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1. رییس اداره تحقیقات بازار/شرکت ارتباطات زیرساخت
2. استاد دانشگاه تهران

3. استادیاردانشگاه تهران
4. مقالۀ حاضر برگرفته از پایان نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با عنوان گردشگری پرندگان در ایران: شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی تاالب های کشور از نقطه نظر 

گردشگری پرندگان است.
5. Avitourism
6. Birdwatching, Birding
7. Niche market

چکیده
ایــران بــه لحــاظ تعــداد کل گونه هــا و گونه هــای بومــی بــا برخــی کشــورها 
ــۀ  ــه منطق ــر از س ــه متأث ــی آن، ک ــوع بومگان ــن تن ــت. لیک ــه نیس ــل مقایس قاب
زیســت جغرافیایی کالن جهــان )پالئارکتیــک، آفریکــن، اورینتــال( اســت، در تمام 
ــی آورد.  ــم م ــان فراه ــر جه ــی از سراس ــرای پرنده نگران ــی را ب ــول جاذبه های فص
ــد  ــکیل می دهن ــا تش ــه تاالب ه ــی ب ــدگان متک ــران پرن ــا را در ای ــترین گونه ه بیش
ــوان  ــدار، می ت ــا اهــداف توســعۀ پای ــا توســعۀ گردشــگری پرنــدگان، همســو ب و ب
در حفاظــت از تاالب هــا و درآمدزایــی بــرای جامعــۀ محلــی نیــز مؤثــر بــود. در 
ــر، 105  ــیون رامس ــده در کنوانس ــاالب مشخص ش ــوع ت ــوع از 42 ن ــران، 41 ن ای
زیســتگاه مهــم پرنــدگان از 391 زیســتگاه خاورمیانــه و 555 گونــه پرنــده یافــت 
ــوع گردشــگری اســت. هــدف  ــن ن می شــود کــه نشــان دهندۀ ظرفیــت توســعۀ ای
ــی  ــدودۀ جغرافیای ــدگان در مح ــگری پرن ــنجی گردش ــش ظرفیت س ــن پژوه از ای
ــگری  ــد گردش ــاب مقص ــر در انتخ ــل مؤث ــایی عوام ــران از راه شناس ــور ای کش
اســت.  پهنه بنــدی  نقشــه های  تهیــۀ  و  رتبه بنــدی  و   دهــی  وزن  و  پرنــدگان 
ــد  ــدی مقاص ــوآرا و رتبه بن ــا روش س ــد ب ــاب مقص ــای انتخ ــی معیاره وزن ده
ــت  ــل اهمی ــاس عام ــدی براس ــت. در رتبه بن ــده اس ــام ش ــیس انج ــن تاپس ــا ف ب
گونــه ای، اســتان های گلســتان، گیــالن، مازنــدران، سیســتان و بلوچســتان، 
ــتان،  ــه ای، خوزس ــوع گون ــل تن ــاس عام ــتان، براس ــزگان و خوزس ــارس، هرم ف
هرمــزگان، سیســتان و بلوچســتان، فــارس، مازنــدران، گلســتان و تهــران، براســاس 
عامــل دسترســی بــه زیســتگاه های تاالبــی، آذربایجــان غربــی و هرمــزگان، 
براســاس عامــل اهمیــت دسترســی بــه راهنماهــای محلــی پرنده نگــری، تهــران، 
ــاب  ــر در انتخ ــل مؤث ــوع عوام ــهر و مجم ــی و بوش ــان غرب ــتان، آذربایج کردس

ــتند.4 ــه را داش ــن رتب ــزگان باالتری ــی و هرم ــان غرب ــد، آذربایج مقص

................................................................................................................................

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

تاریخ دریافت:  1399/06/14
تاریخ پذیرش:  1400/02/30

واژه های کلیدی:
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روش ســوآرا، تــاالب

مقدمه:
بــازار  پرنده نگــری6  یــا  پرنــدگان5  گردشــگری 
بــازار  از  بخشــی  کــه  می آیــد  حســاب  بــه  جاویــژه ای7 
ــردی  ــا طبیعت گ ــت ی ــگری طبیع ــام گردش ــه ن ــترده تری ب گس
اســت .) Steven et al., 2017( ایــن شــاخه از گردشــگری 
پرنــدگان  از  فعاالنــه  عکاســی  و  شناســایی  و  »مشــاهده 

 Glowinski,( می شــود  توصیــف  ســرگرمی«  هــدف  بــا 
بزرگ تریــن  پرنده نگــران  منابــع،  برخــی  در   .)2008
 
ً
غالبــا کــه  زیرمجموعــۀ طبیعت گــردان معرفــی شــده اند 
ــک  ــی ی ــای اخالق ــد و دارای ویژگی ه ــرده و ثروتمن تحصیل ک
طبیت گــرد ایدئال انــد )Sekercioglu, 2002(. از ســویی 
زیرمجموعــۀ گردشــگری  را می تــوان  پرنده نگــری  دیگــر، 
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 Newsome & Van( ــرد ــدی ک ــز طبقه بن ــش نی ــات وح حی
Eeden, 2017(. ضمــن آن کــه گردشــگری حیــات وحــش و 
بوم گــردی خــود اشــکالی از گردشــگری طبیعــت طبقه بنــدی 

 .)Wolter, 2014( می شــوند 
ــدگان و  ــگری پرن ــازار گردش ــر ب ــت مؤث ــرای مدیری ب
ــاز  ــار بالقــوۀ )منفــی و مثبــت( ایــن صنعــت، نی مدیریــت آث
ــذب  ــث ج ــه باع ــم ک ــی داری ــری از ویژگی های ــه درک بهت ب

پرنده نگــران بــه ایــن مقاصــد می شــود. 
کشــور ایــران بــه پشــتوانۀ تنــوع اقلیمــی و ظرفیت هــای 
طبیعــی و بــه تبــع آن تنــوع گونه هــای پرنــدگان، امــکان 
ــن  ــری را دارد. اولی ــگری پرنده نگ ــۀ گردش ــت در زمین موفقی
و  ارزیابــی  و  شناســایی  پرنده نگــری  توســعۀ  بــرای   گام 
بــا  اســت.  بالقــوه  توانمندی هــای  و  قابلیت هــا  معرفــی 
زمینه هــای  می تــوان  همه جانبــه  برنامه ریــزی  و  شــناخت 
ــناخت و  ــدون ش ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ــرد. ب ــا ک ــعه را مهی توس
ــکان  ــه، ام ــر منطق ــری در ه ــای پرنده نگ ــی از ظرفیت ه گاه آ
ــق  ــه محق ــا ب ــناخت ظرفیت ه ــدارد. ش ــود ن ــزی وج برنامه ری
ــه  ــوان منطق ــا براســاس وضــع موجــود و ت امــکان می دهــد ت

ــد. ــایی کن ــعه را شناس ــت توس جه
بــه لحــاظ تعــداد کل گونه هــا و گونه هــای  ایــران 
ــا  ــزی، کلمبی ــترالیا، اندون ــون اس ــورهایی چ ــا کش ــک ب اندمی
ــران،  ــی ای ــوع بومگان ــا تن ــل مقایســه نیســت. ام ــل قاب و برزی
جهــان  کالن  زیســت جغرافیایی  منطقــۀ  ســه  از  متأثــر 
ــی  ــی در تمام ــال(، جاذبه های ــن، اورینت ــک، آفریک )پالئارکتی
ــاوت  ــورهای متف ــا و کش ــی از قاره ه ــرای پرنده نگران ــول ب فص
دارد. از جملــه مرکــز و جنــوب ایــران بــرای گردشــگران 
اروپایــی، مرکــز و شــمال ایــران بــرای گردشــگران آفریقایــی، 
مرکــز، شــمال و غــرب ایــران بــرای گردشــگران همســایه های 
ــاوت  ــل تف ــا، به دلی ــۀ پهنه ه ــرقی، هم ــوب ش ــرقی و جن ش
زیــاد گونه هــا، بــرای پرنده نگرهــای امریــکای شــمالی و 

ــاری، 1397(. ــترالیا )بختی ــی و اس جنوب
 خشــک و نیمه خشــک کشــور کــه 

ً
در اقلیــم غالبــا

میــزان تبخیــر متوســط بیــش از بــارش اســت، انتظــار 
ــی  ــد. ول مــی رود کــه تاالب هــای بســیار کمــی شــکل بگیرن
ــران کــه یکــی از کوهســتانی ترین  ناهمواری هــای پرشــیب ای
کشــورهای جهــان اســت، همچنیــن داشــتن هــزاران کیلومتــر 
ســاحل آب هــای گــرم در جنــوب و معتــدل در شــمال، 
پهنه هــای وســیع بیابانــی بــا خاک هــای شــور و باالخــره 
عــرض جغرافیایــی باعــث شــده کــه ایــران جــزو کشــورهای 
دارای بیشــترین تنــوع تــاالب  در جهــان باشــد. به طوری کــه از 
42 نــوع تــاالب شــناخته شــده، 41 نــوع )به جــز تاالب هــای 
خیلــی سردســیری تونــدرا( در ایــران بــه ثبــت رســیده  اســت 

ــکاران، 1392(. ــی و هم ــاری، 1397؛ غالم )بختی

ــوع تاالب هــای  ــران و همچنیــن تن ــوع زیســتگاهی ای تن
آن، بیــش از 2000 کیلومتــر ســاحل مناســب بــرای تماشــای 
از  )دور  دریــا  پهنه هــای  و  کنارآبــزی  و  آبــزی  پرنــدگان 
ــکان کل  ــدگان 1 از 391 م ــم پرن ــکان مه ــاحل(، 105 م س
خاورمیانــه )بــا حداقــل شــروط: الــف( منطقــۀ حفاظت شــدۀ 
بالقــوه یــا بالفعــل واجــد ســپرهای ضربه گیــر یــا بــدون آن هــا 
یــا مناســب بــرای مدیریــت حفاظــت از حیــات وحــش، ب( 
منطقــه ای کــه تمــام نیازهــای پرنــدگان را بــرآورده ســازد و در 
ــرای پرنــدگان مهــم تلقــی شــود.( و تعــداد  فصــل مناســب ب
ــه( را  ــواده، 548 گون ــته، 68 خان ــران )26 راس ــای ای گونه ه
می تــوان نشــان وجــود ظرفیــت توســعۀ ایــن نــوع گردشــگری 

ــکاران، 1392(. ــی و هم ــاری، 1397؛ غالم ــت )بختی دانس
گردشــگری  توســعه دهندگان  این کــه  از  صرف نظــر 
ــد،  ــزی می کنن ــی برنامه ری ــرد و روش ــه رویک ــا چ ــدگان ب پرن
عنصــر ثابــت در برنامه ریــزی توســعۀ گردشــگری ایــن اســت 
ــت  ــتوار اس ــد اس ــای مقص ــر مبن  ب

