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 چکیده 

-های اجتماعی است که برای عالقهنچرالیست یکی از شبکهآی

طراحی شده است. این شبکه    زیستیوحش و تنوعمندان به حیات

اشتراك برای  زنده  اجتماعی  موجودات  مشاهده  جزئیات  گذاری 

به ویژه  است. آی بر طبیعت،  برای گردشگری مبتنی  نچرالیست 

هایی دارد که این  وحش، مزایا و فرصتفعاالن گردشگری حیات

حوزه   در  که  مخاطبانی  به  شبکه  این  شناساندن  هدف  با  مقاله 

-وحش فعالیت میش و یا حفاظت از حیاتوحگردشگری حیات

کنند، در تالش است بر پیامدهای مثبت و کاربرد درست از آن  

تاکید کند. این مقاله برای اولین بار، از دیدگاه گردشگری به این 

می نگاه  میشبکه  قرار  بررسی  مورد  را  آن  و  این  کند  در  دهد. 

ر با شبکه  ای و روش تجربه مستقیم کاتحقیق از منابع کتابخانه 

این  نتایج  است.  شده  استفاده  اطالعات  آوردن  دست  به  برای 

های زیستی بررسی نشان داد که ارائه اطالعات در خصوص گونه

تواند تاثیرات مثبت  به صورت شفاف و عمومی از طرف کاربران می

حیات برای  منفی  حوزه  و  در  همچنین  باشد؛  داشته  وحش 

طریق مواردی چون تهیه    وحش نیز این شبکه ازگردشگری حیات

-داران حیاتلیست آنالین، آشنایی با دوستو مستندسازی الیف

وحش منطقه جهت  وحش در مناطق مختلف جهان، معرفی حیات

جذب گردشگران، ایجاد فرصتی برای دیده شدن تصاویر عکاسان  

برنامهحیات و  از  وحش  کردن  دوری  یا  کردن  پیدا  برای  ریزی 

 کند.الن گردشگری طبیعت کمک میهای هدف، به فعاگونه

  شبکه   اکوتوریسم،  وحش،حیات  گردشگری  :کلیدی  واژگان

 .وحشحیات تجارت شهروندی، علم اجتماعی،

 مقدمه

ها و دهند تا نظرات، فعالیتهای اجتماعی به مردم اجازه میشبکه

تجربیات خود را به وسیله کلمات و تصاویر با دیگران به اشتراك 

نچرالیست )به انگلیسی:  (. آی2020کلوتیر و همکاران،  بگذارند )

iNaturalistیک شبکه اجتماعی برای استفاده جامعه عالقه )-

زیستی است که کاربران آن متشکل  وحش و تنوعندان به حیاتم

شناسی، حفاظت های زیستمندان در حوزه از متخصصان و عالقه

تنوع حیاتاز  گیاهوحشزیستی،  حوزهنگری  سایر  و  های  پزشکی 

(. به عبارت  1زیستی و علوم طبیعی است )تصویر  مرتبط به علوم 

های زنده سر و کار دارد یا  دیگر، تقریباً هر کسی که با ارگانیسم

آن میبه  دارد  عالقه  شبکه  ها  این  کند.  استفاده  آن  از  تواند 

برای اشتراك نوع موجود  اجتماعی  از هر  افراد  گذاری مشاهدات 

اتمند در هر کجای جهان طراحی شده است؛ به همین منظور، حی

زیستی یا اجباری برای الزامی برای متخصص بودن درمورد تنوع

مستندات  ارائه  برای  عکاسی  پیشرفته  تجهیزات  بستن  کار  به 

مند، با هر سطح  تصویری از مشاهده وجود ندارد و هر فرد عالقه

تواند  ل )حتی موبایل(، میدانش و با هر ابزار تصویربرداری دیجیتا

آی محیط  از  استفاده  برای  باشد.  شبکه  این  در  فعال  -عضوی 

های هوشمند  توان اپلیکشن آن را بر روی موبایلنچرالیست می

سایت آن شد  نصب کرد یا از مرورگر موبایل یا کامپیوتر وارد وب

نچرالیست  و از امکانات آن بهره برد. در هر دو صورت اتصال به آی
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آن  نیا کاربری  بهتر  عبارت  به  است؛  اینترنت  به  دسترسی  زمند 

