کارشناســان ســازمان میــراث فرهنگــی بررســی کردیــم و
برخــی اصالحــات تأییــد شــد.

وزندهــی معیارهــای مؤثــر در انتخــاب
مقصــد پرندهنگــری و دالیــل
وزندهی به معیارها را به سه روش میتوان انجام داد:
●استفاده از دانش خبرگی
●استفاده از دانش دادهای
●استفادۀ توأمان از دانش کارشناسی و دادهای
بــرای ایــن پژوهــش از روش ســوم اســتفاده شــد؛
وزندهــی مبتنــی بــر خبرگــی بــا روش ســوآرا 1و وزندهــی
مبتنــی بــر دانــش دادهای بــا روش کریتیــک .2روش ســوآرا
یــا «تحلیــل نســبت ارزیابــی وزندهــی تدریجــی» یکــی
از ایــن روشهــا اســت کــه بــرای محاســبۀ وزن معیارهــا
و زیرمعیارهــا طراحــی شــده اســت .عملکــرد ایــن روش
هماننــد روش بهترین ـ بدتریــن آنتروپــی شــانون و لینمــپ
ب ـرای وزندهــی معیارهــا اســت .در ایــن روش بــه مهمتریــن
معیــار رتبــۀ یــک و بــه کماهمیتتریــن معیــار رتبــۀ آخــر را
میدهنــد و کارشناســان (پاســخ دهنــدگان) نقــش مهمــی در
تعییــن وزن معیارهــا دارنــد .توانایــی بــرآورد نظــر متخصصان
دربــارۀ نســبت اهمیــت معیارهــا در تعییــن وزن آنهــا عنصــر
اصل��ی ای��ن روش اس��ت (.)Keršulien et al., 2010
دادههــای الزم بـرای وزندهــی معیارهــا بــا مصاحبــه بــا
خبــرگان و پرندهنگــران نیمهحرفــهای و حرفــهای گــردآوری
1. SWARA
2. Critic
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گام )5محاســبۀ وزن نهایــی :در گام آخــر بایــد وزن
نهایــی شــاخصها را کــه در حقیقــت همــان وزن نرمالشــده
اســت محاســبه کــرد .بـرای محاســبۀ وزن نهایــی یــا نرمــال از
معادلــۀ  3اس��تفاده میش��ود (.)Daim, 2012
معادله 3
گــردآوری دادههــای معیارهــای مقصــد
گردشــگری پرنــدگان
بـرای جمـعآوری دادههــای هریــک از معیارهــا از منابــع
منــدرج در جــدول  1اســتفاده شــد.

جدول  :1عوامل اصلی موثر بر انتخاب مقصد گردشگری و منابع امتیازدهی عوامل انتخاب مقاصد گردشگری پرندگان
عامل

شاخص اصلی (مستخرج از ادبیات)

منبع گردآوری دادهها

پرندگان

تعداد گونههای هر استان
(زمستانگذران ،تابستانگذران ،بومی ،سرگردان ،مهاجر عبوری)
اهمیت گونههای هر استان (وضعیت حفاظتی و پراکنش)

کتاب پرندگان ایران ،کمیتۀ ثبت پرندگان
(عباسی و افشارزاده)1389 ،

دسترسی

تاالبهای ملی و بینالمللی هر استان

تر زيستگاهها و امور مناطق ،معاونت محيط
زيست طبيعی ،سازمان حفاظت محيطزيست

تسهیالت

سایتهای پرندهنگری

دفتر زيستگاهها ،باشگاه پرندهنگری ایرانیان

راهنمای محلی

فعاالن و راهنماهای هر استان
نهادها و مؤسسات پرندهنگری هر استان

بختیاری ،باشگاه پرندهنگری ایرانیان
بختیاری ،باشگاه پرندهنگری ایرانیان

اقامت

اقامتگاههای بومگردی هر استان

سازمان میراث فرهنگی

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

وزندهی معیارها با روش سوآرا
گام  )1مرتــب کــردن شــاخصها (معیارهــا) :اولیــن گام
در روش ســوآرا ایــن اســت کــه ابتــدا شــاخصهای مســئله را
شناســایی میکننــد و ســپس طبــق نظــر خبــرگان مهمتریــن
شــاخصها غربــال و براســاس درجــۀ اهمیــت مرتــب
میشــود .مهمتریــن شــاخص در ردیــف اول قــرار میگیــرد
و بــه همیــن ترتیــب شــاخصهای دیگــر براســاس میــزان
اهمیــت مرتــب میشــود تــا شــاخصی کــه کمتریــن اهمیــت
را دارد در انتهــا قــرار بگیــرد.
گام  )2تعییــن اهمیــت نســبی هــر شــاخص ( :)Sjدر
ایــن مرحلــه بایــد اهمیــت نســبی هــر کــدام از شــاخصها
براســاس شــاخص مهمتــر قبلــی مشــخص شــود کــه در روش

گام )4محاســبۀ وزن اولیــۀ هــر شــاخص( :)qjوزن اولیــۀ
شــاخصها بــا معادلــۀ  2محاســبه میشــود.نکته :وزن اولیــۀ
شــاخص اول کــه مهمتریــن شــاخص اســت برابــر بــا یــک
اســت.
معادله 2
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شــد .ســؤاالت ایــن مصاحبــه در  3حــوزه بــود :ترجیحــات
عمومــی پرندهنگــران ،معیارهــای مؤثــر در انتخــاب مقصــد
از نظــر پرندهنگــر ،اهمیــت پرندهنگــری بــرای پاســخدهنده.
چنــد ســؤال نیــز دربــارۀ خصوصیــات جمعیــت شناســی
آنهــا بــود .ســؤالها پیــش از توزیــع بــا چندخبــره در زمینــۀ
پرندهنگــری و پژوهــش مــرور شــد.
جامعــه آمــاری مصاحبــه شــامل مدی ـران و برنامهری ـزان
تورهــای پرندهنگــری ،کارشناســان تورگردانــی و فعــاالن
گردشــگری پرنــدگان بــود .بــه علــت نبــود چارچــوب
دقیــق جامعــۀ آمــاری و تخصصــی بــودن موضــوع ،از روش
نمونهگیــری قضاوتــی و گلولهبرفــی اســتفاده شــد.