ً
ــا ــگری اساس ــه گردش ک

گردشــگری  جهانــی  ســازمان   .)Stange et al., 2011(
ــی  ــار اصل ــگری را معی ــد گردش ــد مقص ــل متح ــازمان مل س
ــرای  ــگران ب ــزی گردش ــه و برنامه ری گاهان ــری آ در تصمیم گی
ــن  ــگری ممک ــد. مقصــد گردش ــف می کن مســافرت توصی
ــۀ  ــک منطق ــد؛ از ی ــی باش ــاس جغرافیای ــر مقی ــت در ه اس
جغرافیایــی، یــک کشــور، جامعــه ای محلــی، منطقــه ای 
ــی  ــاص و کوچک ــکان خ ــا م ــی ت ــارک مل ــا پ ــده ی حفاظت ش
ــدودۀ  ــوان مح ــری. می ت ــاحل بک ــا س ــی ی ــۀ کوه ــد قل مانن
ــژه  ــازار، به وی ــت ب ــه ماهی ــه ب ــگری را با توج ــد گردش مقص
)Kim et al., 2003(  عوامــل فشــار و کشــش، بررســی کــرد
یــا بــا روش هــای دیگــری کــه یــک مقصــد بــه بــازار عرضــه 
ــری  ــد پرنده نگ ــق، مقص ــن تحقی ــوب ای ــود. در چارچ می ش
اطــالق  جغرافیایــی  موقعیتــی  یــا  فیزیکــی  مکانــی  بــه 
می شــود کــه گردشــگران بــرای تماشــای پرنــدگان یــا شــنیدن 

آوازشــان از آن بازدیــد می کننــد.
اگرچــه مقصــد گردشــگری در ســال های اخیــر موضــوع 
بحــث در ادبیــات دانشــگاهی شــده  اســت، مقــاالت مربــوط 
بــه برنامه ریــزی و توســعۀ مقصــد گردشــگری پرنــدگان بســیار 
ــر  ــدگان در زی ــگری پرن ــات گردش ــر اوق ــت. اکث ــدود اس مح
چترهــای گســترده تری از بخش هــای فراگیــر گردشــگری 
همچــون بوم گــردی قــرار می گیــرد. بــدون شــک گردشــگری 
بااین حــال،  اســت.  بوم گــردی  از  زنــده  نوعــی  پرنــدگان 
آن  شــرکت کنندگان  و  اســت  تخصصــی  بســیار  فعالیتــی 
ــی  ــدات متفاوت ــطح تعه ــا و س ــا و انگیزه ه  ویژگی ه

ً
ــوال معم

 .)Hvenegaard, 2002( بوم گــردان عمومــی دارنــد بــا 
بنابرایــن، عاقالنــه نخواهــد بــود فــرض کنیــم کــه گردشــگری 

1. Important Bird and Biodiversity Area )IBA(
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پرنــدگان و مقاصــد گردشــگری آن را می تــوان بــه روش ســایر 
ــد تماشــای نهنــگ، گردشــگری  فعالیت هــای بوم گــردی، مانن

ــا کوهنــوردی، توســعه داد.  شــیرجه ی
ــد  ــوان مقاص ــی ت ــش در ارزیاب ــود پژوه ــت کمب به عل
ــاب  ــر در انتخ ــل مؤث ــور و عوام ــدگان در کش ــگری پرن گردش
ــی، در  ــگران داخل ــرای گردش ــگری ب ــوع گردش ــن ن ــد ای مقص
ــه ایــن ســؤال بودیــم کــه  ایــن پژوهــش در پــی پاســخ گویی ب
مهم تریــن عوامــل مؤثــر در جــذب گردشــگر پرنده نگــری 
ــتان های  ــدی اس ــل، رتبه بن ــن عوام ــه ای ــه ب ــا توج ــد و ب کدام ان

ــه اســت؟  ــدگان چگون ــرای توســعۀ گردشــگری پرن کشــور ب
کشــور  کل  جغرافیایــی  محــدودۀ  گرفتــن  درنظــر 
پیشــین  پژوهش هــای  موردمطالعــۀ  مناطــق  )محدودیــت 
ــل  ــری از عوام ــاالب(، بهره گی ــد ت ــا چن ــک ی ــه ی ــی ب داخل
پرنــدگان  انتخــاب مقصــد گردشــگری  در  مؤثــر  متعــدد 
ــوع  ــل تن ــه عام ــی ب ــین داخل ــای پیش ــت پژوهش ه )محدودی
ــت اول  ــای دس ــد داده ه ــل و تولی ــازی عوام ــه ای(، بومی س گون
ــت.  ــش اس ــن پژوه ــای ای ــل از نوآوری ه ــن عوام ــاس ای براس

مرور ادبیات پژوهش
کــه  اســت  آن  نشــان گر  جســت وجو  نتایــج 
مقایســه  در  پرنــدگان  گردشــگری  پیرامــون  پژوهش هــای 
ــت،  ــگری طبیع ــون گردش ــر همچ ــطح باالت ــای س ــا بازاره ب
ــۀ  ــوز در مرحل ــش هن ــات وح ــگری حی ــا گردش ــردی ی بوم گ
شــکل گیری اســت. بیشــتر مطالعــات حــوزۀ گردشــگری 
پرنــدگان در مجــالت غیردانشــگاهی یــا کتاب هــا منتشــر 
ــد  ــازار )همانن ــن ب ــوز ای ــد هن ــان می ده ــه نش ــت ک ــده   اس ش
گردشــگری تماشــای وال هــا، کوســه ها و ...( جاویــژه اســت. 
اســت،  مهــم  پرنــدگان  گردشــگری  تــوان  اگرچــه 
ــعۀ  ــزی و توس ــر برنامه ری ــه ب ــوده ک ــدودی ب ــات مح مطالع
 
ً
مقصــد پرنده نگــری متمرکــز باشــد. در مطالعــات قبلــی غالبــا
ــت  ــرار می گرف ــردی ق ــزی بوم گ ــا در برنامه ری ــری ی پرنده نگ
 )Drumm & Moore, 2005(، )Hvenegaard, 2002(
 .)Curtin, 2013( یــا در توســعۀ گردشــگری حیــات وحــش
در مــوارد دیگــری هــم ســعی داشــتند پرنده نگــری را در 
 Scott & Thigpen,( حــوزۀ اوقــات فراغــت توصیــف کننــد
2003(. اگرچــه ایــن ســه رویکــرد ایده هــا و توصیه هــای 
ــی  ــد، گاه ــری دارن ــد پرنده نگ ــعۀ مقاص ــرای توس ــدی ب مفی
محدود کننــده نیــز هســتند و پرنده نگــری را بیــش از حــد 
ــزی  ــرای برنامه ری ــه ب ــد و همیش ــی کنن ــاده م ــی و س عموم
ــکات و  ــش اس ــتند. در پژوه ــی نیس ــگری کاف ــد گردش مقاص
ــات  ــه بعدی اوق ــوی س ــش الگ ــدف آزمای ــا ه ــش ب همکاران
 ،)Scott et al., 2005( نگــران  پرنــده  بــرای  فراغــت 
ــات فراغــت،  ــه اســتفاده از چارچــوب اوق ــج نشــان داد ک نتای

و  بررســی های طوالنــی  براســاس  آن  بخــش عمــدۀ  کــه 
ــت  ــن حال ــت، در بهتری ــتوار اس ــه ای اس ــل خوش تجزیه وتحلی
ــد.  ــردی باش ــی کارب ــای مدیریت ــرای طرح ه ــت ب ــن اس ممک
ــا تجزیــه و تحلیــل صفحــات پرنده نگــری  در ایــن مطالعــه، ب
پنــج کشــور انگلیســی زبان )انگلیــس، ایــاالت متحــده، 
اختصاصی تــری  رویکــردی  نیوزلنــد(،  اســترالیا،  کانــادا، 
 پرنده نگــران 

ً
ــری از آن چــه واقعــا ــرای درک بهت اتخــاذ شــد و ب

ــدگان  ــف پرن ــی توصی ــتند، چگونگ ــت وجوی آن هس در جس
ــد. ــی ش ــده بررس ــفرهای ثبت ش در س

پژوهــش مــروری  تنهــا  پژوهــش دیگــری، کــه  در 
یافت شــده در خصــوص بررســی مقــاالت حــوزۀ گردشــگری 
پرنــدگان بــود، اســِتون )Steven et al., 2015a( بــه بررســی 
ــال های  ــن س ــده بی ــی منتشرش ــۀ پژوهش ــای 66 مطالع الگوه
1989 و 2014 در مضامیــن مختلــف پیرامــون گردشــگری 
تطــور  ســیر  بررســی  نتایــج  اســت.  پرداختــه   پرنــدگان 
پژوهش هــای ایــن حــوزه نشــان می دهــد در آغــاز پژوهش هــا 
ــژه  ــدگان، به وی ــگری پرن ــادی گردش ــت اقتص ــار مثب ــارۀ آث درب
ــت.  ــوده  اس ــی ب ــع محل ــرای جوام ــای پرنده نگری،ب رویداده
در ادامــه، مطالعــات بــه ســمت تأثیــرات مثبــت و منفــی 
گردشــگری پرنــدگان بــرای جوامــع پرنــدگان ســوق پیــدا کــرده   
ــا را  ــته از پژوهش ه ــن دس ــی ای ــوان همزمان ــه می ت ــت ک اس
ــی  ــرات منف ــی تأثی ــوص ارزیاب ــوه درخص ــای انب ــا پژوهش ه ب
گردشــگری طبیعــت و گردشــگری انبــوه بــر محیــط زیســت و 

زیســتگاه ها مشــاهده کــرد.
همچنیــن نتایــج بررســی های اســِتون نشــانگر آن اســت 
ــۀ اول  ــات، رتب ــن مطالع ــی ای ــات اصل ــان موضوع ــه از می ک
ــه تأثیــرات اقتصــادی گردشــگری پرنــدگان )21 پژوهــش( و  ب
ــری  ــرای پرنده نگ ــگران ب ــزۀ گردش ــه انگی ــدی ب ــای بع رتبه ه
ــدگان  ــگری پرن ــازار گردش ــش درک از ب ــش( و افزای )18 پژوه
ــدگان  ــواع پرن ــارۀ ان ــه درب ــید. 10 مطالع ــش( رس )12 پژوه
ــه  ــرت( ک ــی مهاج ــدگان )یعن ــا پرن ــط ب ــای مرتب ــا رویداده ی
ــداد  ــوده و در تع ــد  ب ــت وجو می کنن ــده جس ــگران پرن گردش
ــی از  ــی ناش ــرات منف ــش( تأثی ــات )6 پژوه ــی از مطالع کم
گردشــگری پرنــدگان را در زندگــی پرنــدگان بررســی کرده انــد. 
ــا،  ــداد پژوهش ه ــان داد، در تع ــه اش نش ــِتون در مقال اس
ــمالی  ــرۀ ش ــمت نیمک ــه س ــخصی ب ــی مش ــوگیری جغرافیای س
ــارۀ گردشــگری  ــه درب )46 پژوهــش( وجــود دارد. تنهــا 4 مقال
برزیــل،  کلمبیــا،  )پــرو،  جنوبــی  آمریــکای  در  پرنــدگان 
مکزیــک( بــوده اســت. تعــدادی مقالــه دربــارۀ کشــور تایلنــد و 
آفریقــای جنوبــی نیز منتشــر شــده و در منطقۀ اقیانوســیه اســِتون 
ــه  ــا ســال 2014 یافت ــه( ت ــر 5 مقال ــغ ب ــاالت متعــددی )بال مق
اســت. مقــاالت اندکــی نیــز از لهســتان، ترکیــه، کــرۀ جنوبــی، 

