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 اکوتوریسم پرنده نگری و اثرات آن در 
حفاظت از محیط زیست

را  طبیعت گردی  توسعه  از  هدف  بخواهیم  اگر   
باید گفت که در طبیعت گردی  بیان کنیم  به صورت ساده 
جامعه  اقتصاد  یکی  می شود؛  ویژه  توجه  مؤلفه  دو  روی 
به  توجه  با  محیط زیست.  از  حفاظت  دیگری  و  محلی 
برای محیط زیست و جامعه  انبوه  شرایطی که، گردشگری 
از  نوع  این   زمینه  در  حساسیت  می آورد.  وجود  به  محلی 
گردشگری نیز افزایش یافته است، که به گفته کارشناسان 
گردشگری موارد ذکر شده از ملزومات گردشگری هستند؛ 
و  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  زیرساخت های  چراکه 
مشکالت  و  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  محلی  مدیریت  حتی 
زیست محیطی ایجاد می کند. در چنین شرایطی، پرنده نگری 
به عنوان یکی از زیرمجموعه های طبیعت گردی راهی برای 
هم  که  راهکاری  می شود؛  معرفی  انبوه  گردشگری  اصالح 
منطقه  یک  بوم  از  محلی  مردم  اقتصادی  بهره گیری  به 

می انجامد و هم از آن ها نگهبانانی برای این بوم می سازد.

بخش های مختلفی از طبیعت پذیرای طبیعت گردها می باشند. امروزه مناطق تحت حفاظت ازجمله تاالب ها،   
به دلیل جذابیت های طبیعی خود، پذیرای بخش قابل توجهی از طبیعت گردان هستند )ضیایی و ترابیان، 1389(. 
آمریکای شمالی ساالنه پذیرای بیش از 60 میلیون نفر برای تماشای کوچ پرندگان است که درمجموع درآمدی بیش 
از 20 میلیارد دالر به همراه دارد. به طورکلی مجموعه ای از فعالیت های تفرجی در ارتباط با تاالب ها مانند تماشای 
حیات وحش، قایقرانی و شکار امکان پذیر است، که می تواند درآمد باالیی را برای جوامع محلی و منطقه ای به همراه 

داشته باشد )محمدی و همکاران، 1387(.

پرنده نگری سازگار با محیط زیست
مختلفی  جنبه های  از  پرندگان  حاضر  حال  در   
مورد مطالعه پژوهشگران و پرنده شناسان قرار گرفته و 
اطالعات وسیعی از آن ها به دست آمده است. در کشورها 
پایگاه های  آمریکا  و  اروپا  مانند  مختلفی  قاره های  و 
مدرن جهت  ابزار  و  امکانات  با  متعددی  پرنده شناسی 
پایش و مدیریت این گروه از جانوران به وجود آمده است. 
دنیای پرندگان به حدی زیباست که امروزه میلیون ها 
امکانات  داشتن  بدون  جهان  مختلف  نقاط  در  نفر 
پیشرفته و به سبب پشتکار و عالقه فراوان به مطالعه 
رفتار و زندگی این موجودات می پردازند. طبق تعریف 
به عمل آمده پرنده نگری در واقع مشاهده و تشخیص 
پرندگان در زیستگاه های طبیعی آن ها است. پرنده نگرها

یکی از بهترین منابع درآمد از طریق طبیعت گردی می باشند 
و بزرگ ترین گروه از طبیعت گردها را شامل می شوند که 
اغلب دارای تحصیالت و وضعیت اقتصادی باالیی هستند. 
درواقع پرنده نگرها مانند بسیاری از شاخه های طبیعت گردی، 
عمدتاً قشر تحصیل کرده اند، هم از لحاظ آموزش و هم به
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لحاظ دانش بوم شناختی آگاهی بیشتری نسبت به مسائل 
محیط زیست و حفاظت از آن را دارند. به عنوان مثال، حدود 
یک   ،Audubon ملی  انجمن  عضو   600000 از  سوم  دو 
یک  در  هستند.  پرنده نگرها  برجسته،  حفاظت  سازمان 
افرادی  دیگر  گردشگر های  به  نسبت  پرنده نگرها  مقایسه 

داده  نشان  محیط زیست  برابر  در  متعهدتر  و  مستقل تر 
پرنده نگرها  مناسب  درآمدهای  داشتن  به  توجه  با  شدند. 
افرایش  موجب  گردشگرها  این  حضور  می رود  انتظار 

مشارکت مالی در مناطقی که بازدید می کنند، شود.