ســوآرا ایــن مقــدار بــا  Sjنشــان داده میشــود .ایــن اهمیــت را
خبــرگان مشــخص میکننــد و اهمیــت نســبی هــر شــاخص از
میانگیــن نظرهــای خبــرگان بــه دســت میآیــد.
گام  )3محاســبۀ ضریــب  :Kjضریــب  Kjتابعــی از
مقــدار اهمیــت نســبی هــر شــاخص اســت کــه بــا اســتفاده از
معادلــۀ  1محاســبه میشــود.
معادله 1
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امتیازدهــی عوامــل انتخــاب مقاصــد
گردشــگری پرنــدگان
در ایــن مرحلــه ،دادههــای عوامــل انتخــاب هــر اســتان
گام ششــم) محاســبۀ
بــه تفکیــک درج و نرمالســازی شــد .وزن هــر عامــل در
آن ضــرب شــد و امتیــازات نهایــی اســتانها بهدســت آمــد .شــاخص شــباهت و رتبهبنــدی گزینههــا :شــاخص شــباهت
نشــاندهندۀ امتیــاز هــر گزینــهاســت و براســاس معادلــۀ
 7محاســبه میشــود .هرچقــدر ایــن شــاخص بــه عــدد 1
رتبهبندی مقاصد گردشگری پرندگان
بــرای رتبهبنــدی مقاصــد از فــن تاپســیس 1اســتفاده نزدیکتــر باشــد نشــان از برتــری آن گزینــه دارد.
شــد .در ایــن روش از دو مفهــوم حــل ایــدهآل و شــباهت بــه
معادله 7
حــل ایــدهآل اســتفاده میشــود و شــامل  6مرحلــه اســت.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

مراحل اجرای روش تاپسیس
گام اول) ترسیم ماتریس تصمیم
گام دوم) بیمقیاسکــردن (نرمالســازی) ماتریــس
تصمیــم :بیمقیــاس کــردن در روش تاپســیس بــا اســتفاده
از روش نــرم اســت و در آن هــر درایــه بــر جــذر مجمــوع
مربعــات درایههــای آن ســتون تقســیم میشــود .در ایــن گام
در واقــع ماتریــس تصمیــم بی ُبعــد میشــود.
معادله 4
گام سـوم) تعییـن ماتریـس بیمقیـاس وزن دار :در ایـن
گام بایـد وزن معیارهـا را ،کـه از روشهـای دیگـر بهدسـت
آمـدهاسـت ،در ماتریـس نرمال ضـرب کنیم تـا ماتریس وزن
دار حاصـل شـود (روش تاپسـیس بـه تنهایـی بـرای محاسـبۀ
وزن معیارهـا کافی نیسـت .بنابرایـن باید از روشهـای دیگر،
نظیـر AHPو آنتروپـی و سـوآرا ،وزن معیارها را محاسـبه کرد
و سـپس دادۀ آنهـا را در ایـن روش بـهکار بـرد.).
گام چهــارم) یافتــن حــل ایــدهآل و ضــد ایــدهآل :در
ایــن جــا بایــد نــوع معیارهــا مشــخص شــود .معیارهــا یــا
جنبــۀ مثبــت دارنــد یــا منفــی.

سطوح عملکرد عوامل مؤثر در هر استان
پیــش از تهیــۀ نقشــههای عملکــردی ،ابتــدا نتایــج
(رتبههــا) بــا روش شکســت طبیعــی (الگوریتــم جنــک)
طبقهبنــدی شــد .طبقهبنــدی در ایــن روش بــر اســاس
گروهبندیهــای طبیعــی و ذاتــی هــر گــروه تعییــن میشــود.
شکســت طبقــات یــا حــد آســتانۀ هــر طبقــه نشــان داد نتایــج
هــر گــروه عملکــردی بیشــترین شــباهت امــا طبقــات آن
بیشــترین تفــاوت را بــا یکدیگــر داشــتند .در واقــع نتایــج
در موقعیتــی طبقهبنــدی شــدهاند کــه بیشــترین اختــاف و
تفــاوت میــان طبقــات بــوده اســت.
پــس از تعییــن امتیازهــای هــر اســتان براســاس عوامــل
استخراجشــده ،نقشــۀ ســطوح عملکــرد اســتانها بــه تفکیــک
عوامــل ،بــا تهیــه و تنظیــم و تکمیــل جــدول ویژگیهــای هــر
اســتان ،ترســیم شــد .نتایــج رتبهبندیهــای مرحلــۀ قبــل
درقالــب نقشــههای پهنهبندیشــده (طبقهبندیشــده) در
نرمافــزار آرکمــپ وارد شــد.

تلفیق
عالوهبــر تهیــۀ نقشــۀ ظرفیتهــای پرندهنگــری هــر
اســتان ،بــا تجزیــۀ هــر گــروه بــه عواملــی کــه در مرحلــۀ قبــل
امتیــاز آنهــا مشــخص شــد و درج هریــک در الیـهای مجـزا،
گام پنجــم) محاســبۀ فاصلــه از حــل ایــدهآل و ضــد نقشــۀ نهایــی ظرفیتهــای پرندهنگــری تهیــه شــد.
ایــدهآل :در ایــن گام بــر اســاس معادلــۀ  5و  6فاصلــۀ هــر
چارچوب روش پژوهش
گزینــه را از ایــدهآل مثبــت و منفــیاش حســاب میکنیــم.
بــا مجموعــۀ دادههــا و اطالعــات ایــن پژوهــش و
روشهــا و ابزارهــای استفادهشــده ،روش تحقیــق مطابــق
معادله 5
شــکل  3طراحــی شــد.

1. TOPSIS

ارزیابی و رتبهبندی استانهای کشور برای گردشگری پرندگان
در مقصدهای تاالبی
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شکل  :3چارچوب روش پژوهش
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یافتهها
در ایــن بخــش بــه دادههــای جمعآوریشــده و نتايــج و
تحليــل و تفســير اولیــۀ آنهــا پرداختــه شــده اســت.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

اسـتخراج عوامـل تأثیرگـذار بـر انتخـاب
مقصـد پرندهنگـری
بــا توجــه بــه اینکــه درخصــوص عوامــل کششــی
مؤثــر در انتخــاب مقصــد گردشــگری پرنــدگان پژوهشــی در
داخــل کشــور یافــت نشــد،این عوامــل را از پژوهشهــای
خارجــی اســتخراج کردیــم.
در مرحلــۀ اول غربالگــری ،تعــدادی از عوامــل بــا نظــر
خبــرگان حــوزۀ گردشــگری پرنــدگان بــا توجــه بــه شــرایط
کشــور شناســایی شــد ،ســپس روایــی عوامــل استخراجشــده
بــا کمــک چندنفــر از صاحبنظ ـران و کارشناســان ســازمان
میـراث فرهنگــی در مراحــل بعــدی بررســی و بــا اصالحاتــی
تأییــد شــد.
انتخــاب عوامــل اصلــی تأثیرگــذار در
انتخــاب مقصــد و وزندهــی
ایــن بخــش از پژوهــش بــر مبنــای روش ســوآرا صورت
پذیرفــت .بــا هــدف بهرهگیــری از نظــر خبــرگان ایــن حــوزه،
در ايــن بخــش از پژوهــش ،جامعــۀ آمــاری تعــدادی از
اعضــای باشــگاه پرندهنگــری ایرانیــان و فعــاالن پرندهنگــری
از اســتان تهــران و ســایر اســتانهای کشــور بــود .در بــازۀ
زمانــی سـهماهه از آبــان تــا دی ســال  15 ،1398مصاحبــه بــه
روش نمونهگیــری گلولهبرفــی بــا فعــاالن ایــن حــوزه انجــام