ــورد. ــم می خ ــو به چش ــۀ ن ــتاریکا، گین ــام، کاس ــن، ویتن چی
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ایــران،  جملــه  از  نیــز  خاورمیانــه  کشــورهای  در 
پرنــدگان  گردشــگری  درزمینــۀ  اندکــی  پژوهش هــای 
صــورت گرفتــه  اســت. مقــاالت داخلــی در ایــن حــوزه 
به ویــژه  گیــالن  و  مازنــدران  تاالب هــای  بــه  محــدود 
ــان )1392(  ــش بهرامی ــج پژوه ــت. نتای ــوده اس ــه ب میانکال
درخصــوص ارزیابــی عوامــل مؤثــر در توســعۀ تقاضــای 
ــری  ــا بهره گی ــه ب ــاالب میانکال ــری در ت ــگری پرنده نگ گردش
ــر،  ــذب پرنده نگ ــرای ج ــی ب ــۀ بازاریاب ــای آمیخت از مؤلفه ه
ــزی،  ــع، برنامه ری ــع، توزی ــت، ترفی ــول، قیم ــه محص از جمل
ــۀ  ــه مؤلف ــه س ــد ک ــان  می ده ــی، نش ــواهد فیزیک ــراد و ش اف
ایــن  بــرای گردشــگران  و محصــول  برنامه ریــزی  و  فــرد 
تــاالب اهمیــت دارد. در پژوهــش دیگــری طاهــری )1390( 
ــدران را در جــذب گردشــگر بررســی  نقــش تاالب هــای مازن
ــز در  ــکاران )2011( نی ــی زاده و هم ــرده و خالق ــی ک عموم
پژوهشــی بــه پرنــدگان نــادر و کمیــاب مشاهده شــده در 
ایــران در فاصلــۀ ســال های 1980 تــا 2010 پرداختــه اســت.
در پژوهــش اســِتون مقــاالت پیرامــون عوامــل کششــی 
)ترجیحــات( پرنده نگــران نیــز بررســی  شــده   اســت کــه 
ــوص  ــش در این خص ــه 35 پژوه ــد ک ــان  می ده ــج آن نش نتای
ــارۀ  ــؤاالتی درب ــا س ــن پژوهش ه ــب ای ــده  . در اغل ــام ش انج
ویژگی هــای جمعیتــی و هزینه هــای ســفر و اهمیــت فعالیــت 
ــات  ــارۀ ترجیح ــز درب ــؤاالتی نی ــراد و س ــرای اف ــری ب پرنده نگ
ایــن گردشــگران شــامل اقامــت و ترجیحــات غذایــی و 
اهمیــت فعالیت هــای آموزشــی تفســیری طــرح شــده  اســت. 
ــاهدۀ  ــاص مش ــای خ ــا و رویداده ــت گونه ه ــم اهمی علی رغ
ــوع  ــن موض ــه ای ــاالت ب ــدودی از مق ــداد مح ــا، در تع گونه ه
پرداخته انــد. تنهــا در 4 مقالــه دربــارۀ اهمیــت مشــاهدۀ 
ــورد  ــه درم ــد و در 7 مقال ــی در مقص ــادر و بوم ــای ن گونه ه
تنــوع گونــه ای ســؤاالتی طــرح کرده انــد. 3 مقالــه درخصــوص 

ــا خــاص نوشــته شــده اســت.  ــه جدیــد ی مشــاهدۀ گون
ــال  ــت، درعین ح ــرده   اس ــد ک ــه قی ــن مقال ــِتون در ای اس
ــادر  ــک( و ن ــی )اندمی ــای بوم ــه ای و گونه ه ــوع گون ــه تن ک
پرنــدگان  گردشــگری  در  کششــی  معیارهــای  مهم تریــن 
هســتند، ایــن معیارهــا ممکــن اســت از منطقــه ای بــه 
منطقــه ای دیگــر تغییــر کنــد )عرضــه(. بــه همــان شــکل بــرای 
ــن  ــا، ای ــت آن ه ــل اقام ــه مح ــته ب ــف، بس ــران مختل پرنده نگ

ــا(. ــد )تقاض ــاوت باش ــت متف ــن اس ــا ممک معیاره
واس  پرنده نگــران،  کششــی  عوامــل  بررســی  در 
)2017( در پژوهــش خــود بــا بهره گیــری از رویکــرد ترکیبــی 
ــۀ  ــی 200 صفح ــه بررس ــوا( ب ــی محت ــی و کم ــل کیف )تحلی
ــده،  ــاالت متح ــی زبان )ای ــورهای انگلیس ــری در کش پرنده نگ
ــا  ــت ت ــه   اس ــد( پرداخت ــترالیا، ونیوزلن ــادا، اس ــا، کان بریتانی
ــن  ــد. ای ــایی کن ــا را شناس ــفر آن ه ــات س ــا و ترجیح ویژگی ه

ــد خانواده هــا، زوج هــا( را،  مطالعــه 7 دســته پرنده نگــر )مانن
ــت،  ــز هس ــران نی ــازار پرنده نگ ــدی ب ــی بخش بن ــه نوع ــه ب ک
ــخ  ــی پاس ــود در پ ــۀ خ ــت. او در مقال ــرده  اس ــایی ک شناس
ــر  ــای پرنده نگ ــا ویژگی ه ــه آی ــت ک ــوده   اس ــؤال ب ــن س ــه ای ب
ترجیحــات ســفر او را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد؟ آیــا غنــای 
گونــه ای مهم تریــن ویژگــی مقصــد گردشــگری پرنــدگان 
اســت؟ اگــر نیســت، بــه چــه مؤلفه هــای دیگــری در توســعۀ 

ــرد؟ ــه ک ــد توج ــدگان بای ــگری پرن ــد گردش مقاص

محــدودۀ جغرافیایــی مقصــد گردشــگری 
پرنــدگان

ــدگان مســتلزم  ــدار صنعــت گردشــگری پرن توســعۀ پای
زیرســاخت های مناســب بــرای فعالیت هــای گردشــگری 
و ثبــات در نظام هــای اجتماعــی ـ اقتصــادی و همچنیــن 
ــگران  ــا گردش ــت ت ــدگان اس ــرای پرن ــالم ب ــتگاه های س زیس
بتواننــد پرنــدگان را در طبیعــت مشــاهده کننــد. از نظــر 
ــدگان،  ــرای پرن ــا مجموعــۀ بالقــوۀ جــذاب ب زیســتگاه هایی ب
ــده آل  ــی ای ــدگان پایگاه ــم پرن ــق مه ــی مناط ــۀ جهان برنام
ــش در  ــِتون و همکاران ــد. اس ــم می کن ــری فراه ــرای پرنده نگ ب
مقالــه ای )Steven et al., 2015b( بــه تأثیــر ایــن مناطــق و 

ــد.  ــترالیا پرداخته ان ــدگان در اس ــگری پرن گردش
و  )کارگرپیشــبیجاری  دیگــری  مقالــۀ  در  کارگــر 
همــکاران، 1396( بــه محیط هــای آبــی می پــردازد کــه 
زنــده  موجــودات  بــرای  بــاارزش  و  مهــم  زیســتگاه های 
و حفــظ تنــوع زیســتی بســیاری از گونه هــای گیاهــی و 
جانــوری اســت. از بیــن بوم ســازگان های آبــی، تاالب هــا 
به شــمار  جهــان  در  آن  غنــی  انــواع  مهم تریــن  از  یکــی 
می رونــد کــه تأثیــری حیاتــی در حفــظ آبراهه هــا، نگهــداری 
مــواد غذایــی دشــت های غرقابــی، مهــار ســیالب، کندکــردن 
فرســایش، نگهــداری رســوبات رودخانــه ای و ته نشــینی 
ــور  ــای ش ــوذ آب ه ــری از نف ــوب، جلوگی ــد چ گل والی، تولی
ــق  ــی و رون ــوای محل ــت آب وه ــکی، تثبی ــه خش ــا ب از دری
گردشــگری برعهــده دارنــد. عالوه بــر مــوارد گفته شــده، 
اکثــر  بــرای  بــاارزش  زیســتگاه های  ازجملــه  تاالب هــا 
رده هــای جانــوری و گیاهــی هســتند. ازمیــان رده هــای 
جانــوری، بیــش از همــه پرنــدگان بــه بومســازگان های تاالبــی 
ــد  ــود مانن ــای خ ــرای نیازه ــی ب ــا فصل ــه ی ــته اند و روزان وابس
ــا  ــه تاالب ه ــتراحت ب ــن و اس ــا پناه گرفت ــه و زادآوری ی تغذی
اصلــی  ویژگی هــای  در  تغییــر  به طوری کــه  می آینــد. 
بوم ســازگان تاالبــی پراکنــش و تراکــم و تنــوع پرنــدگان را 
نیــز تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. لــذا پرنــدگان یکــی از 
مهم تریــن شــاخص های مطلوبیــت زیســتگاه های تاالبــی 
ــوع زیســتی ســازمان حفاظــت  ــر تن ــه گــزارش دفت هســتند. ب
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محیــط زیســت کشــور نیــز  بیشــترین گونه هــای ایــران را 
ــت  ــد. به عل ــکیل می دهن ــا تش ــه تاالب ه ــی ب ــدگان متک پرن
ــت آن  ــن موقعی ــران، همچنی ــتگاه های ای ــی زیس ــت فصل ماهی
در مســیرهای مهاجــرت پرنــدگان، کــه در بیــن مناطــق زادآوری 
اوراســیای اصلــی و مناطــق زمســتان گذرانی در شــبه قارۀ هنــد 
ــازگان های  ــوم س ــراردارد، ب ــا ق ــیا و آفریق ــی آس ــوب غرب و جن
ــدگان  ــیاری از پرن ــتگاه بس ــای آن زیس ــژه تاالب ه ــران به وی ای
مهاجــر اســت. اکثــر مهاجرت هــا بــه ایــران، در امتــداد محــور 
بیــن  غــرب،  جنوب ـ جنــوِب  بــه  شــرق  شمال ـ شــماِل 
ــتان گذرانی  ــای زمس ــک و زمین ه ــای زادآوری پالئارکتی زمین ه
ــت  ــاظ موقعی ــه لح ــران، ب ــور ای ــن کش ــت. بنابرای ــی اس اتیوپ
اقلیمــی خــاص، همه ســاله ســهم  و شــرایط  جغرافیایــی 
پرنــدگان  از  بســیاری  گروه هــای  جــذب  در  بســزایی 

دارد.  مهاجــر 
ارزش هــای بی بدیــل تاالب هــا در پشــتیبانی از تنــوع 
تشــکیل  باعــث  زیســت بوم ها  ایــن  بــه  وابســته  زیســتی 
 Ramsar,( تاالب هــا1  از  حفاظــت  جهانــی  کنوانســیون 
1971( شــده اســت کــه درحال حاضــر 171 کشــور در آن 
عضونــد و ایــران یکــی از بنیان گــذاران ایــن کنوانســیون و 

خاســتگاه آن اســت.
ــا،  ــت تاالب ه ــت و مدیری ــرای حفاظ ــالش  ب ــم ت به رغ
ــت  ــی، رقاب ــع آب ــدید مناب ــت ش ــر محدودی ــکالتی نظی مش

ــرداری از  ــف در بهره ب ــای مختل ــایر کاربری ه ــا س ــا ب تاالب ه
منابــع آبــی، تغییــرات کاربــری اراضــی در ســطح حوضــۀ آبریز 
ــهری و  ــای ش ــۀ فاضالب ه ــا، تخلی ــیه و درون تاالب ه و حاش
صنعتــی و کشــاورزی بــدون تصفیــۀ مناســب، باالبــودن میــزان 
ــالی های  ــطحی، خشکس ــای س ــای آب ه ــوبات جریان ه رس
پیاپــی و نبــود برنامه ریــزی و مدیریــت مناســب تاالب هــا ایــن 
بومگان هــا را در ســطوح ملــی و بین المللــی بــا تهدیــدات 

جــدی مواجــه کــرده  اســت ) قاســمی و قاســمی، 1396(.