همواره آنالین است. در ایران فیلتر نیست و سیاستگذاران شبکه  

اند. معموالً به دلیل نیز مانعی برای عضویت ایرانیان ایجاد نکرده

تر، استفاده از نسخه وب کامپیوتر،  امکانات بیشتر و کاربری آسان

می  توصیه  عضبیشتر  آیشود.  در  شدن  فرایند  و  نچرالیست 

میپیچیده افراد  و  ندارد  پست  ای  آدرس  یک  ارئه  با  توانند 

تعیین رمز عبور، یک حساب  نام کاربری و  الکترونیک )ایمیل(، 

-نچرالیست ایجاد کنند. در مرحله بعد، کاربران میکاربری در آی

ارائه  و  پروفایل  بارگذاری عکس  به  اقدام  خود،  اختیار  به    توانند 

توانند  های خود کنند. در ادامه، افراد میمختصری درباره فعالیت

کردن  مشخص  و  صوتی  فایل  یا  تصویری  فایل  بارگذاری  با 

-اطالعتی شامل زمان مشاهده، مکان مشاهده و نام گونه، نمونه

کرده مشاهده  که  جانداران  از  دادههایی  پایگاه  به  را  این اند  ای 

کاربران با  و  کرده  اضافه  در    شبکه  بگذارند.  اشتراك  به  دیگر 

نمونه   نبودن  تشخیص  قابل  یا  گونه  نشدن  شناسایی  صورت 

توان مشاهدات را بارگذاری کرد. حضور در مشاهده شده نیز می

اینترنت، ها و اشتراكطور شبکهاین گذاری مشاهدات در فضای 

تنوعفرصت از  حفاظت  برای  تهدیدهایی  و  همراه  ها  به  زیستی 

پا به  و  به  داشته  و  وفادار  مخاطبانی  دارای  مثبت  پیامدهای  س 

خاطر پیامدهای منفی آن دارای منتقدانی جدی است. این شبکه  

فعالیت فعاالن  برای  ویژه  به  طبیعت،  بر  مبتنی  گردشگری  های 

هایی است که در  وحش نیز دارای مزایا و فرصتگردشگری حیات

ان ایرانی این  ها پرداخته شده است. از آنجا که کاربرادامه به آن

تعداد بوده و به طور کلی، در خاورمیانه و آسیای شبکه بسیار کم

میانه کاربران این شبکه بسیار محدودتر از اروپا و امریکای شمالی  

)تصویر   به  2است  شبکه  این  معرفی  انگیزه  با  مقاله  این   ،)

حیات گردشگری  حوزه  در  که  از  مخاطبانی  حفاظت  یا  وحش 

کنند، در تالش است بر پیامدهای مثبت و  وحش فعالیت میحیات

که  پاسخ دهد  سوال  این  به  و  کند  تاکید  آن  از  درست  استفاده 

تواند در  نچرالیست به عنوان یک شبکه اجتماعی، چگونه میبآی

موثر باشد؟«. مسئله این تحقیق،    وحشتوسعه گردشگری حیات

حفاظت   بر  آن  پیامدهای  و  شبکه  این  بودن  شده  شناخته  عدم 

حیاتتنوع گردشگری  توسعه  و  ایرانیان  زیستی  میان  در  وحش 

آشکار می را  شبکه  این  به  پرداختن  که ضرورت  این  است  کند. 

-به این شبکه می  یگردشگر  دگاهیاز دمقاله برای نخستین بار  

 پردازد.

 
7 University of California, Berkeley 
8 Nate Agrin, Jessica Kline, & Ken-ichi Ueda 

 د و روش موا

کاربردی نوع  از  تحقیق  برای  توسعه-این  آن  کاربرد  و  است  ای 
زیستی و به ویژه مخاطبان حوزه  مندان و فعاالن حوزه تنوععالقه

وحش است و ادبیات تحقیق پیرامون اثرگذاری  گردشگری حیات
-های اجتماعی بر گسترش گردشگری و حفاظت از حیاتشبکه

وری اطالعات، در مرحله اول  دهد. برای گردآوحش را توسعه می
ای استفاده شده است تا اطالعات پایه و تاریخچه  از منابع کتابخانه 

ترین منبع اسنادی برای این بخش،  نچرالیست ارائه شود. اصلیآی
نچرالیست بوده است و افزون بر  سایت رسمی آیتوضیحات وب