شــد .مصاحبــه از ســه بخــش تشــكيل میشــد .بخــش اول
تشــريح موضــوع و آشــنايی مصاحبهشــونده بــا محتــوا و
هــدف پژوهــش همــراه بــا تعــداد محــدودی پرســشهای
جمعیتشــناختی بــود ،بخــش دوم ســؤاالت توصیفــی و
درک ترجیحــات مصاحبهشــونده و بخــش ســـوم ســؤاالت
اختصاصــی درخصــوص عوامــل مدنظــر مصاحبهشــونده
و رتبهبنــدی آنهــا بــود 12 .پرســش اختصاصــی بـــرمبنای
ادبيــات موجــود و بــا درنظرگرفتــن شــرايط بومــی حاكــم
بــر پرندهنگــری در ايــران طراحــی شــد .تعــدادی از ایــن
پرس ـشها از نــوع بــاز و تعــدادی دیگــر از نــوع بســته بــود.
بــا هــدف افزایــش روایــی ،دو مصاحبــۀ اولیــه در
قالــب آزمـــون از  2خبــره تكميـــل شـــد و اصـــاحات الزم
در پرســـشها صــورت گرفــت .نتایــج حاصــل از تحلیــل
مصاحبههــا بــه  3بخــش تقســیم شــد:
●نتایج جمعیتشناختی و رفتاری مصاحبهشوندگان
●نتایــج تحلیلــی پرســشهای بــاز درخصــوص
ترجیحــات پرندهنگــران
●نتایــج حاصــل از پرســشهای بســته در خصــوص
انتخــاب عوامــل اصلــی و وزندهــی
در بخــش ســوم مصاحبــه نتایــج بررســی عوامــل
کششــی مؤثــر در انتخــاب مقصــد گردشــگری پرنــدگان در
ادبیــات حــوزه ،در قالــب مصاحبــۀ مشــترک بــا وزندهــی
عوامــل ،بــا خبــرگان حــوزۀ گردشــگری پرنــدگان درمیــان
گذاشــته شــد و تعــدادی از ایــن عوامــل انتخــاب و تعــدادی
دیگــر حــذف شــدند .نتایــج ایــن غربالگــری در جــدول
 2خالصــه شــده اســت.

جدول  :2فهرست عوامل اصلی مؤثر در انتخاب مقصد پرندهنگری با نظر خبرگان
عامل

سنجه

واحد

منبع جمعآوری

.Aتعدادگونه

تعداد گونههای هر استان

تعداد

کتاب پرندگان ایران،کمیتۀ ثبت
پرندگان

.Bاهمیت گونههای استان

اهمیت گونههای هر استان با اعمال ضرایب
ویژگی ،وضعیت حفاظتی ،مدت زمان حضور،
پراکنش در کشور

فرمول ترکیبی

کتاب پرندگان ایران /نظر خبرگان
مقالۀ پرندگان نادر ایران
()2011 ,.Khaleghizadeh et al

طبقهبندی استانهای کشور از نظر مشاهدۀ
پرندگان نادر
.Cتسهیالت پرندهنگری

محوطههای پرندهنگری تاالبها

تعداد

سازمان حفاظت محیط زیست،
باشگاه پرندهنگری ایرانیان

.Dقابلیت دسترسی /رؤیت
گونهها (زیستگاههای تاالبی)

تاالبهای هر استان

تعداد با اعمال ضریب اهمیت
بینالمللی ،ملی

سازمان حفاظت محیط زیست

.Eراهنمای محلی و دسترسی
به او

فعاالن پرندهنگری در شبکههای اجتماعی ،تعداد
نهادهای پرندهنگری ،متخصص هر استان در
کمیتۀ ثبت پرندگان

فعاالن ،راهنماها (شبکههای
اجتماعی ،دانشآموختگان دورۀ
پرندهنگری)
نهادها
نمایندگان استانی کمیتۀ ثبت
پرندگان

شبکههای اجتماعی /باشگاه
پرندهنگری ایرانیان /بختیاری /کمیتۀ
ثبت پرندگان ایران

ارزیابی و رتبهبندی استانهای کشور برای گردشگری پرندگان
در مقصدهای تاالبی

.Fاقامتگاه بومگردی نزدیک
مقصد

اقامتگاههای بومگردی هر استان

تعداد

سازمان میراث فرهنگی

.Gسهولت دسترسی و
حملونقل جادهای

وجود جادۀ اصلی و فرعی
در شعاع  30کیلومتری تاالبها

اندازه گیری نمیشود

N/A

.Hهزینۀ سفر به مقصد

بهعلت ناممکن بودن محاسبه
درنظر گرفته نمیشود

اندازهگیری نمیشود

N/A

.Iوجود سایر جاذبههای
طبیعی و فرهنگی مقصد

بهعلت اهمیت پایین در نظرسنجیها/
مصاحبهها درنظر گرفته نمیشود

اندازهگیری نمیشود

N/I

.Jوجود فرودگاه یا ایستگاه
قطار نزدیک مقصد

به علت اهمیت پایین در مصاحبهها
درنظر گرفته نمیشود

اندازه گیری نمیشود

N/I

جدول  :3وزن عوامل اصلی مؤثر در انتخاب مقصد (روش سوآرا)

عامل

Criteria

Sj

kj=Sj+1

Wj=(xj-1)/Kj

qj=wj/Sumwj

تعداد گونهها

C1

0

1.00

1.00

0.30

اهمیت گونه

C2

0.771429

1.77

0.56

0.24

دسترسی به زیستگاه (تاالبها)

C4

0.671429

1.67

0.34

0.20

راهنمای محلی پرندهنگری

C5

0.314286

1.31

0.26

0.16

اقامتگاه بومگردی نزدیک مقصد

C6

0.285714

1.29

0.20

0.07

تسهیالت پرندهنگری

C3

0.114286

1.11

0.18

0.03

از دیگــر نتایــج مصاحبــه کنارگذاشــتن معیارهــای «هزینــۀ
ســفر بــه مقصــد»« ،وجــود ســایر جاذبههــای طبیعــی و
فرهنگــی مقصــد»« ،وجــود فــرودگاه یــا ایســتگاه قطــار
نزدیــک مقصــد» بهعلــت اثــر خنثــی و بیاهمیتــی در نظــر
خبــرگان بــود.