معرفی منطقه یا محدودۀ مطالعه
ــش از  ــراه بی ــور به هم ــتان کش ــش 31 اس ــن پژوه در ای
140 زیســتگاه تاالبــی بین المللــی و منطقــه ای و ملــی پراکنــده 

ــت.  ــوده اس ــی ب ــدودۀ مطالعات ــور مح ــتان های کش در اس
از بیــش از 140 تــاالب نــام برده شــده در فهرســت 
آئین نامــۀ اجرایــی تبصــرۀ مــادۀ یــک قانــون حفاظــت و احیــاء 
ــه  و مدیریــت تاالب هــای کشــور، کــه در ادامــۀ ایــن بخــش ب
ــا  ــت آن ه ــور فهرس ــی کش ــز اصل ــای آبری ــک حوضه ه تفکی
آمــده، 36 تــاالب بــا مجمــوع مســاحت بیــش از 1/4 میلیــون 
ــت  ــای بااهمی ــت تاالب ه ــوان در فهرس ــر 25 عن ــار زی هکت

ــت رســیده  اســت. ــه ثب ــی کنوانســیون رامســر ب جهان

1. https://www.ramsar.org

شکل 1: تعداد تاالب های بین المللی )رامسرسایت( استان ها )باقرزاده کریمی، 1398(
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روش پژوهش
ــنادی  ــی و اس ــات پیمایش ــزو مطالع ــش ج ــن پژوه ای
قــرار می گیــرد. زیــرا بخشــی از داده هــا بــه روش کتابخانــه ای 
بــا  مصاحبــه  و  میدانــی  پژوهــش  بــا  دیگــر  بخــش  و 
صاحب نظــران و فعــاالن ایــن عرصــه گــردآوری شــده اســت. 
ــک  ــه تفکی ــش ب ــری از روش پژوه ــرح مختص ــه ش در ادام

مراحــل ارائــه می شــود.

شناســایی عوامــل مؤثــر در انتخــاب مقصــد 
پرنده نگــری 

انگیزه هــای کششــی بــرای فــرد برآمــده از ویژگی هــای 
نظــام فضایــی گردشــگری مقصــد اســت. در ایــن پژوهــش، 
ــاب  ــر در انتخ ــی مؤث ــل کشش ــوی عوام ــایی الگ ــرای شناس ب
مقصــد گردشــگری، بــا روش کتابخانــه ای پژوهش هــای 
ــوی واس  ــت الگ ــم و درنهای ــی و کاوش کردی ــابه را بررس مش
)2017( از میــان الگوهــای موجــود در انگیــزش پرنده نگــران 
برگزیــده شــد. عوامــل در چنــد دســته طبقه بنــدی شــد و بــرای 
هــر عامــل شــاخص های کّمــی بــرای ســنجش پذیرکردن 
آن، بــا بهره گیــری از مقــاالت یادشــده،  اســتخراج شــد. 
ــران و  ــر از صاحب نظ ــک چندنف ــا کم ــا را ب ــی معیاره روای
کارشناســان ســازمان میــراث فرهنگــی بررســی کردیــم و 

ــد شــد.  برخــی اصالحــات تأیی

وزن دهــی معیارهــای مؤثــر در انتخــاب 
دالیــل و  پرنده نگــری  مقصــد 

وزن دهی به معیارها را به سه روش می توان انجام داد:
●استفاده از دانش خبرگی
●استفاده از دانش داده ای

●استفادۀ توأمان از دانش کارشناسی و داده ای
بــرای ایــن پژوهــش از روش ســوم اســتفاده شــد؛ 
ــی  ــوآرا1 و وزن ده ــا روش س ــی ب ــر خبرگ ــی ب ــی مبتن وزن ده
ــوآرا  ــک2. روش س ــا روش کریتی ــش داده ای ب ــر دان ــی ب مبتن
ــی  ــی« یک ــی تدریج ــی وزن ده ــبت ارزیاب ــل نس ــا »تحلی ی
ــا  ــبۀ وزن معیاره ــرای محاس ــه ب ــت ک ــا اس ــن روش ه از ای
و زیرمعیارهــا طراحــی شــده اســت. عملکــرد ایــن روش 
ــپ  ــانون و لینم ــی ش ــن آنتروپ ــد روش  بهترین ـ بدتری همانن
بــرای وزن دهــی معیارهــا اســت. در ایــن روش بــه مهم تریــن 
ــر را  ــۀ آخ ــار رتب ــن معی ــه کم اهمیت تری ــک و ب ــۀ ی ــار رتب معی
می دهنــد و کارشناســان )پاســخ دهنــدگان( نقــش مهمــی در 
تعییــن وزن معیارهــا دارنــد. توانایــی بــرآورد نظــر متخصصان 
دربــارۀ نســبت اهمیــت معیارهــا در تعییــن وزن آن هــا عنصــر 

 .)Keršulien et al., 2010( ــت ــن روش اس ــی ای اصل
داده هــای الزم بــرای وزن دهــی معیارهــا بــا مصاحبــه بــا 
ــردآوری  ــه ای گ ــه ای و حرف ــران نیمه حرف ــرگان و پرنده نگ خب

1. SWARA
2. Critic

شکل 2: تاالب های ملی و بین المللی استان ها )باقرزاده کریمی، 1398(
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ــات  ــود: ترجیح ــوزه ب ــه در 3 ح ــن مصاحب ــؤاالت ای ــد. س ش
ــد  ــاب مقص ــر در انتخ ــای مؤث ــران، معیاره ــی پرنده نگ عموم
ــخ دهنده.  ــرای پاس ــری ب ــت پرنده نگ ــر، اهمی ــر پرنده نگ از نظ
چنــد ســؤال نیــز دربــارۀ خصوصیــات جمعیــت شناســی 
ــۀ  ــره در زمین ــا چندخب ــع ب ــش از توزی ــؤال ها پی ــود. س ــا ب آن ه

ــد. ــرور ش ــش م ــری و پژوه پرنده نگ
جامعــه آمــاری مصاحبــه شــامل مدیــران و برنامه ریــزان 
فعــاالن  و  تورگردانــی  کارشناســان  پرنده نگــری،  تورهــای 
چارچــوب  نبــود  علــت  بــه  بــود.  پرنــدگان  گردشــگری 
ــوع، از روش  ــودن موض ــی ب ــاری و تخصص ــۀ آم ــق جامع دقی

اســتفاده شــد. و گلوله برفــی  نمونه گیــری قضاوتــی 

وزن دهی معیارها با روش سوآرا
گام 1( مرتــب کــردن شــاخص ها )معیارهــا(: اولیــن گام 
در روش ســوآرا ایــن اســت کــه ابتــدا شــاخص های مســئله را 
ــن  ــرگان مهم تری ــر خب ــق نظ ــپس طب ــد و س ــایی می کنن شناس
مرتــب  اهمیــت  درجــۀ  براســاس  و  غربــال  شــاخص ها 
ــرد  ــرار می گی ــف اول ق ــاخص در ردی ــن ش ــود. مهم تری می ش
و بــه همیــن ترتیــب شــاخص های دیگــر براســاس میــزان 
ــا شــاخصی کــه کمتریــن اهمیــت  اهمیــت مرتــب می شــود ت

ــرد. ــرار بگی ــا ق را دارد در انته
ــاخص )Sj(: در  ــر ش ــبی ه ــت نس ــن اهمی گام 2( تعیی
ــاخص ها  ــدام از ش ــر ک ــبی ه ــت نس ــد اهمی ــه بای ــن مرحل ای
براســاس شــاخص مهم تــر قبلــی مشــخص شــود کــه در روش 

ســوآرا ایــن مقــدار بــا Sj نشــان داده می شــود. ایــن اهمیــت را 
خبــرگان مشــخص می کننــد و اهمیــت نســبی هــر شــاخص از 

ــد. ــه دســت می آی ــرگان ب ــن نظرهــای خب میانگی
گام 3( محاســبۀ ضریــب Kj: ضریــب Kj تابعــی از 
مقــدار اهمیــت نســبی هــر شــاخص اســت کــه بــا اســتفاده از 

ــود. ــبه می ش ــۀ 1 محاس معادل
معادله 1

گام4( محاســبۀ وزن اولیــۀ هــر شــاخص)qj(: وزن اولیــۀ 
ــۀ  ــود.نکته: وزن اولی ــبه می ش ــۀ 2 محاس ــا معادل ــاخص ها ب ش
ــک  ــا ی ــر ب ــت براب ــاخص اس ــن ش ــه مهم تری ــاخص اول ک ش

اســت.
معادله 2

گام5( محاســبۀ وزن نهایــی: در گام آخــر بایــد وزن 
ــی شــاخص ها را کــه در حقیقــت همــان وزن نرمال شــده    نهای
اســت محاســبه کــرد. بــرای محاســبۀ وزن نهایــی یــا نرمــال از 

.)Daim, 2012( معادلــۀ 3 اســتفاده می شــود
معادله 3

مقصــد  معیارهــای  داده هــای  گــردآوری 
پرنــدگان گردشــگری 

بــرای جمــع آوری داده هــای هریــک از معیارهــا از منابــع 
منــدرج در جــدول 1 اســتفاده شــد.

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

منبع گردآوری داده هاشاخص اصلی )مستخرج از ادبیات(عامل

 پرندگان
تعداد گونه های هر استان 

)زمستان گذران، تابستان گذران، بومی، سرگردان، مهاجر عبوری(
اهمیت گونه های هر استان )وضعیت حفاظتی و پراکنش(

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

تاالب های ملی و بین المللی هر استاندسترسی
تر زیستگاه ها و امور مناطق، معاونت محیط 

 زیست طبیعی، سازمان حفاظت محیط  زیست

دفتر زیستگاه ها، باشگاه پرنده نگری ایرانیانسایت های پرنده نگریتسهیالت

راهنمای محلی
فعاالن و راهنماهای هر استان

نهادها و مؤسسات پرنده نگری هر استان
بختیاری، باشگاه پرنده نگری ایرانیان
بختیاری، باشگاه پرنده نگری ایرانیان

سازمان میراث فرهنگیاقامتگاه های بوم گردی هر استاناقامت
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مقاصــد  انتخــاب  عوامــل  امتیازدهــی 
پرنــدگان گردشــگری 

در ایــن مرحلــه، داده هــای عوامــل انتخــاب هــر اســتان 
ــل در  ــر عام ــد. وزن ه ــازی ش ــک درج و نرمال س ــه تفکی ب
ــی اســتان ها به دســت آمــد.  ــازات نهای آن ضــرب شــد و امتی

رتبه بندی مقاصد گردشگری پرندگان 
ــتفاده  ــیس1 اس ــن تاپس ــد از ف ــدی مقاص ــرای رتبه بن ب
شــد. در ایــن روش از دو مفهــوم حــل ایــده آل و شــباهت بــه 
ــت. ــه اس ــامل 6 مرحل ــود و ش ــتفاده می ش ــده آل اس ــل ای ح

مراحل اجرای روش تاپسیس
گام اول( ترسیم ماتریس تصمیم

ماتریــس  )نرمال ســازی(  بی مقیاس کــردن  دوم(  گام 
ــتفاده  ــا اس ــیس ب ــردن در روش تاپس ــاس ک ــم: بی مقی تصمی
ــوع  ــذر مجم ــر ج ــه ب ــر درای ــت و در آن ه ــرم اس از روش ن
مربعــات درایه هــای آن ســتون تقســیم می شــود. در ایــن گام 