 ارزش اقتصادی پرنده نگری

بیشتر  پرنده نگرها  انتظارات،  و  آموزش  به  توجه  با   
اثرات زیست محیطی خود  از دیگران تالش می کنند که 
ازجمله داشتن درک مناسبی  به  صورت های مختلفی  را 
هزینه های  پرداخت  و  مختلف  اکوسیستم های  وضعیت  از 
ورودی مناطق حفاظت شده در هنگام سفر و گاها پرداخت 
مبالغ بیشتری در جهت بهبود وضعیت موجود با استفاده 
از پول هایی که از این طریق جمع آوری می شوند، کاهش 
زیست محیطی  اثرات  دارای  پرنده نگری  همچنین  دهند. 
کمتری نسبت به فعالیت های دیگری هست که در فضاهای 

باز و در قالب طبیعت گردی انجام می شوند.

حساس  مناطق  در  پرنده نگری  معایب  و  مزایا   
باشد و همچنین پرنده نگرها  زیست محیطی متفاوت می 
می توانند با اقدامات هرچند کوچک خود به جوامع محلی 
آن ها  واقع  در  که  نمایند،  کمک  آن ها  معیشت  بهبود  و 
آن  کنار  در  که  طبیعتی  پایدار  تضمین کننده  می توانند 
زندگی می کنند باشند. بیشتر توجه محققان در زمینه تأثیر 
پرنده نگری در کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه 
بوده و پیشنهاد های موجود شامل این کشورها می گردد، که 
هنوز اطالعات کافی از جنبه های زیست محیطی، اجتماعی 

و اقتصادی پرنده نگرها در آن وجود ندارد.

توسط  آشفتگی  و  تغییر  پتانسیل  داشتن  علی رغم   
پرنده نگری در طبیعت، اگر به درستی مدیریت شود بسیار 
زیستگاه ها،  پاک تراشی  مانند  فعالیت هایی  از  قابل قبول تر 
شکار و دیگر فعالیت های از این قبیل خواهد بود. عالوه بر 
این پروژه هایی مانند » علوم شهروندی« که در آن داده های 
غیرحرفه ای  پرنده نگرهای  توسط  پرندگان  به  مربوط 
به  قابل توجهی  به طور  می تواند  می شوند،  جمع آوری 
مناطقی  در  به خصوص  کند،  کمک  پرنده شناسی  دانش 
که  است  انجام شده  پرندگان  روی  بر  کمی  مطالعات  که 
بسیاری از مناطق ایران در زمره این مناطق می توانند قرار 
گیرند. پرنده نگرها باید همیشه کاهش تأثیرات منفی خود 
را به صورت هدف در نظر داشته باشند، این افراد می توانند 
با پیروی از دستورالعمل های اخالقی و احترام به اقتصاد 
می توانند  زمینه  این  در  آن ها  به  کمک  و  محلی  جوامع 
برای  داشتن  انتظار  در حین  باید  آن ها  باشند.  تأثیرگذار 
به باشند  مواظب  طبیعت  در  موردعالقه  گونه های  یافتن 

نرسانند.  آسیب  تهدید  درخطر  و  آسیب پذیر  گونه های 
اصرار  شده  تائید  راهنماهای  روی  بر  باید  پرنده نگرها 
داشته و از رفتارهای نامناسب راهنماها را در صورت انجام 
موردنقد قرار دهند. کمک به اقتصاد محلی، آموزش مردم 
حیات وحش  در  اختالالت  رساندن  حداقل  به  و  محلی  
جوامع  را قادر می سازد زیستگاه های پرندگان را به خوبی 

حفاظت نموده و از حضور مداوم پرندگان مطمئن شوند.