تعداد گونهها
در اولیــن گام کل گونههــای پرنــدگان کشــور بــه
تفکیــک نقــاط حضــور (اســتانها) و نــوع حضــور و وضعیــت
حفاظتــی اســتخراج شــد کــه بخشــی از ماتریس آن5( ،ســتون
( 31اســتان) در  9ســتون ( 555گونــه)) در جــدول  4درج
شــدهاســت.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

بــرای وزندهــی ایــن عوامــل تــاش شــد از دانــش
خبرگــی و دانــش دادهای تؤامــان اســتفاده شــود .بدیننحــو
کــه ابتــدا وزن نتایــج دانــش خبرگــی بــا روش ســوآرا و دانــش
دادهای بــا روش کریتیــک جداگانــه محاســبه شــد .لیکــن بــا
توجــه بــه روایــی نتایــج حاصــل از روش ســوآرا ،وزن مطلــوب
از مقادیــر بهدســتآمده از ایــن روش تعییــن شــد و نتایــج
حاصــل از روش دادهای کنــار گذاشــته شــد .ب ـرایاســتخراج

وزن معیارهــا ،در قالــب مصاحبــه از خبــرگان پرســش شــد.
فراینــد وزندهــی بــه عوامــل بــا درج میانگیــن رتبههــای
حاصــل از پاســخهای مصاحبهشــوندگان در یــک جــدول
آغــاز شــد و ســپس در الگوریتــم روش ســوآرا قـرار گرفــت تــا
وزن هــر عامــل اســتخراج شــود .جــدول  3وزن عوامــل اصلــی
مســتخرج از روش ســوآرا را نشــان میدهــد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

عامل

سنجه

واحد

منبع جمعآوری
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جدول  :4بخشی از ماتریس پرندگان به تفکیک نقاط و نوع حضور و وضعیت حفاظتی
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

اهمیت گونهها
یزاده و همــکاران ( )2011درخصــوص
مقالــۀ خالقــ 
طبقهبنــدی اســتانهای کشــور ازنظــر مشــاهدۀ پرنــدگان
نــادر یکــی از ســنجههایی بــود کــه بــرای تعییــن اهمیــت
گونههــای هــر اســتان اســتفاده شــد .در گام بعــدی ،بــا اســتناد
بــه نظــر تعــدادی از خبــرگان پرندهنگــری کشــور ،ضرایــب

پراکنــش و وضعیــت حفاظتــی ،بومــی بــودن ،ضریــب
حضــور ،کمیابــی و اهمیــت پرنــده بــه دادههــای قبلــی اضافــه
شــد و حاصــل آن ،بعــد از اعمــال ضرایــب یادشــده ،امتیــاز
هــر اســتان از عامــل اهمیــت پرنــدگان بــود .انــدازۀ ضرایــب
و نمونههایــی از اعمــال آنهــا در جــداول  5و  6درج شــده
اســت.

جدول  :5ضرایب اهمیت و پراکنش پرندگان

جدول  :6بخشی از ماتریس پرندگان کشور با اعمال ضرایب اهمیت و پراکنش پرندگان
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ارزیابی و رتبهبندی استانهای کشور برای گردشگری پرندگان
در مقصدهای تاالبی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

تسهیالت پرندهنگری
تســهیالت پرندهنگــری را میتــوان شــامل آلونکهــای
مســتتر بــرای اســتقرار پرندهنگــران ،پــل چوبــی و بــرج
پرندهنگــری ،دوربینهــای نصبشــدۀ مجهــز بــرای
تماشــای پرندههــا و تســهیالتی از ایــن دســت عنــوان کــرد کــه
در تعــدادی از زیســتگاههای تاالبــی کشــور ،ایــن تســهیالت
کموبیــش تــدارک دیــده شــدهاســت .هرچنــد بــه جــز تــاالب
کانــی ب ـرازان در اســتان آذربایجــان غربــی ،ســایر محوطههــا
محــدود بــه آلونکهــای چوبــی بودنــد .بــا وجــود خبرهایــی
در پایگاههــای خبــری رســمی ســازمان حفاظــت محیــط

زیســت در خصــوص افتتــاح تســهیالت پرندهنگــری در
تعــدادی از تاالبهــا ،در پرسوجــو از فعــاالن پرندهنگــری،
مشــخص شــد برخــی از ایــن محوطههــا فعــال نیســتند.
ضمــن آنکــه یافتههــای حاصــل از مصاحبــه نیــز نشــانگر
آن بــود کــه پرندهنگــران نیمهحرفــهای و حرفــهای بهنــدرت
از ایــن محوطههــا اســتفاده میکننــد و از نظــر اکثریــت
مصاحبهشــوندگان اثــری در انتخــاب مقصــد آنهــا نداشــته
اســت .در جــدول  ،7بــا بهرهگیــری از نظــر خبــرگان ،بــرای
تســهیالت پرندهنگــری فعــال امتیــاز  1و بــرای تســهیالت
غیرفعــال امتیــاز  0.5درج شــدهاســت.

جدول  7دادهها و ضرایب تسهیالت پرندهنگری

کانی برازان

آذربایجان غربی

1390

فعال

1

سولدوز

آذربایجان غربی

1393

فعال

1

قرهقشالق

آذربایجان شرقی

1395

غیرفعال

0.5

عشقآباد

تهران

فعال

1

پارک شهر

تهران

فعال

1

صالحیه

البرز

فعال

1

امیرکالیه

گیالن

1397

فعال

1

هشیالن

کرمانشاه

آغاز از 1390

غیرفعال

0.5

زریوار

کردستان

فعال

1

بوجاق

گیالن

فعال

1

میقان

مرکزی

غیرفعال

0.5

1393

بینالمللــی ،بــا بهرهگیــری از نظــر خبــرگان ،ضریــب  1بــه
دسترسی به زیستگاه (تاالبها)
باتوجهبــه فهرســت تاالبهــای کشــور بــه تفکیــک تاالبهــای ملــی و ضریــب  3بــه تاالبهــای بینالمللــی
اســتان و دســتهبندی ایــن تاالبهــا بــه دو دســتۀ ملــی و داده شــد و امتیــاز تاالبهــای هــر اســتان بهدســت آمــد.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

تاالب

استان

سال افتتاح

وضعیت

امتیاز
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جدول  8امتیاز تاالبهای کشور به تفکیک استان
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

نام استان

تعداد تاالبها*

تعداد

تاالبهای بینالمللی (کنوانسیون رامسر)