ــود. ــد می ش ــم بی ُبع ــس تصمی ــع ماتری در واق

معادله 4

گام سـوم( تعییـن ماتریـس بی مقیـاس وزن دار: در ایـن 
گام بایـد وزن معیارهـا را، کـه از روش هـای دیگـر به دسـت 
آمـده   اسـت، در ماتریـس نرمال ضـرب کنیم تـا ماتریس وزن 
دار حاصـل شـود )روش تاپسـیس بـه تنهایـی بـرای محاسـبۀ 
وزن معیارهـا کافی نیسـت. بنابرایـن باید از روش هـای دیگر، 
نظیـرAHP  و آنتروپـی و سـوآرا، وزن معیارها را محاسـبه کرد 

و سـپس دادۀ آن هـا را در ایـن روش بـه کار بـرد.(.
ــده آل: در  ــد ای ــده آل و ض ــل ای ــن ح ــارم( یافت گام چه
ــا  ــا ی ــود. معیاره ــخص ش ــا مش ــوع معیاره ــد ن ــا بای ــن ج ای

ــی. ــا منف ــد ی ــت دارن ــۀ مثب جنب

ــد  ــده آل و ض ــل ای ــه از ح ــبۀ فاصل ــم( محاس گام پنج
ــر  ــۀ ه ــۀ 5 و 6 فاصل ــاس معادل ــر اس ــن گام ب ــده آل: در ای ای
ــم. ــاب می کنی ــی اش حس ــت و منف ــده آل مثب ــه را از ای گزین

معادله 5

1. TOPSIS

معادله 6

گام ششــم( محاســبۀ 
شــاخص شــباهت و رتبه بنــدی گزینه هــا: شــاخص شــباهت 
ــۀ  ــاس معادل ــت و براس ــه   اس ــر گزین ــاز ه ــان دهندۀ امتی نش
ــدد 1  ــه ع ــاخص ب ــن ش ــدر ای ــود. هرچق ــبه می ش 7 محاس

ــه دارد. ــری آن گزین ــان از برت ــد نش ــر باش نزدیک ت

معادله 7

سطوح عملکرد عوامل مؤثر در هر استان 
ــج  ــدا نتای ــردی، ابت ــه های عملک ــۀ نقش ــش از تهی پی
ــک(  ــم جن ــی )الگوریت ــت طبیع ــا روش شکس ــا( ب )رتبه ه
طبقه بنــدی شــد. طبقه بنــدی در ایــن روش بــر اســاس 
گروه بندی هــای طبیعــی و ذاتــی هــر گــروه تعییــن می شــود. 
شکســت طبقــات یــا حــد آســتانۀ هــر طبقــه نشــان داد نتایــج 
ــات آن  ــا طبق ــباهت ام ــترین ش ــردی بیش ــروه  عملک ــر گ ه
ــج  ــع نتای ــتند. در واق ــر داش ــا یکدیگ ــاوت را ب ــترین تف بیش
ــالف و  ــترین اخت ــه بیش ــده اند ک ــدی ش ــی طبقه بن در موقعیت

ــت.  ــوده اس ــات ب ــان طبق ــاوت می تف
پــس از تعییــن امتیازهــای هــر اســتان براســاس عوامــل 
استخراج شــده، نقشــۀ ســطوح عملکــرد اســتان ها بــه تفکیــک 
عوامــل، بــا تهیــه و تنظیــم و تکمیــل جــدول ویژگی هــای هــر 
ــل  ــۀ قب ــای مرحل ــج رتبه بندی ه ــد. نتای ــیم ش ــتان، ترس اس
در  )طبقه بندی شــده(  پهنه بندی شــده  نقشــه های  درقالــب 

ــد.  ــپ وارد ش ــزار آرک م نرم اف

تلفیق
ــر  ــری ه ــای پرنده نگ ــۀ ظرفیت ه ــۀ نقش ــر تهی عالوه ب
اســتان، بــا تجزیــۀ هــر گــروه بــه عواملــی کــه در مرحلــۀ قبــل 
امتیــاز آن هــا مشــخص شــد و درج هریــک در الیــه ای مجــزا، 

ــد.  ــه ش ــری تهی ــای پرنده نگ ــی ظرفیت ه ــۀ نهای نقش

چارچوب روش پژوهش
بــا مجموعــۀ داده هــا و اطالعــات ایــن پژوهــش و 
روش هــا و ابزارهــای استفاده شــده، روش تحقیــق مطابــق 

ــد. ــی ش ــکل 3 طراح ش
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شکل 3: چارچوب روش پژوهش
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یافته ها
در ایــن بخــش بــه داده هــای جمع آوری شــده و نتایــج و 

تحلیــل و تفســیر اولیــۀ آن هــا پرداختــه شــده اســت. 

انتخـاب  بـر  تأثیرگـذار  عوامـل  اسـتخراج 
پرنده نگـری  مقصـد 

ــی  ــل کشش ــوص عوام ــه درخص ــه این ک ــه ب ــا توج ب
مؤثــر در انتخــاب مقصــد گردشــگری پرنــدگان پژوهشــی در 
ــای  ــل را از پژوهش ه ــد،این عوام ــت نش ــور یاف ــل کش داخ

ــم.  ــتخراج کردی ــی اس خارج
در مرحلــۀ اول غربالگــری، تعــدادی از عوامــل بــا نظــر 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــدگان ب ــگری پرن ــوزۀ گردش ــرگان ح خب
کشــور شناســایی شــد، ســپس روایــی عوامــل استخراج شــده 
ــا کمــک چندنفــر از صاحب نظــران و کارشناســان ســازمان  ب
میــراث فرهنگــی در مراحــل بعــدی بررســی و بــا اصالحاتــی 

تأییــد شــد. 

در  تأثیرگــذار  اصلــی  عوامــل  انتخــاب 
وزن دهــی و  مقصــد  انتخــاب 

ایــن بخــش از پژوهــش بــر مبنــای روش ســوآرا صورت 
پذیرفــت. بــا هــدف بهره گیــری از نظــر خبــرگان ایــن حــوزه، 
در ایــن بخــش از پژوهــش، جامعــۀ آمــاری تعــدادی از 
اعضــای باشــگاه پرنده نگــری ایرانیــان و فعــاالن پرنده نگــری 
ــازۀ  ــود. در ب ــور ب ــتان های کش ــایر اس ــران و س ــتان ته از اس
زمانــی ســه ماهه از آبــان تــا دی  ســال 1398، 15 مصاحبــه بــه 
ــام  ــوزه انج ــن ح ــاالن ای ــا فع ــی ب ــری گلوله برف روش نمونه گی

ــش اول  ــد. بخ ــکیل می ش ــش تش ــه بخ ــه از س ــد. مصاحب ش
تشــریح موضــوع و آشــنایی مصاحبه شــونده بــا محتــوا و 
ــش های  ــدودی پرس ــداد مح ــا تع ــراه ب ــش هم ــدف پژوه ه
جمعیت شــناختی بــود، بخــش دوم ســؤاالت توصیفــی و 
ــؤاالت  ــوم س ــش سـ ــونده و بخ ــات مصاحبه ش درک ترجیح
اختصاصــی در خصــوص عوامــل مدنظــر مصاحبه شــونده 
ــرمبنای  ــی بـ ــش اختصاص ــود. 12 پرس ــا ب ــدی آن ه و رتبه بن
ــم  ــی حاک ــرایط بوم ــن ش ــا درنظرگرفت ــود و ب ــات موج ادبی
ــن  ــدادی از ای ــد. تع ــی ش ــران طراح ــری در ای ــر پرنده نگ ب
ــود.  ــته ب ــوع بس ــر از ن ــدادی دیگ ــاز و تع ــوع ب ــش ها از ن پرس
بــا هــدف افزایــش روایــی، دو مصاحبــۀ اولیــه در 
قالــب آزمـــون از 2 خبــره تکمیـــل شـــد و اصـــالحات الزم 
ــل  ــل از تحلی ــج حاص ــت. نتای ــورت گرف ــش ها ص در پرسـ

مصاحبه هــا بــه 3 بخــش تقســیم شــد:
●نتایج جمعیت شناختی و رفتاری مصاحبه شوندگان

درخصــوص  بــاز  پرســش های  تحلیلــی  ●نتایــج 
پرنده نگــران ترجیحــات 

●نتایــج حاصــل از پرســش های بســته در خصــوص 
ــی ــی و وزن ده ــل اصل ــاب عوام انتخ

در بخــش ســوم مصاحبــه نتایــج بررســی عوامــل 
ــدگان در  ــگری پرن ــد گردش ــاب مقص ــر در انتخ ــی مؤث کشش
ــی  ــا وزن ده ــترک ب ــۀ مش ــب مصاحب ــوزه، در قال ــات ح ادبی
ــان  ــدگان درمی ــگری پرن ــوزۀ گردش ــرگان ح ــا خب ــل، ب عوام
گذاشــته شــد و تعــدادی از ایــن عوامــل انتخــاب و تعــدادی 
ــدول  ــری در ج ــن غربال گ ــج ای ــدند. نتای ــذف ش ــر ح دیگ

ــت. ــده  اس ــه ش 2 خالص

جدول 2: فهرست عوامل اصلی مؤثر در انتخاب مقصد پرنده نگری با نظر خبرگان 

منبع جمع آوریواحد سنجهعامل

تعدادتعداد گونه های هر استان A.تعدادگونه
کتاب پرندگان ایران،کمیتۀ ثبت 

پرندگان

B.اهمیت گونه های استان

اهمیت گونه های هر استان با اعمال ضرایب 
ویژگی، وضعیت حفاظتی، مدت زمان حضور، 

فرمول ترکیبیپراکنش در کشور

کتاب پرندگان ایران/ نظر خبرگان

طبقه بندی استان های کشور از نظر مشاهدۀ 
پرندگان نادر

مقالۀ پرندگان نادر ایران 
)2011 ,.Khaleghizadeh et al(

تعدادمحوطه های پرنده نگری تاالب هاC.تسهیالت پرنده نگری
سازمان حفاظت محیط زیست، 

باشگاه پرنده نگری ایرانیان

D.قابلیت دسترسی/ رؤیت 
گونه ها )زیستگاه های تاالبی(

تاالب های هر استان
تعداد با اعمال ضریب اهمیت 

بین المللی، ملی
سازمان حفاظت محیط زیست

E.راهنمای محلی و دسترسی 
به او

فعاالن پرنده نگری در شبکه های اجتماعی، تعداد 
نهادهای پرنده نگری، متخصص هر استان در 

کمیتۀ ثبت پرندگان

فعاالن، راهنماها )شبکه های 
اجتماعی، دانش آموختگان دورۀ 

شبکه های اجتماعی/ باشگاه پرنده نگری(
پرنده نگری ایرانیان/ بختیاری/ کمیتۀ 

ثبت پرندگان ایران
نهادها

نمایندگان استانی کمیتۀ ثبت 
پرندگان
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منبع جمع آوریواحد سنجهعامل