 مدیریت مناسب پرنده نگری
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پرنده نگرهای مستقل در مقایسه با تورهای پرنده نگری
پرنده نگرهای مستقل در زمینه درآمد برای جوامع محلی   
به شیوه های بهتری می توانند عمل کرده و مؤثرتر باشند، برخالف 
کوچک  گروه های  در  و  مکرر  به صورت  آن ها  گروهی  تورهای 
حضور دارند. ازآنجایی که پرنده نگرهای مستقل از راهنمای تور 
استفاده نمی کنند اغلب از مردم محلی به عنوان راهنمای خود 
استخدام می کنند و شکاف کمتری میان آن ها و جوامعی که در 
محل بازدید وجود دارند ایجاد می شود. از طرفی پرنده نگرهای 
اثرات  کاهش  جهت  در  که  راهنمایی  نظارت  تحت  مستقل 
زیست محیطی پرنده نگری آموزش دیده باشد نیستند. درنتیجه 
فعالیت آن ها می تواند منجر به اختالالت بیش تری در زیستگاه 

پرندگان شود.

از  که  آن هایی  )بخصوص  پرنده نگری  تورهای   
به طور معنی داری  اگرچه  کشورهای توسعه یافته هستند(، 
از  کمتر  می تواند  است،  گران تر  مستقل  پرنده نگری  از 
نماید.  اقتصاد جوامع محلی کمک  به  پرنده نگری مستقل 
فعالیت ها  از  اغلب  و  دارند  را  خود  راهنماهای  تورها  این 
احتماالً  استفاده می کنند، که  اقامتگاه های در دسترس  و 
این  با  هست.  شهری  افراد  یا  و  آن ها  خود  به  متعلق 
می کنند،  استفاده  محلی  تأسیسات  از  آن ها  وقتی   وجود 
قابل توجهی  میزان  به  زیاد  به احتمال  پرنده نگری  تورهای 
بسیاری  نمایند.  کمک  محلی  اقتصاد  به  می توانند  بیشتر 
از شرکت های تور گردانی نیز از راهنماهای محلی استفاده 

پرنده نگرهای  از  بیشتر  قابل توجهی  به طور  که  می کنند 
مستقل هزینه به راهنمایان محلی پرداخت می کنند.

برای  اخالقی  تعهد  یک  باید  شرکت ها  این  نه تنها   
کمتر  کشورهای  حفاظتی  تالش های  در  مشارکت 
توسعه یافته ای که در آنجا فعالیت می کنند داشته باشند، 
از  حفاظت  برای  مالی  انگیزه های  بلندمدت  در  باید  بلکه 
آن ها را نیز ایجاد نمایند. تنها یک شرکت بین المللی از بین 
6 شرکت موجود در زمینه گروه های پرنده نگری در سال 
2001 اشاره ای به حفاظت در وب سایت خود داشته است و 
همچنین در نوشته های خود به صورت مستقیم به مشارکت 

در حفاظت اشاره کرده است.

شاخه های  از  یکی  پرنده نگری   
اصلی طبیعت گردی به شمار می رود زیرا 
یک گروه رو به رشد از افراد تحصیل کرده 
و ثروتمند هستند که تمایل به تماشای 
پرندگان در زیستگاه های خود پرندگان 
دارند و فعالیت های آن ها نسبتاً با تأثیر 
در  می شوند.  دنبال  زیست محیطی  کم 
پرنده نگری  طبیعت گردی،  انواع  بین 
کردن  کمک  در  را  توانایی  بیشترین 
محلی  مردم  آموزش  محلی،  به جوامع 
ایجاد  و  زیستی،  تنوع  ارزش  مورد  در 
انگیزه های محلی و ملی برای حفاظت 
هستند.  دارا  را  طبیعی  منابع  از 
دولت های کشورهای کمتر توسعه یافته، 
و  محلی  غیردولتی  سازمان های 
پرنده نگری  شرکت های  و  بین المللی 
را  آموزش وپرورش  اولویت های  باید 
این  بگیرند.  نظر  در  پرنده نگرها  برای 
سهم  تا  نمایند  تالش  باید  سازمان ها 
و  روستایی  جوامع  به  را  مشارکتی 
زیرا  دهند.  سوق  محلی  سازمان های 
از  قابل توجهی  پتانسیل  جانوران  این 
از  حفاظت  برای  درآمد  کسب  طریق 

منابع طبیعی به شمار می روند.
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