امتیاز نهایی

آذربایجان شرقی

5

1

قوری گل

7

آذربایجان غربی

26

4

قوپی باباعلی ـ ارومیه ـ شورگل،یادگارلو ،دورگه سنگی
 MRـ کانی برازان

34

اردبیل

6

0

اصفهان

2

1

البرز

0

0

0

ایالم

4

0

4

بوشهر

4

0

4

تهران

3

0

3

چهارمحال بختیاری

6

1

خراسان جنوبی

1

0

1

خراسان رضوی

2

0

2

خراسان شمالی

0

0

0

خوزستان

9

1

زنجان

0

0

0

سمنان

0

0

0

6
گاوخونی

چغاخور

شادگان MR

4

8

11

سیستان و بلوچستان

4

3

دهانۀ جنوبی هامون پوزک  MRـ هامون صابری و هیرمند
 MRـ هور باهو گواتر

10

فارس

12

2

ارژن و پریشان ـ نیریز و کمجان MR

16

قزوین

3

0

3

قم

3

0

3

کردستان

1

1

کرمان

1

0

1

کرمانشاه

3

0

3

کهگیلویه وبویراحمد

4

0

4

زریوار

3

گلستان

7

2

آالگل ،الماگل ،اجیگل  -گمیشان

11

گیالن

9

3

امیرکالیه ـ انزلی  MRـ بندر کیاشهر و سفیدرود

15

لرستان

5

0

مازندران

7

2

مرکزی

1

0

هرمزگان

21

4

همدان

4

0

4

یزد

0

0

0

*قانون حفاظت ،احیاء و مدیریت تاالبهای کشور

5
مینکاله و خلیج گرگان ـ فریدون کنار و ازباران

11
1

دلتای رود گز و رود حرا ـ دلتای شور شیرین و میناب ـ
خوران ـ شیدور

29

ارزیابی و رتبهبندی استانهای کشور برای گردشگری پرندگان
در مقصدهای تاالبی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

راهنمایان محلی
بــا توجــه بــه محدودیــت در دسترســی بــه آمــار رســمی
راهنمایــان محلــی پرندهنگــری ،از نظــر خبــرگان ایــن حــوزه
اســتفاده کردیــم و مقــرر شــد تعــداد فعــاالن شناختهشــدۀ
هــر اســتان در ســطح ملــی ،کــه در شــبکههای اجتماعــی
بایقــوش ،کمیتــۀ ثبــت پرنــدگان ای ـران ،باشــگاه پرندهنگــری
ایرانیــان ،شناســایی کاکاییهــا و پرســتوهای دریایــی و
پرنــدگان ایــران فعــال بودهانــد ،بــه همــراه تعــداد نهادهــای
پرندهنگــری (انجمــن و باشــگاه) و نهادهــای زیس ـتمحیطی
بــا فعالیــت پرندهنگــری ســنجههای ایــن عامــل در نظــر
گرفتــه شــوند .همچنیــن آمــار پرویــز بختیــاری از شــاگردان او
در دورۀ تخصصــی پرندهنگــری بــه تفکیــک اســتانها ،کــه
میتواننــد در نقــش راهنمــای محلــی گردشــگری پرنــدگان

فعالیــت کننــد ،ســنجۀ ســوم ق ـرار گرفــت.
در اعمــال ضرایــب نهادهــای پرندهنگــری ،بــه
باشــگاه پرندهنگــری ایرانیــان باتوجهبــه رســمیت و قدمــت
آن ضریــب  ،3ســایر باشــگاههای پرندهنگــری ضریــب
 ،2مؤسســات و انجمنهــای محیــط زیســتی غیررســمی
بــا فعالیــت پرندهنگــری ضریــب  1و بــه ســایر مؤسســات
ً
کــه بــه نظــر میرســد تشــکیالت رســمی ندارنــد و صرفــا
در اخبــار محیــط زیســتی و گردشــگری بــه چنیــن نهادهــا و
انجمنهایــی اشــاره شــده اســت ضریــب  0.5داده شــد.
رتبــۀ فعــاالن پرندهنگــری اســتانها نیــز ،بــا نــگاه بــه آمــار
غیررســمی در منابــع یادشــده ،بــا کمــک خبــرگان ایــن حــوزه
در طیــف لیکــرت 6تایــی دســتهبندی شــد.
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جدول  :9ضرایب نهادهای فعال و دسترسی به آن

نهادهای فعال
استان

نهاد

ثبت

امتیاز

آغاز

اصفهان

موسسۀ آوای بوم

غیررسمی

1

1394

تهران

باشگاه پرندهنگری ایرانیان

ثبتشده

3

1384

تهران

انجمن پرندهشناسی و پرندهنگری طرالن

غیررسمی

1

1386

بوشهر

باشگاه پرندهنگری چکاوک خلیج فارس

ثبتشده

2

1396

اردبیل

باشگاه پرندهنگری باالبان

غیررسمی

0/5

1398

یزد

باشگاه پرندهنگری یزد

غیررسمی

0/5

1398

مرکزی

موسسۀ زیستمحیطی سبزاندیشان اراک /آوای درنای
خاکستری

غیررسمی

0/5

1388

آذربایجان غربی

انجمن همیاران طبیعت آذربایجان

غیررسمی

0/5

فارس

باشگاه پرندهنگری بختگان

غیررسمی

0/5

شبکه های اجتماعی
استان

شبکۀ اجتماعی

پلتفرم

ادمین

سراسری

کمیتۀ ثبت پرندگان

تلگرام

خالقیزاده

سراسری

شناسایی کاکاییها و پرستوهای دریایی

تلگرام

سراسری

شناسایی پرندگان

تلگرام

سراسری

پرندهنگری ایران

تلگرام

سفرنگ

سراسری

بایقوش

تلگرام

حبیبی آزاد

امتیازدهی کل عوامل
دادههــای کل عوامــل بــه همــراه دادههــای ســنجههای

هــر عامــل گــردآوری شــد کــه نتیجــۀ اولیــۀ آن در جــدول 10
درج شــده اســت.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

(منبع :جستوجوی کلیدواژههای پرندهنگری و مؤسسه ،باشگاه ،انجمن ،نهاد و پرسوجو از خبرگان)
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جدول  :10امتیازدهی عوامل مؤثر در انتخاب مقصد به تفکیک استان (منبع :پژوهش حاضر)
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

عامل

.Aتعداد
گونه

.Bاهمیت گونه

.Cتسهیالت
پرندهنگری

.Dدسترسی
به زیستگاه
(تاالبها)