F.اقامتگاه بوم گردی نزدیک 
مقصد

سازمان میراث فرهنگیتعداداقامتگاه های بوم گردی هر استان

G.سهولت دسترسی و 
حمل ونقل جاده ای

وجود جادۀ اصلی و فرعی
 در شعاع 30 کیلومتری تاالب ها

N/Aاندازه گیری نمی شود

H.هزینۀ سفر به مقصد
به علت ناممکن بودن محاسبه 

درنظر گرفته نمی شود
N/Aاندازه گیری نمی شود

I.وجود سایر جاذبه های 
طبیعی و فرهنگی مقصد

به علت اهمیت پایین در نظرسنجی ها/
مصاحبه ها درنظر گرفته نمی شود

N/Iاندازه گیری نمی شود

J.وجود فرودگاه یا ایستگاه 
قطار نزدیک مقصد

به علت اهمیت پایین در مصاحبه ها 
درنظر گرفته نمی شود

N/Iاندازه گیری نمی شود

ــش  ــد از دان ــالش ش ــل ت ــن عوام ــی ای ــرای وزن ده ب
ــو  ــود. بدین نح ــتفاده ش ــان اس ــش داده ای تؤام ــی و دان خبرگ
کــه ابتــدا وزن  نتایــج دانــش خبرگــی بــا روش ســوآرا و دانــش 
ــا  ــه محاســبه شــد. لیکــن ب ــک جداگان ــا روش کریتی داده ای ب
توجــه بــه روایــی نتایــج حاصــل از روش ســوآرا، وزن مطلــوب 
ــج  ــد و نتای ــن ش ــن روش تعیی ــت آمده از ای ــر به دس از مقادی
ــرای  اســتخراج  ــار گذاشــته شــد. ب حاصــل از روش داده ای کن

ــد.  ــش ش ــرگان پرس ــه از خب ــب مصاحب ــا، در قال وزن  معیاره
فراینــد وزن دهــی بــه عوامــل بــا درج میانگیــن رتبه هــای 
حاصــل از پاســخ های مصاحبه شــوندگان در یــک جــدول 
آغــاز شــد و ســپس در الگوریتــم روش ســوآرا قــرار گرفــت تــا 
وزن هــر عامــل اســتخراج شــود. جــدول 3 وزن عوامــل اصلــی 

ــد. ــان می ده ــوآرا را نش ــتخرج از روش س مس

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

CriteriaSjkj=Sj+1Wj=(xj-1)/Kjqj=wj/Sumwjعامل

C101.001.000.30تعداد گونه ها

C20.7714291.770.560.24اهمیت گونه

C40.6714291.670.340.20دسترسی به زیستگاه )تاالب ها(

C50.3142861.310.260.16راهنمای محلی پرنده نگری

C60.2857141.290.200.07اقامتگاه بوم گردی نزدیک مقصد

C30.1142861.110.180.03تسهیالت پرنده نگری

ــۀ  ــای »هزین ــتن معیاره ــه کنارگذاش ــج مصاحب ــر نتای از دیگ
ســفر بــه مقصــد«، »وجــود ســایر جاذبه هــای طبیعــی و 
فرهنگــی مقصــد«، »وجــود فــرودگاه یــا ایســتگاه قطــار 
ــر  ــی در نظ ــی و بی اهمیت ــر خنث ــت اث ــد« به عل ــک مقص نزدی

ــود.  ــرگان ب خب

تعداد گونه ها
بــه  کشــور  پرنــدگان  گونه هــای  کل  اولیــن  گام  در 
تفکیــک نقــاط حضــور )اســتان ها( و نــوع حضــور و وضعیــت 
حفاظتــی اســتخراج شــد کــه بخشــی از ماتریس آن، )5ســتون 
)31 اســتان( در 9 ســتون )555 گونــه(( در جــدول 4 درج 

شــده  اســت.
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جدول 4: بخشی از ماتریس پرندگان به تفکیک نقاط و نوع حضور و وضعیت حفاظتی 

اهمیت گونه ها
ــوص  ــکاران )2011( درخص ــی زاده و هم ــۀ خالق  مقال
طبقه بنــدی اســتان های کشــور ازنظــر مشــاهدۀ پرنــدگان 
ــت  ــن اهمی ــرای تعیی ــه ب ــود ک ــنجه هایی ب ــی از س ــادر یک ن
گونه هــای هــر اســتان اســتفاده شــد. در گام بعــدی، بــا اســتناد 
ــب  ــور، ضرای ــری کش ــرگان پرنده نگ ــدادی از خب ــر تع ــه نظ ب

پراکنــش و وضعیــت حفاظتــی، بومــی بــودن، ضریــب 
حضــور، کمیابــی و اهمیــت پرنــده بــه داده هــای قبلــی اضافــه 
شــد و حاصــل آن، بعــد از اعمــال ضرایــب یادشــده، امتیــاز 
هــر اســتان از عامــل اهمیــت پرنــدگان بــود. انــدازۀ ضرایــب 
ــده  ــداول 5 و 6 درج ش ــا در ج ــال آن ه ــی از اعم و نمونه های

 اســت.

جدول 5: ضرایب اهمیت و پراکنش پرندگان

جدول 6: بخشی از ماتریس پرندگان کشور با اعمال ضرایب اهمیت و پراکنش پرندگان 
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تسهیالت پرنده نگری
ــای  ــامل آلونک ه ــوان ش ــری را می ت ــهیالت پرنده نگ تس
مســتتر بــرای اســتقرار پرنده نگــران، پــل چوبــی و بــرج 
بــرای  مجهــز  نصب شــدۀ  دوربین هــای  پرنده نگــری، 
تماشــای پرنده هــا و تســهیالتی از ایــن دســت عنــوان کــرد کــه 
ــهیالت  ــن تس ــور، ای ــی کش ــتگاه های تاالب ــدادی از زیس در تع
کم وبیــش تــدارک دیــده شــده  اســت. هرچنــد بــه جــز تــاالب 
ــی، ســایر محوطه هــا  ــرازان در اســتان آذربایجــان غرب ــی ب کان
ــا وجــود خبرهایــی  ــه آلونک هــای چوبــی بودنــد. ب محــدود ب
در پایگاه هــای خبــری رســمی ســازمان حفاظــت محیــط 

در  پرنده نگــری  تســهیالت  افتتــاح  خصــوص  در  زیســت 
ــری،  ــاالن پرنده نگ ــو از فع ــا، در پرس وج ــدادی از تاالب ه تع
مشــخص شــد برخــی از ایــن محوطه هــا فعــال نیســتند. 
ــانگر  ــز نش ــه نی ــل از مصاحب ــای حاص ــه یافته ه ــن آن ک ضم
ــدرت  ــه ای به ن ــه ای و حرف ــران نیمه حرف ــه پرنده نگ ــود ک آن ب
از ایــن محوطه هــا اســتفاده می کننــد و از نظــر اکثریــت 
ــته  ــا نداش ــد آن ه ــاب مقص ــری در انتخ ــوندگان اث مصاحبه ش
ــرای  ــرگان، ب ــر خب ــری از نظ ــا بهره گی ــدول 7، ب ــت. در ج اس
تســهیالت پرنده نگــری فعــال امتیــاز 1 و بــرای تســهیالت 

ــت.  ــده  اس ــاز 0.5 درج ش ــال امتی غیرفع

جدول 7 داده ها و ضرایب تسهیالت پرنده نگری 

امتیازوضعیتسال افتتاحاستانتاالب

1فعال1390آذربایجان غربیکانی برازان

1فعال1393آذربایجان غربیسولدوز

0.5غیرفعال1395آذربایجان شرقیقره قشالق

1فعالتهرانعشق آباد

1فعال1393تهرانپارک شهر

1فعالالبرزصالحیه

1فعال1397گیالنامیرکالیه

0.5غیرفعالآغاز از 1390کرمانشاههشیالن

1فعالکردستانزریوار

1فعالگیالنبوجاق

0.5غیرفعالمرکزیمیقان

دسترسی به زیستگاه )تاالب ها(
با توجه بــه  فهرســت تاالب هــای کشــور بــه تفکیــک 
اســتان  و دســته بندی ایــن تاالب هــا بــه دو دســتۀ ملــی و 

ــه  ــب 1 ب ــرگان، ضری ــر خب ــری از نظ ــا بهره گی ــی، ب بین الملل
ــی  ــای بین الملل ــه تاالب ه ــب 3 ب ــی و ضری ــای مل تاالب ه
ــد.  ــت آم ــتان به دس ــر اس ــای ه ــاز تاالب ه ــد و امتی داده ش
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جدول 8 امتیاز تاالب های کشور به تفکیک استان  

امتیاز نهاییتاالب های بین المللی )کنوانسیون رامسر(تعدادتعداد تاالب ها* نام استان

7قوری گل51آذربایجان شرقی

264آذربایجان غربی
قوپی باباعلی ـ ارومیه ـ شورگل،یادگارلو، دورگه سنگی 

MR ـ کانی برازان
34

606اردبیل

4گاوخونی21اصفهان

000البرز

404ایالم

404بوشهر

303تهران

8چغاخور61چهارمحال بختیاری

101خراسان جنوبی

202خراسان رضوی

000خراسان شمالی

11شادگان 91MRخوزستان

000زنجان

000سمنان

43سیستان و بلوچستان
دهانۀ جنوبی هامون پوزک MR ـ هامون صابری و هیرمند 

MR ـ هور باهو گواتر
10

16ارژن و پریشان ـ نیریز و کمجان 122MRفارس

303قزوین

303قم

3زریوار11کردستان

101کرمان

303کرمانشاه

404کهگیلویه وبویراحمد

11آالگل، الماگل، اجی گل - گمیشان72گلستان

15امیرکالیه ـ انزلی MR ـ بندر کیاشهر و سفیدرود93گیالن

505لرستان

11مینکاله و خلیج گرگان ـ فریدون کنار و ازباران72مازندران

101مرکزی

214هرمزگان
دلتای رود گز و رود حرا ـ دلتای شور شیرین و میناب ـ 

خوران ـ شیدور
29

404همدان

000یزد

*قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب های کشور
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راهنمایان محلی
بــا توجــه بــه محدودیــت در دسترســی بــه آمــار رســمی 
ــوزه  ــن ح ــرگان ای ــر خب ــری، از نظ ــی پرنده نگ ــان محل راهنمای
ــدۀ  ــاالن شناخته ش ــداد فع ــد تع ــرر ش ــم و مق ــتفاده کردی اس
ــی  ــبکه های اجتماع ــه در ش ــی، ک ــطح مل ــتان در س ــر اس ه
ــری  ــگاه پرنده نگ ــران، باش ــدگان ای ــت پرن ــۀ ثب ــوش، کمیت بایق
و  دریایــی  پرســتوهای  و  کاکایی هــا  شناســایی  ایرانیــان، 
ــای  ــداد نهاده ــراه تع ــه هم ــد، ب ــال بوده ان ــران فع ــدگان ای پرن
پرنده نگــری )انجمــن و باشــگاه( و نهادهــای زیســت محیطی 
بــا فعالیــت پرنده نگــری ســنجه های ایــن عامــل در نظــر 
گرفتــه شــوند. همچنیــن آمــار پرویــز بختیــاری از شــاگردان او 
ــه  ــتان ها، ک ــک اس ــه تفکی ــری ب ــی پرنده نگ در دورۀ تخصص
ــدگان  ــگری پرن ــی گردش ــای محل ــش راهنم ــد در نق می توانن

ــت.  ــرار گرف ــوم ق ــنجۀ س ــد، س ــت کنن فعالی
بــه  پرنده نگــری،  نهادهــای  ضرایــب  اعمــال  در 
ــت  ــمیت و قدم ــه رس ــان باتوجه ب ــری ایرانی ــگاه پرنده نگ باش
ضریــب  پرنده نگــری  باشــگاه های  ســایر   ،3 ضریــب  آن 
2، مؤسســات و انجمن هــای محیــط زیســتی غیررســمی 
ــات  ــایر مؤسس ــه س ــب 1 و ب ــری ضری ــت پرنده نگ ــا فعالی ب
 
ً
ــا ــد و صرف ــمی ندارن ــکیالت رس ــد تش ــر می رس ــه نظ ــه ب ک
ــا و  ــن نهاده ــه چنی ــگری ب ــتی و گردش ــط زیس ــار محی در اخب
انجمن هایــی اشــاره شــده   اســت ضریــب 0.5 داده شــد. 
ــار  ــه آم ــگاه ب ــا ن ــز، ب ــتان ها نی ــری اس ــاالن پرنده نگ ــۀ فع رتب
غیررســمی در منابــع یادشــده، بــا کمــک خبــرگان ایــن حــوزه 

در طیــف لیکــرت 6تایــی دســته بندی شــد.