پدیای انگلیسی و گروهی از مقاالت پژوهشی  آن از صفحه ویکی
نچرالیست در پژوهش و حفاظت اشاره  ها به کاربرد آیکه در آن

ها شده نیز استفاده شده است. در مرحله دوم برای بررسی فرصت
وحش، نگارنده  و مزایای موجود برای یک فعال گردشگری حیات

( به صورت پیوسته  2022تا ژوئن    2021ماه )از ژانویه    18به مدت  
ها و امکانات این سایت ها، کاربریدر این شبکه فعال بوده و بخش

بررسی قرار داده است. یافته از طریق  را تحت  بررسی  این  های 
تجربه مستقیم استفاده از این پلتفرم و نظارت بر فعالیت کاربران  

 دیگر، در ادامه بیان شده است. 

 نتایج

-  نچرالیست پروژه نهایی سه دانشجوی کارشناسی: آیتاریخچه

 2008در آمریکا بود که سال    7رکلی کالیفرنیا ارشد در دانشگاه ب

 8اوئدا   یچیو کن ا  نیکال  کا یجس  ن،یآگر  تینمیالدی ارائه شد.  

به   مشغول  اطالعات  مدرسه  در  که  است  دانشجو  سه  این  نام 

بوده فارغ تحصیل  و  دانشگاهی  پروژه  این  ارائه  از  پس  -اند. 

یعنی  التحصیلی دانشجویان  از  تن  ا  نیآگر  تین، دو    ی چیو کن 

،  9شان مک گرگور دهنده وب به نام  با همراهی یک توسعه  اوئدا

به کار بر روی این پلتفرم ادامه دادند. به مرور زمان با ادامه یافتن  

آن،   مدیران  توسط  باالتر  مدارد  پیمودن  و  شبکه  این  فعالیت 

پس از  2011افت. در سال فعالیت و مخاطبان شبکه نیز توسعه ی

لوارآشنایی   محقق    اوئدابا    10ی اسکات  عنوان  به  هردو  که 

پسادکتری در دانشگاه استنفورد و مدرس در دانشگاه برکلی شاغل  

نچرالیست پیوست  شده بودند، لواری نیز به هیئت کارگردانان آی

نچرالیست مشغول به  و این دو، تاکنون به عنوان کارگردانان آی

هستند. با پیشرفت و افزایش محبوبیت این شبکه، در تاریخ فعالیت  

امتیاز آن به آکادمی علوم کالیفرنیا اعطاء شد.   2014آوریل    24

نچرالیست به جامعه نشنال ، آی2017سه سال بعد، یعنی در سال  

9 Sean McGregor 
10 Scott Loarie 
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جئوگرافیک پیوست و تاکنون نیز به عنوان ابتکار مشترك آکادمی 