.Eراهنمای محلی و دسترسی به او

.Fاقامتگاه
بومگردی

وزن عامل

0.3

0.24

0.03

0.2

0.16

0.07

وزن سنجه

0.3

0.18

0.06

0.03

0.2

0.08

0.4

0.04

0.07

سنجه

تعداد کل
گونهها
(کمیتۀ ثبت
پرندگان)

امتیاز با
اعمال ضرایب
پراکنش ،مدت
حضور ،اهمیت

رتبه در
مقالۀ
خالقیزاده

امتیاز
محوطههای
پرندهنگری فعال

امتیاز با اعمال
ضرایب اهمیت
بینالمللی /ملی

امتیاز
فعاالن
پرندهنگری

خبرگان
استانی
کمیتۀ ثبت

امتیاز
نهادها

تعداد
اقامتگاههای
بومگردی

آذربایجان شرقی

307

330.46

3

0.5

7

2

3

آذربایجان غربی

301

394.39

3

2

200
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34

4

3

0.5

22

اردبیل

260

306.78

2

6

0

2

0.5

61

اصفهان

276

364.27

2

4

2

3

1

444

البرز

293

309.62

3

0

3

4

8

ایالم

306

267.97

1

4

1

2

24

بوشهر

325

299.73

3

تهران

352

328.35

4

1

4

3

3

2

30

3

5

4

4

7

چهارمحال
بختیاری

275

291.01

1

8

0

3

35

خراسان جنوبی

224

231.60

1

1

0

1

40

خراسان رضوی

332

361.76

4

2

2

3

75

خراسان شمالی

211

276.30

1

0

1

2

33

خوزستان

376

476.60

3

11

2

4

2

زنجان

172

303.96

2

0

0

1

100

سمنان

300

429.84

3

0

2

3

81

سیستان و
بلوچستان

362

538.69

1

10

0

1

18

فارس

364

559.05

3

16

3

3

106

قزوین

230

333.05

1

3

3

2

7

قم

256

265.40

1

کردستان

294

399.91

1

کرمان

303

310.09

3

کرمانشاه

246

306.46

1

2

3

3

3

2

3

4

5

15

1

0

3

326

3

0

1

28

کهگیلویه
وبویراحمد

226

437.82

1

4

0

1

7

گلستان

374

539.54

3

11

2

4

151

گیالن

342

538.40

4

15

3

3

38

لرستان

270

378.83

1

5

2

1

14

مازندران

373

587.99

3

11

2

4

مرکزی

268

314.43

2

1

1

2

هرمزگان

371

477.43

4

29

3

4

49

همدان

226

255.89

2

4

1

2

30

یزد

224

205.39

2

0

1

4

1
0.5

1

0.5

161
0.5

0.5

14
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رتبهبندی استانها
رتبهبندی استانها با روش تاپسیس انجام گرفت و نتایج آن در جدول  11ثبت شد.

آذربایجان غربی

0.69

1

هرمزگان

0.65

2

فارس

0.48

3

گیالن

0.45

4

مازندران

0.41

5

گلستان

0.4

6

خوزستان

0.37

7

سیستان و بلوچستان

0.35

8

تهران

0.34

9

اصفهان

0.33

10

آذربایجان شرقی

0.29

11

بوشهر

0.26

12

کرمان

0.25

13

کردستان

0.25

13

چهارمحال بختیاری

0.24

14

خراسان رضوی

0.23

15

لرستان

0.21

16

سمنان

0.21

16

اردبیل

0.2

17

البرز

0.2

17

ایالم

0.2

17

قم

0.18

18

قزوین

0.18

18

کهگیلویه وبویراحمد

0.18

18

مرکزی

0.15

19

کرمانشاه

0.14

20

همدان

0.14

20

یزد

0.13

21

زنجان

0.1

22

خراسان شمالی

0.1

22

خراسان جنوبی

0.1

22

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

استان

امتیاز نهایی (روش تاپسیس)

رتبه (روش تاپسیس)

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :11امتیازدهی نهایی استانها
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

● محاســبۀ تعــداد طبقــات بــا بهرهگیــری از قاعــدۀ
طبقهبندی نتایج
پیــش از تهیــۀ نقشــههای عملکــردی ،ابتــدا نتایــج اســتورجنس (عــدد  6بهدســت آمــد).
● مشــخصکردن حــدود ردههــا بــا بهرهگیــری از
(رتبههــا) بــا روش شکســت طبیعــی (الگوریتــم جنــک)
طبقهبنــدی شــد .طبقهبنــدی نتایــج رتبهبنــدی اســتانها روش شکســت طبیعــی
محدودۀ طبقات در شکل  4مشاهده میشود.
در ســه مرحلــه انجــام شــد.
● مرتبکردن دادهها و مشخصکردن دامنۀ تغییرات

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شکل  :4پراکندگی امتیازات هر استان و طبقهبندی آنها

نقشههای سطوح عملکرد عاملها
پــس از تعییــن امتیازهــای هــر اســتان براســاس
عوامــل استخراجشــده و طبقهبنــدی آنهــا در  6دســته،
نقشــۀ ســطوح عملکــرد اســتانها بــه تفکیــک عاملهــا بــا
تکمیــل جــدول ویژگیهــای هــر اســتان تهیــه شــد .بــرای

نیــل بــه ایــن مقصــود ،در جــداول ویژگیهــای هــر اســتان،
عاملهــا و دادههــای آنهــا بــه تفکیــک درج شــد و نتایــج
رتبهبندیهــای اســتانها درقالــب نقشــههای پهنهبنــدی
بــه نمایــش درآمــد .امتیــازات براســاس ســطح عملکــرد بیــن
 1تــا  6متغیــر بــود.

شکل  :5تعداد گونههای پرندگان هر استان

(با بهرهگیری از دادههای کمیتۀ ثبت پرندگان ایران ،بازدید بهمن )1398

ارزیابی و رتبهبندی استانهای کشور برای گردشگری پرندگان
در مقصدهای تاالبی
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نقشۀ نهایی
پهنهبنــدی نهایــی براســاس نتایــج رتبهبنــدی اســتانها

و امتیــازات نهایــی هــر اســتان طراحــی شــد .نقشــۀ نهایــی در
شــکل  7نشــان داده شــدهاســت.