جدول 9: ضرایب نهادهای فعال و دسترسی به آن 
)منبع: جست وجوی کلیدواژه های پرنده نگری و مؤسسه، باشگاه، انجمن، نهاد و پرس وجو از خبرگان(

نهادهای فعال

آغازامتیازثبتنهاداستان

11394غیررسمیموسسۀ آوای بوماصفهان

31384ثبت شدهباشگاه پرنده نگری ایرانیانتهران

11386غیررسمیانجمن پرنده شناسی و پرنده نگری طرالنتهران

21396ثبت شدهباشگاه پرنده نگری چکاوک خلیج فارسبوشهر

0/51398غیررسمیباشگاه پرنده نگری باالباناردبیل

0/51398غیررسمیباشگاه پرنده نگری یزدیزد

مرکزی
موسسۀ زیست محیطی سبزاندیشان اراک/ آوای درنای 

خاکستری
0/51388غیررسمی

0/5غیررسمیانجمن همیاران طبیعت آذربایجانآذربایجان غربی

0/5غیررسمیباشگاه پرنده نگری بختگانفارس

شبکه های اجتماعی

ادمینپلتفرمشبکۀ اجتماعیاستان

خالقی زادهتلگرامکمیتۀ ثبت پرندگانسراسری

تلگرامشناسایی کاکایی ها و پرستوهای دریاییسراسری

تلگرامشناسایی پرندگانسراسری

سفرنگتلگرامپرنده نگری ایرانسراسری

حبیبی آزادتلگرامبایقوشسراسری

امتیازدهی کل عوامل
ــنجه های  ــای س ــراه داده ه ــه هم ــل ب ــای کل عوام داده ه

هــر عامــل گــردآوری شــد کــه نتیجــۀ اولیــۀ آن در جــدول 10 
درج شــده  اســت.
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جدول 10: امتیازدهی عوامل مؤثر در انتخاب مقصد به تفکیک استان  )منبع: پژوهش حاضر(

عامل
A.تعداد 

گونه
B.اهمیت گونه

C.تسهیالت 
پرنده نگری

D.دسترسی 
به زیستگاه 
)تاالب ها(

E.راهنمای محلی و دسترسی به او
F.اقامتگاه 

بوم گردی

0.30.240.030.20.160.07وزن عامل

0.30.180.060.030.20.080.40.040.07وزن سنجه

سنجه

تعداد کل 
گونه ها 

)کمیتۀ ثبت 
پرندگان(

امتیاز با 
اعمال ضرایب 
پراکنش، مدت 
حضور، اهمیت

رتبه در 
مقالۀ 

خالقی زاده

امتیاز 
محوطه  های 

پرنده نگری فعال

امتیاز با اعمال 
ضرایب اهمیت 
بین المللی/ ملی

امتیاز 
فعاالن 

پرنده نگری

خبرگان 
استانی 

کمیتۀ ثبت

امتیاز 
نهادها

تعداد 
اقامتگاه های 

بوم گردی

307330.4630.5723200آذربایجان شرقی

301394.393234430.522آذربایجان غربی

260306.7826020.561اردبیل

276364.2724231444اصفهان

293309.62310348البرز

306267.97141224ایالم

325299.733433230بوشهر

352328.354235447تهران

چهارمحال 
بختیاری

275291.01180335

224231.60110140خراسان جنوبی

332361.76422375خراسان رضوی

211276.30101233خراسان شمالی

376476.60311242خوزستان

172303.962001100زنجان

300429.84302381سمنان

سیستان و 
بلوچستان

362538.691100118

364559.0531633106فارس

230333.0513327قزوین

256265.4013332قم

294399.911134515کردستان

303310.093103326کرمان

246306.4610.530128کرمانشاه

کهگیلویه 
وبویراحمد

226437.8214017

374539.5431124151گلستان

342538.4041153338گیالن

270378.83152114لرستان

373587.9931124161مازندران

268314.4320.51120.514مرکزی

371477.434293449هرمزگان

226255.89241230همدان

224205.3920140.5134یزد
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رتبه بندی استان ها
رتبه بندی استان ها با روش تاپسیس انجام گرفت و نتایج آن در جدول 11 ثبت شد.

جدول 11: امتیازدهی نهایی استان ها

رتبه )روش تاپسیس(امتیاز نهایی )روش تاپسیس(استان

0.691آذربایجان غربی

0.652هرمزگان

0.483فارس

0.454گیالن

0.415مازندران

0.46گلستان

0.377خوزستان

0.358سیستان و بلوچستان

0.349تهران

0.3310اصفهان

0.2911آذربایجان شرقی

0.2612بوشهر

0.2513کرمان

0.2513کردستان

0.2414چهارمحال بختیاری

0.2315خراسان رضوی

0.2116لرستان

0.2116سمنان

0.217اردبیل

0.217البرز

0.217ایالم

0.1818قم

0.1818قزوین

0.1818کهگیلویه وبویراحمد

0.1519مرکزی

0.1420کرمانشاه

0.1420همدان

0.1321یزد

0.122زنجان

0.122خراسان شمالی

0.122خراسان جنوبی
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طبقه بندی نتایج 
پیــش از تهیــۀ نقشــه های عملکــردی، ابتــدا نتایــج 
)رتبه هــا( بــا روش شکســت طبیعــی )الگوریتــم جنــک( 
طبقه بنــدی شــد. طبقه بنــدی نتایــج رتبه بنــدی اســتان ها 

ــد. ــام ش ــه انج ــه مرحل در س
● مرتب کردن داده ها و مشخص کردن دامنۀ تغییرات

ــدۀ  ــری از قاع ــا بهره گی ــات ب ــداد طبق ــبۀ تع ● محاس
ــد.( ــت آم ــدد 6 به دس ــتورجنس )ع  اس

● مشــخص کردن حــدود رده هــا بــا بهره گیــری از 
روش شکســت طبیعــی 

محدودۀ طبقات در شکل 4 مشاهده می شود.

شکل 4: پراکندگی امتیازات هر استان و طبقه بندی آن ها

نقشه های سطوح عملکرد عامل ها
براســاس  اســتان  هــر  امتیازهــای  تعییــن  از  پــس 
در 6 دســته،  آن هــا  و طبقه بنــدی  استخراج شــده  عوامــل 
ــا  ــا ب ــک عامل ه ــه تفکی ــتان ها ب ــرد اس ــطوح عملک ــۀ س نقش
ــرای  ــد. ب ــه ش ــتان تهی ــر اس ــای ه ــدول ویژگی ه ــل ج تکمی

ــه ایــن مقصــود، در جــداول ویژگی هــای هــر اســتان،  ــل ب نی
ــج  ــد و نتای ــک درج ش ــه تفکی ــا ب ــای آن ه ــا و داده ه عامل ه
پهنه بنــدی   نقشــه های  درقالــب  اســتان ها  رتبه بندی هــای 
بــه نمایــش درآمــد. امتیــازات براســاس ســطح عملکــرد بیــن 

ــود. ــر ب ــا 6 متغی 1 ت

شکل 5: تعداد گونه های پرندگان هر استان
)با بهره گیری از داده های کمیتۀ ثبت پرندگان ایران، بازدید بهمن 1398(
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نقشۀ نهایی
ــتان ها  ــدی اس ــج رتبه بن ــاس نتای ــی براس ــدی نهای پهنه بن

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

شکل 6 طبقه بندی استان های کشور براساس امتیاز تاالب ها

شکل 7: رتبه بندی ظرفیت توسعۀ گردشگری پرندگان در استان ها
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فرایند ارزیابی منابع شامل چهار مرحلۀ کلی بود.
یابی پرندگان استان ها الف( ارز

براســاس امتیــازات تنــوع گونــه ای پرنــدگان در نقشــۀ 5، 
ــنجی  ــدند. در ظرفیت س ــدی ش ــروه طبقه بن ــتان ها در 6 گ اس
پرنده نگــری بــا عامــل اهمیــت گونــه ای پرنــدگان، بیش تریــن 
ــزگان،  ــتان، هرم ــتان های خوزس ــروه اس ــه  گ ــق ب ــاز متعل امتی
سیســتان و بلوچســتان، فــارس، مازنــدران، گلســتان و اســتان 

تهــران بــود.
یابی تاالب های استان ها ب( ارز

براســاس امتیــازات اهمیــت تاالب هــای کشــور در 
ــه 6 گــروه تقســیم شــدند کــه بیشــترین  نقشــۀ 6، اســتان ها ب
ــزگان  ــی و هرم ــان غرب ــتان های آذربایج ــروه اس ــه گ ــاز ب امتی

رســید.
محلــی  مؤسســات  و  راهنماهــا  یابــی  ارز ج( 

ن ها ســتا ا
ــه راهنماهــای  ــازات اهمیــت دسترســی ب براســاس امتی
ــاز  ــور بیشــترین امتی ــتان های کش ــری، در اس ــی پرنده نگ محل
بــه ترتیــب بــه اســتان  تهــران، کردســتان، آذربایجــان غربــی و 

بوشــهر رســید.
یابی نهایی د( ارز

 ،7 نقشــۀ  در  ظرفیــت  نهایــی  امتیــازات  براســاس 
اســتان ها بــه 6 گــروه تقســیم شــدند کــه بیشــترین امتیــاز بــه  

اســتان های آذربایجــان غربــی و هرمــزگان رســید.

نتیجه گیری
در پیشــینۀ پژوهــش، بــه چهــار گــروه تخصصــی 
پرنده نگــران اشــاره شــد: )1( پرنده نگــران معمولــی، )2( 
 )4( فعــال،  پرنده نگــران   )3( عالقه منــد،  پرنده نگــران 
ــن تفکیــک مشــخص شــد، کــه  ــه ای. در ای پرنده نگــران حرف
ــا  ــران نیازه ــارت، پرنده نگ ــص و مه ــزان تخص ــه می ــته ب بس
ــادی  ــر اقتص ــری و تأثی ــزان درگی ــن می ــا و همچنی و انگیزه ه
 فقــط درپــی 

ً
متفاوتــی داشــتند. پرنده نگــران مبتــدی معمــوال

مشــاهدۀ پرنــدگان بودنــد، درحالی کــه پرنده نگــران حرفــه ای 
ــن  ــد. ضم ــری بودن ــا فک ــوی ی ــاط معن ــن ارتب ــال یافت به دنب
ــه  ــو )Goodfellow, 2017(، ک ــات گودفل ــه در مطالع آن ک
ــه  ــرد پرداخت ــرکت کنندگان زن و م ــن ش ــاوت بی ــه تف در آن ب
بودنــد، مشــخص شــده بــود کــه مردهــا بیشــتر بــرای موفقیت 
و رقابــت و آمــوزش بــه دیگــران بــه پرنده نگــری می پردازنــد، 
ــت  ــود و در طبیع ــیدن خ ــان از به چالش کش ــه زن ــی ک در حال

ــد. ــذت می برن ــودن ل ب
انگیزشــی  و  جمعیتــی  مطالعــات  اصلــی  علــت 
بــرای  آن هــا  تقســیم بندی  و  بهتــر  درک  پرنده نگــران 
ــت.  ــوده اس ــری ب ــگری پرنده نگ ــر گردش ــزی مؤثرت برنامه ری