فیک و تحت حمایت این دو به کار علوم کالیفرنیا و نشنال جئوگرا

(. این شبکه در طول  2020نچرالیست،  خود ادامه داده است )آی

تاریخچه خود، روند رو به رشدی را تجربه کرده است؛ به نحوی  

تعداد کاربران و مشاهدات ثبت شده در شبکه،    2012که از سال  

این   بر  گرفته  قرار  مشاهدات  تعداد  است.  شده  برابر  دو  ساالنه 

یک میلیون مشاهده بوده است و تا ژوئن    2014امانه در سال  س

میلیون مشاهده افزایش پیدا کرده و تعداد   115این مقدار به    2022

میلیون نفر از سراسر جهان رسیده    2.5به    2021کاربران آن در  

 (. 2022پدیا، است )ویکی

مزیت و  میهاامکانات  کاربری  حساب  یک  داشتن  با  به  :  توان 

نچرالیست دسترسی پیدا کرد، با کاربران دیگر  ای آیپایگاه داده

کرد،   آرشیو  را  جانداران  از  خود  مشاهدات  کرد،  برقرار  ارتباط 

آن درمورد  و  کرد  شناسایی  را  دیگران  از  مشاهدات  داد،  نظر  ها 

و   گرفت  یاری  عکس  شناسایی  برای  شبکه  مصنوعی  هوش 

برای فیلتر کردن و نهمچنین پروژه مایه کردن مشاهدات هایی 

تواند  ای این شبکه می ایجاد کرد. داشتن دسترسی به پایگاه داده

گونه حضور  درباره  خوبی  مکاناطالعات  در  مختلف  و های  ها 

های مختلف در اختیار ما قرار دهد و امکان دستیابی به بانک  زمان

دهد. حسن  ارزشمندی از تصاویر گوناگونی از جانداران به ما می

ارت با جامعه عضو در آیدر  بودن  ایجاد یک پل  باط  نچرالیست، 

هم افراد  و  همکاران  میان  همارتباطی  و  به  سلیقه  است؛  ذائقه 

می که  عالقهنحوی  و  متخصصان  با  زمینه  توان  در  که  مندانی 

کاری مشترك با ما فعال هستند آشنا شد و ارتباط گرفت. با ارتباط  

افراد می این  بزرگتری توان دایره رواب گرفتن  ط دوستی و کاری 

نظر   از  سواالت  پرسیدن  و  تصاویر  شناسایی  برای  کرد،  ایجاد 

بهره پژوهشمتخصصان  برای  یا  و  شد  کارهای  مند  مانند  هایی 

نمونه برای  شبکه  این  کاربران  از  پرسشنامه،  بر  گیری  مبتنی 

-استفاده کرد. آرشیو کردن مشاهدات به کاربران این اجازه را می

تمام تا  میدانی در دهد  و کارهای  از مشاهدات  تجربیات خود  ی 

مناطق مختلف را بر روی نقشه آنالین نمایش دهند و همواره از  

تر به مشاهداتشان استفاده کنند.  این پلتفرم برای دسترسی سریع

تر اشاره شد، کاربران این شبکه لزوماً متخصص همانطور که پیش

)تاکسونومی( ندارند و  بندی علمی  نیستند، آشنایی کامل با طبقه

نمی را  شناسایی  است  کلیدهای  ممکن  دلیل  همین  به  دانند، 

مشاهدات خود را با یک شناسایی نادرست یا ناقص به سایت ارائه  

کرده باشند که در این صورت کاربران دیگر این قابلیت را دارند  

ها بر  که در شناسایی شدن نمونه تاثیرگذار باشند؛ این شناسایی

های مشخص در عکس، مکان و زمان مشاهده انجام  ژگیپایه وی

شود. هنگام بارگذاری تصاویر برای ثبت در این سامانه، خود می

کند که در صورت عدم شبکه پیشنهاداتی برای نام گونه ارائه می

تواند به شناسایی نمونه کمک شایانی  آگاهی کاربر از نام گونه، می

نام یکند.  به  سیستم  پیشنهادی  به  های  و  مصنوعی  هوش  اری 

روش مقایسه تصویر ارائه شده با تصاویر موجود در سیستم است،  

که بر اساس میزان مشابهت تصویر کاربر با تصاویری که سیستم  

می پیشنهادهایی  تصویر  آن  درمورد  است  از  داشته  یکی  دهد. 

های کاربردی و مهم این سایت امکان تعریف پروژه است.  قابلیت

نمایه کردن مشاهدات  هوظیفه پروژه ا، گردآوری، فیلتر کردن و 

آی بستر  بر  تعریف  موجود  هنگام  پروژه،  مدیر  است.  نچرالیست 

این سایت می از  پروژه خود در  مواردی  با مشخص کردن  تواند 

تاکسون  زمانی،  محدوده  مکانی،  محدوده  مجاز،  کاربران  قبیل 

اعتبار مشاهده و دارا یا    مدنظر )گروه جانوری یا گیاهی هدف(، 

شرایط   دارای  که  مشاهداتی  تمامی  بودن،  عکس/صوت  فاقد 

مشخص شده باشند را در این پروژه جمع کند. جمع کردن این  

کاربردی  بسیار  پژوهشگران  برای  دلخواه،  شرایط  با  مشاهدات 

های موجود در مشاهدات توان دادهاست؛ زیرا با کمترین زمان می

و   ریهوچمرا برای کارهای تحقیقاتی به کار گرفت. برای نمونه،  

( داده2020همکاران  -های موجود در آی(، در تحقیقی کیفیت 

بیان میچرالیست را تحت مطالعه قرار دادهن کنند که علم  اند و 

آوری مشارکت  های جمعهای موجود در شبکهشهروندی و داده

ها،  نچرالیست برای مطالعات پراکنش گونهچون آیشهروندان، هم

ها  های مهاجم و تاثیر تغییر اقلیم بر وضعیت گونهنقاط حضور گونه

بسیار مهم است و بر پایه الگوهای مشارکت مردمی، سهیم شدن 

رشد    یبه طور قابل توجه   کی نزد  ندهیدر آمردم در علم شهروندی  

کنند ( اظهار می2021)و همکاران    دویستیآرهمچنین    خواهد کرد.