شکل  :7رتبهبندی ظرفیت توسعۀ گردشگری پرندگان در استانها

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شکل  6طبقهبندی استانهای کشور براساس امتیاز تاالبها
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

فرایند ارزیابی منابع شامل چهار مرحلۀ کلی بود.
الف) ارزیابی پرندگان استانها
براســاس امتیــازات تنــوع گونـهای پرنــدگان در نقشــۀ ،5
اســتانها در  6گــروه طبقهبنــدی شــدند .در ظرفیتســنجی
پرندهنگــری بــا عامــل اهمیــت گون ـهای پرنــدگان ،بیشتریــن
امتیــاز متعلــق بــه گــروه اســتانهای خوزســتان ،هرمــزگان،
سیســتان و بلوچســتان ،فــارس ،مازنــدران ،گلســتان و اســتان
تهـران بــود.
ب) ارزیابی تاالبهای استانها
براســاس امتیــازات اهمیــت تاالبهــای کشــور در
نقشــۀ  ،6اســتانها بــه  6گــروه تقســیم شــدند کــه بیشــترین
امتیــاز بــه گــروه اســتانهای آذربایجــان غربــی و هرمــزگان
رســید.
ج) ارزیابــی راهنماهــا و مؤسســات محلــی
ا ســتا نها
براســاس امتیــازات اهمیــت دسترســی بــه راهنماهــای
محلــی پرندهنگــری ،در اســتانهای کشــور بیشــترین امتیــاز
بــه ترتیــب بــه اســتان تهـران ،کردســتان ،آذربایجــان غربــی و
بوشــهر رســید.
د) ارزیابی نهایی
براســاس امتیــازات نهایــی ظرفیــت در نقشــۀ ،7
اســتانها بــه  6گــروه تقســیم شــدند کــه بیشــترین امتیــاز ب ـه
اســتانهای آذربایجــان غربــی و هرمــزگان رســید.
نتیجهگیری
در پیشــینۀ پژوهــش ،بــه چهــار گــروه تخصصــی
پرندهنگــران اشــاره شــد )1( :پرندهنگــران معمولــی)2( ،
پرندهنگــران عالقهمنــد )3( ،پرندهنگــران فعــال)4( ،
پرندهنگ ـران حرف ـهای .در ایــن تفکیــک مشــخص شــد ،کــه
بســته بــه میــزان تخصــص و مهــارت ،پرندهنگــران نیازهــا
و انگیزههــا و همچنیــن میــزان درگیــری و تأثیــر اقتصــادی
ً
متفاوتــی داشــتند .پرندهنگ ـران مبتــدی معمــوال فقــط درپــی
مشــاهدۀ پرنــدگان بودنــد ،درحالیکــه پرندهنگ ـران حرف ـهای
بهدنبــال یافتــن ارتبــاط معنــوی یــا فکــری بودنــد .ضمــن
آنکــه در مطالعــات گودفلــو ( ،)2017 ,Goodfellowکــه
در آن بــه تفــاوت بیــن شــرکتکنندگان زن و مــرد پرداختــه
بودنــد ،مشــخص شــده بــود کــه مردهــا بیشــتر بـرای موفقیت
و رقابــت و آمــوزش بــه دیگ ـران بــه پرندهنگــری میپردازنــد،
در حالــی کــه زنــان از بهچالشکشــیدن خــود و در طبیعــت
بــودن لــذت میبرنــد.
علــت اصلــی مطالعــات جمعیتــی و انگیزشــی
پرندهنگــران درک بهتــر و تقســیمبندی آنهــا بــرای
برنامهریــزی مؤثرتــر گردشــگری پرندهنگــری بــوده اســت.