ــی کــه پرنده نگــران داخــل کشــور گروهــی همگــن  از آن جای
یکنواخــت  نمی تــوان  را  پرنــدگان  گردشــگری  نیســتند، 
ــف  ــای مختل ــرد. مکان ه ــه ک ــازار عرض ــه ب ــزی و ب برنامه ری
در  بایــد  گوناگــون  فعالیت هــای  و  تفریحــات  و  اســکان 
مقصــد پرنده نگــری گنجانــده شــود تــا انتظــارات انــواع 
مختلــف پرنده نگــران را بــرآورده ســازد. هــدف ایــن پژوهــش 
ــری  ــد پرنده نگ ــاب مقص ــر در انتخ ــل مؤث ــتخراج عوام اس
بــوده  و حرفــه ای  فعــال  و  پرنده نگــران عالقه منــد  بــرای 

ــت.  اس
در بررســی عوامــل مؤثــر در تقاضــای گردشــگری 
ــاهدۀ  ــه ای و مش ــوع گون ــی، تن ــات خارج ــدگان در تحقیق پرن
ــی در  ــل کشش ــن عوام ــاب مهم تری ــی و کمی ــای بوم گونه ه
ــن  ــی از ای ــر حاک ــش حاض ــود. پژوه ــدگان ب ــگری پرن گردش
بــود کــه بــرای گردشــگران داخلــی نیــز همچنــان ایــن عوامــل 

مهم تریــن عوامــل محســوب می شــوند.
ــن پژوهــش  ــوای مصاحبه هــا در ای ــل کیفــی محت تحلی
نشــانگر ایــن بــود کــه تنــوع گونــه ای مهم تریــن معیــار 
و  اســت  داخلــی  پرنده نگــران  بــرای  مقصــد  جذابیــت 
حداقــل یــک ســفر آن هــا در ســال بــرای دیــدن گونــۀ جدیــد 
ــی  ــهیل گر در دسترس ــی و تس ــای محل ــود راهنم ــت. وج اس
ــوده و  ــم ب ــت مه ــل اقام ــدارک مح ــا و ت ــاهدۀ گونه ه و مش
در شــرح هیچ یــک از تجربه هــا بــه اهمیــت تســهیالت 
پرنده نگــری یــا وجــود ایســتگاه راه آهــن یــا فــرودگاه در 
ــن  ــود. از علــل اهمیــت پایی نزدیکــی مقصــد اشــاره نشــده ب
ــالف  ــوندگان اخت ــرای مصاحبه ش ــری ب ــهیالت پرنده نگ تس
کیفــی ایــن تســهیالت بــا نمونه هــای مشــابه خارجــی عنــوان 

ــت. ــده اس ش
ــی در  ــدگان در زیســتگاه های تاالب ســهولت رؤیــت پرن
ــان  ــر آن ــود و اکث ــهود ب ــوندگان مش ــای مصاحبه ش روایت ه
ــی  ــتگاه های تاالب ــه زیس ــفر ب ــک س ــل ی ــار حداق ــر دوب از ه
ــز در فصــول ســفر پرنده نگــران  ــی نی ــد. آســایش دمای می رون

ــه اســت. مدنظــر قــرار گرفت
از نظــر مصاحبه شــوندگان، اهمیــت رؤیــت گونه هــای 
ــای  ــر از گونه ه ــر( مهم ت ــش کمت ــا پراکن ــران )ب ــاب در ای کمی
ــل فهرســت  ــت تکمی ــود و علــت آن اهمی ــی ب ــاب جهان کمی
ــده. از  ــوان ش ــور عن ــل کش ــده در داخ ــای مشاهده ش گونه ه
ــاخه از  ــن ش ــی  ای ــت آن را نوپای ــوان عل ــر می ت ــویی دیگ س

گردشــگری در کشــور قلمــداد کــرد.
همراهــی  مصاحبه شــوندگان  ترجیحــات  دیگــر  از 
همســفر حرفــه ای و وســیلۀ نقلیــۀ شــخصی بــود. اکثــر آنــان 
معتقــد بودنــد حمل و نقــل عمومــی و تعــداد زیــاد همســفران 

ــود.  ــفر می ش ــی س ــت کیف ــث اف باع
ــی  ــات به یادماندن ــوندگان از تجربی ــه ش ــر مصاحب اکث
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ــر  ــه از نظ ــن آن ک ــد، ضم ــی گفتن ــتگاه های تاالب ــود در زیس خ
آن هــا وجــود چنــد زیســتگاه تاالبــی در یــک منطقــه جذابیــت 

ــرد. ــر می ب ــاب باالت ــرای انتخ ــد را ب مقص
ــه الگــوی ســفر  ــر مصاحبه شــوندگان، باتوجه ب ــرای اکث ب
بوم گــردی  اقامتــگاه  پرنده نگــری،  بوم گــردی  تمایــالت  و 
گزینــۀ اول بــرای اقامــت بــود. هرچنــد تعــدادی از پرنده نگــران 

ــد. ــز اشــاره کرده ان ــی نی ــۀ راهنمــای محل ــه اقامــت در خان ب
ــود  ــی وج ــاده ای تناقض ــی ج ــار دسترس ــل معی در تحلی
ــا  ــل ت ــن عام ــوندگان ای ــی مصاحبه ش ــر برخ ــت. از نظ داش
حــدودی مهــم تلقــی می شــد، به ویــژه بــرای پرنده نگــران 
ــویی  ــد. از س ــل می کنن ــنگین حم ــزات س ــه تجهی ــکاس ک ع
ــه  ــاده ب ــی ج ــرب نزدیک ــار مخ ــه آث ــز ب ــدادی نی ــر، تع دیگ
ــه زیســتگاه اشــاره  مقصــد و امــکان رفت وآمــد عمــوم مــردم ب
کرده انــد و حتــی در ســفرهای خــود در تعطیــالت آخــر هفتــه 
امــکان حضــور عمــوم مــردم در زیســتگاه های نزدیــک جــاده 

را درنظــر می گیرنــد.
ــفر  ــۀ س ــوندگان هزین ــه ش ــی مصاحب ــرای تمام  ب

ً
ــا تقریب

ایــن  می تــوان  البتــه  بــود.  بی اهمیــت  و  خنثــی  عاملــی 
ــات  ــای ادبی ــه یافته ه ــا توج ــه، ب ــت ک ــز داش ــتنباط را نی اس
تحقیــق، پرنده نگــران از طبقــۀ بــا درآمــد بــاال در جامعــه 
محســوب می شــوند. از ســویی دیگــر، الگــوی ایــن نــوع 
ــل  ــه آن هــا تحمی ــواع ســفر ب ــری از ســایر ان ــۀ کم ت ســفر هزین

. می کنــد
ســفر  طراحــی  در  مصاحبه شــوندگان،  اکثــر  بــرای 
ــایر  ــه دارد و س ــت گون ــت را رؤی ــترین اهمی ــری، بیش پرنده نگ

جاذبه هــا تقریبــا تأثیــری خنثــی داشــت.
بیشــتر مصاحبه شــوندگان ســفر بــا ماشــین شــخصی را، 
ــکان  ــن ام ــل و همچنی ــی و حمل ونق ــهولت جابه جای ــرای س ب
ــتند  ــه دانس ــن گزین ــری، مطلوب تری ــزات پرنده نگ ــل تجهی حم
ــا ایســتگاه قطــار نزدیــک مقصــد اهمیــت  و وجــود فــرودگاه ی

 خنثــی داشــت.
ً
ناچیــز و بــرای برخــی کامــال

ــترش  ــۀ گس ــتان ها، زمین ــدی اس ــج رتبه بن ــاس نتای براس
از  تعــدادی  در  پرنده نگــری  گردشــگری  فعالیت هــای 
آن  مهــم  تاالبــی  زیســتگاه های  در  آن  به تبــع  و  اســتان ها 
ــاس  ــتان ها براس ــنجی اس ــت. در ظرفیت س ــود داش ــتان وج اس
»اهمیــت  بخــش  در  پرنــدگان«،  گونه هــای  »جذابیــت 
ــتان های  ــری در اس ــای پرنده نگ ــن توان ه ــه ای«، عمده تری گون
ــتان و  ــدران(، سیس ــالن، مازن ــتان، گی ــور )گلس ــمالی کش ش
ــوع  ــود. در »تن ــتان ب ــزگان و خوزس ــارس، هرم ــتان، ف بلوچس
و  اســتان های خوزســتان، هرمــزگان، سیســتان  گونــه ای«، 
ــن  ــران باالتری ــتان و ته ــدران، گلس ــارس، مازن ــتان، ف بلوچس
ــی«،  ــتگاه های تاالب ــه زیس ــی ب ــتند. در »دسترس ــه را داش رتب

بیشــترین امتیــاز بــه اســتان های آذربایجــان غربــی و هرمــزگان 
رســید و در »تمامــی عوامــل مؤثــر در انتخــاب مقصــد« 
ــاز را  ــن امتی ــزگان باالتری ــی و هرم ــان غرب ــتان های آذربایج  اس

ــد. گرفتن
ــه راهنماهــای  ــازات »اهمیــت دسترســی ب براســاس امتی
ــه  اســتان   ــه ترتیــب ب ــاز ب محلــی پرنده نگــری«، بیشــترین امتی

تهــران، کردســتان، آذربایجــان غربــی و بوشــهر رســید.
)خوزســتان،  جنــوب  ســاحلی  نــوار  اســتان های 
بــه  کشــور  شــمال  و  بلوچســتان(  و  سیســتان  هرمــزگان، 
پرنــدگان  بــرای  مناســبی  مقصــد  فــارس  همــراه  اســتان 
ــان  ــتان های آذربایج ــدند و اس ــایی ش ــتان گذران« شناس »زمس
ــه لحــاظ  ــدران، ب ــارس و گیــالن و مازن ــی و کردســتان و ف غرب
ســایر  از  غنی تــر  »تابســتان گذران«  گونه هــای  تعــداد 

بودنــد. اســتان ها 
ــارۀ گردشــگری پرنــدگان )پرنده نگــری( در  پژوهــش درب
محــدودۀ جغرافیایــی کل کشــور )محدودیــت منطقــۀ مطالعــۀ 
ــاالب(،  ــد ت ــا چن ــک ی ــه ی ــی ب ــین داخل ــای پیش پژوهش ه
مقصــد  انتخــاب  در  مؤثــر  متعــدد  عوامــل  از  بهره گیــری 
ــای  ــل در پژوهش ه ــت عوام ــدگان )محدودی ــگری پرن گردش
پیشــین داخلــی بــه عامــل تنــوع گونــه ای(، بومی ســازی 
 جدیــد ســوآرا در وزن دهــی 

ً
عوامــل، بهره گیــری از روش نســبتا

عوامــل براســاس خبرگــی، تولیــد داده هــای دســت اول از 
ــه،  ــا درج ویژگی هــای هــر گون تعــداد گونه هــای هــر اســتان ب
نهادهــا و تســهیالت پرنده نگــری اســتان ها و تهیــۀ اولیــن 
اســتان های  پرنده نگــری  ظرفیــت  پهنه بنــدی  نقشــه های 
ــن  ــت. ضم ــش اس ــن پژوه ــری ای ــای نظ ــور از نوآوری ه کش
ایــن پژوهــش در  آن کــه می تــوان از داده هــای دســت اول 
ــگری  ــای گردش ــزی توره ــعه  و برنامه ری ــای توس برنامه ریزی ه

ــرد. ــره ب ــب به ــکان مناس ــل و م ــاب فص ــدگان و انتخ پرن

منابع   
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