از آنجایــی کــه پرندهنگ ـران داخــل کشــور گروهــی همگــن
نیســتند ،گردشــگری پرنــدگان را نمیتــوان یکنواخــت
برنامهریــزی و بــه بــازار عرضــه کــرد .مکانهــای مختلــف
اســکان و تفریحــات و فعالیتهــای گوناگــون بایــد در
مقصــد پرندهنگــری گنجانــده شــود تــا انتظــارات انــواع
مختلــف پرندهنگـران را بــرآورده ســازد .هــدف ایــن پژوهــش
اســتخراج عوامــل مؤثــر در انتخــاب مقصــد پرندهنگــری
بــرای پرندهنگــران عالقهمنــد و فعــال و حرفــهای بــوده
اســت.
در بررســی عوامــل مؤثــر در تقاضــای گردشــگری
پرنــدگان در تحقیقــات خارجــی ،تنــوع گون ـهای و مشــاهدۀ
گونههــای بومــی و کمیــاب مهمتریــن عوامــل کششــی در
گردشــگری پرنــدگان بــود .پژوهــش حاضــر حاکــی از ایــن
بــود کــه بـرای گردشــگران داخلــی نیــز همچنــان ایــن عوامــل
مهمتریــن عوامــل محســوب میشــوند.
تحلیــل کیفــی محتــوای مصاحبههــا در ایــن پژوهــش
نشــانگر ایــن بــود کــه تنــوع گونــهای مهمتریــن معیــار
جذابیــت مقصــد بــرای پرندهنگــران داخلــی اســت و
حداقــل یــک ســفر آنهــا در ســال ب ـرای دیــدن گونــۀ جدیــد
اســت .وجــود راهنمــای محلــی و تســهیلگر در دسترســی
و مشــاهدۀ گونههــا و تــدارک محــل اقامــت مهــم بــوده و
در شــرح هیچیــک از تجربههــا بــه اهمیــت تســهیالت
پرندهنگــری یــا وجــود ایســتگاه راهآهــن یــا فــرودگاه در
نزدیکــی مقصــد اشــاره نشــده بــود .از علــل اهمیــت پاییــن
تســهیالت پرندهنگــری بــرای مصاحبهشــوندگان اختــاف
کیفــی ایــن تســهیالت بــا نمونههــای مشــابه خارجــی عنــوان
شــده اســت.
ســهولت رؤیــت پرنــدگان در زیســتگاههای تاالبــی در
روایتهــای مصاحبهشــوندگان مشــهود بــود و اکثــر آنــان
از هــر دوبــار حداقــل یــک ســفر بــه زیســتگاههای تاالبــی
میرونــد .آســایش دمایــی نیــز در فصــول ســفر پرندهنگ ـران
مدنظــر ق ـرار گرفتــه اســت.
از نظــر مصاحبهشــوندگان ،اهمیــت رؤیــت گونههــای
کمیــاب در ای ـران (بــا پراکنــش کمتــر) مهمتــر از گونههــای
کمیــاب جهانــی بــود و علــت آن اهمیــت تکمیــل فهرســت
گونههــای مشاهدهشــده در داخــل کشــور عنــوان شــده .از
ســویی دیگــر میتــوان علــت آن را نوپایــی ایــن شــاخه از
گردشــگری در کشــور قلمــداد کــرد.
از دیگــر ترجیحــات مصاحبهشــوندگان همراهــی
همســفر حرف ـهای و وســیلۀ نقلیــۀ شــخصی بــود .اکثــر آنــان
لونقــل عمومــی و تعــداد زیــاد همســفران
معتقــد بودنــد حم 
باعــث افــت کیفــی ســفر میشــود.
اکثــر مصاحبــه شــوندگان از تجربیــات بهیادماندنــی
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خــود در زیســتگاههای تاالبــی گفتنــد ،ضمــن آنکــه از نظــر
آنهــا وجــود چنــد زیســتگاه تاالبــی در یــک منطقــه جذابیــت
مقصــد را بــرای انتخــاب باالتــر میبــرد.
ب ـرای اکثــر مصاحبهشــوندگان ،باتوجهبــه الگــوی ســفر
و تمایــات بومگــردی پرندهنگــری ،اقامتــگاه بومگــردی
گزینــۀ اول بـرای اقامــت بــود .هرچنــد تعــدادی از پرندهنگـران
بــه اقامــت در خانــۀ راهنمــای محلــی نیــز اشــاره کردهانــد.
در تحلیــل معیــار دسترســی جــادهای تناقضــی وجــود
داشــت .از نظــر برخــی مصاحبهشــوندگان ایــن عامــل تــا
حــدودی مهــم تلقــی میشــد ،بهویــژه بــرای پرندهنگــران
عــکاس کــه تجهیــزات ســنگین حمــل میکننــد .از ســویی
دیگــر ،تعــدادی نیــز بــه آثــار مخــرب نزدیکــی جــاده بــه
مقصــد و امــکان رفتوآمــد عمــوم مــردم بــه زیســتگاه اشــاره
کردهانــد و حتــی در ســفرهای خــود در تعطیــات آخــر هفتــه
امــکان حضــور عمــوم مــردم در زیســتگاههای نزدیــک جــاده
را درنظــر میگیرنــد.
ً
تقریبــا بــرای تمامــی مصاحبــه شــوندگان هزینــۀ ســفر
عاملــی خنثــی و بیاهمیــت بــود .البتــه میتــوان ایــن
اســتنباط را نیــز داشــت کــه ،بــا توجــه یافتههــای ادبیــات
تحقیــق ،پرندهنگــران از طبقــۀ بــا درآمــد بــاال در جامعــه
محســوب میشــوند .از ســویی دیگــر ،الگــوی ایــن نــوع
ســفر هزینــۀ کمتــری از ســایر انــواع ســفر بــه آنهــا تحمیــل
میکنــد .
بــرای اکثــر مصاحبهشــوندگان ،در طراحــی ســفر
پرندهنگــری ،بیشــترین اهمیــت را رؤیــت گونــه دارد و ســایر
جاذبههــا تقریبــا تأثیــری خنثــی داشــت.
بیشــتر مصاحبهشــوندگان ســفر بــا ماشــین شــخصی را،
بــرای ســهولت جابهجایــی و حملونقــل و همچنیــن امــکان
حمــل تجهی ـزات پرندهنگــری ،مطلوبتریــن گزینــه دانســتند
و وجــود فــرودگاه یــا ایســتگاه قطــار نزدیــک مقصــد اهمیــت
ً
ناچیــز و بـرای برخــی کامــا خنثــی داشــت.
براســاس نتایــج رتبهبنــدی اســتانها ،زمینــۀ گســترش
فعالیتهــای گردشــگری پرندهنگــری در تعــدادی از
اســتانها و بهتبــع آن در زیســتگاههای تاالبــی مهــم آن
اســتان وجــود داشــت .در ظرفیتســنجی اســتانها براســاس
«جذابیــت گونههــای پرنــدگان» ،در بخــش «اهمیــت
گونــهای» ،عمدهتریــن توانهــای پرندهنگــری در اســتانهای
شــمالی کشــور (گلســتان ،گیــان ،مازنــدران) ،سیســتان و
بلوچســتان ،فــارس ،هرمــزگان و خوزســتان بــود .در «تنــوع
گونــهای» ،اســتانهای خوزســتان ،هرمــزگان ،سیســتان و
بلوچســتان ،فــارس ،مازنــدران ،گلســتان و تهــران باالتریــن
رتبــه را داشــتند .در «دسترســی بــه زیســتگاههای تاالبــی»،

بیشــترین امتیــاز بــه اســتانهای آذربایجــان غربــی و هرمــزگان
رســید و در «تمامــی عوامــل مؤثــر در انتخــاب مقصــد»
اســتانهای آذربایجــان غربــی و هرمــزگان باالتریــن امتیــاز را
گرفتنــد.
براســاس امتیــازات «اهمیــت دسترســی بــه راهنماهــای
محلــی پرندهنگــری» ،بیشــترین امتیــاز بــه ترتیــب بــهاســتان
ته ـران ،کردســتان ،آذربایجــان غربــی و بوشــهر رســید.
اســتانهای نــوار ســاحلی جنــوب (خوزســتان،
هرمــزگان ،سیســتان و بلوچســتان) و شــمال کشــور بــه
همــراه اســتان فــارس مقصــد مناســبی بــرای پرنــدگان
«زمســتانگذران» شناســایی شــدند و اســتانهای آذربایجــان
غربــی و کردســتان و فــارس و گیــان و مازنــدران ،بــه لحــاظ
تعــداد گونههــای «تابســتانگذران» غنیتــر از ســایر
اســتانها بودنــد.
پژوهــش دربــارۀ گردشــگری پرنــدگان (پرندهنگــری) در
محــدودۀ جغرافیایــی کل کشــور (محدودیــت منطقــۀ مطالعــۀ
پژوهشهــای پیشــین داخلــی بــه یــک یــا چنــد تــاالب)،
بهرهگیــری از عوامــل متعــدد مؤثــر در انتخــاب مقصــد
گردشــگری پرنــدگان (محدودیــت عوامــل در پژوهشهــای
پیشــین داخلــی بــه عامــل تنــوع گونــهای) ،بومیســازی
ً
عوامــل ،بهرهگیــری از روش نســبتا جدیــد ســوآرا در وزندهــی
عوامــل براســاس خبرگــی ،تولیــد دادههــای دســتاول از
تعــداد گونههــای هــر اســتان بــا درج ویژگیهــای هــر گونــه،
نهادهــا و تســهیالت پرندهنگــری اســتانها و تهیــۀ اولیــن
نقشــههای پهنهبنــدی ظرفیــت پرندهنگــری اســتانهای
کشــور از نوآوریهــای نظــری ایــن پژوهــش اســت .ضمــن
آنکــه میتــوان از دادههــای دســتاول ایــن پژوهــش در
برنامهریزیهــای توســعه و برنامهریــزی تورهــای گردشــگری
پرنــدگان و انتخــاب فصــل و مــکان مناســب بهــره بــرد.
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 تعييــن عوامــل مؤثــر بــر جــذب.)1392(  ســمیه،بهرامیــان
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