نچرالیست توسط شهروندان برای  که اطالعات ارائه شده در آی

 و ترسیم  نیتواند در تخمیم های دانشمندان مفید است و  پژوهش

گونه چک،  هاپراکنش  مناطق،  ها  گونه  ستیلتوسعه  در 

  ف یو توصو غیربومی  شده    یمعرف  یهاگونهحضور    یمستندساز

کند  دیجد  یهاگونه  این  کمک  از  هرکدام  برای  آنان  البته  که  ؛ 

-فواید ذکر شده، یک نمونه واقعی از تحقیقات پیشین را ارائه کرده

های علم شهروندی بهره  های مذکور از دادهاند که از طریق روش

وحش نچرالیست در مطالعات مدیریت حیاتبرده باشد. حضور آی

می دیده  نیز  پستانداران  رفتارشناسی  و  شودو  واردی  مثالً  ؛ 

نچرالیست، رفتار نزدیک های آی( با بررسی داده2021همکاران )

با   را در دوران قرنطینه کرونا  بزرگ به شهرها  شدن پستانداران 



 
 1401بهار ، 1شماره ، 15 دورهزیست سپهر،  یتخصص-یفصلنامه علم 53

از آن مقایسه کرده اند. این مطالعه که در آمریکای  دوران پیش 

ها با یکدیگر متفاوت بوده  شمالی انجام شد، نشان داد رفتار گونه

ب محدودیتاست  دوران  در  پوماها  که  نحوی  سراسری  ه  های 

اند و بیش از پیش به  تر در شهرها دیده شدهپاندمی کرونا بیش 

اند؛ درحالی که پستانداران دیگری نظیر عمق شهرها راه پیدا کرده

 اند. ها چنین وضعیتی نداشتهخرس

کاربر فعال، از ایران درحال   15  کم: دست نچرالیست در ایرانآی

فعالیت هستند اما آمار دقیقی از تعداد کاربران ایرانی و کم و کیف 

رسد به  فعالیت آنان در این شبکه در دسترس نیست. به نظر می

مرور زمان و به ویژه در دو یا سه سال اخیر، تعداد کاربران ایرانی  

ژوئن   تا  باشد.  شده  مشاهدات    2022بیشتر  شده مجموع  ثبت 

به   نزدیک  ایران  در  جانوران  و  است   18گیاهان  مشاهده  هزار 

قابل مالحظه است، مشارکت   3گونه که در تصویر  (. آن 3)تصویر  

تر است که در شرق  تر و در برخی مناطق کمدر برخی مناطق بیش 

ترین مشاهدات ثبت شده هستیم. کم بودن و مرکز ایران شاهد کم

شود که بدانیم، با توجه  تر نمایان مییشمشارکت ایرانیان زمانی ب

)  ویمساگلبه   استرالیا   27000(، حدود  2021و کاالگان  کاربر در 

نچرالیست هستند که تا سال  مشغول ثبت مشاهدات خود در آی

آی  1.6مجموعاً    2020 در  مشاهده  ثبت  میلیون  به  نچرالیست 

یی برای  هانچرالیست، پروژهاند. با این حال، در محیط ایرسانده

پروژهتنوع این  موفقیت  که  است  اجرا  حال  در  ایران  ها زیستی 

بیش مشارکت  خود  نیازمند  مشاهدات  ثبت  از طریق  کاربران  تر 

های پرندگان ایران، فون باغ  توان به پروژهاست. برای نمونه می 

تنوع ایران،  ملی  پروانهگیاهشناسی  زریبار،  تاالب  و  زیستی  ها 

کرد.    بیدهای اشاره  و...  ایران  دوزیستان  ایران،  خزندگان  ایران، 

توان  دهد و میزبان را پوشش می  40نچرالیست، بالغ بر  سایت آی

های انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، روسی،  این سایت را به زبان

پرتغالی، هندی،   آلمانی، هلندی،  ترکی،  ایتالیایی، عربی، عبری، 

کرهایاندونز چینی،  قرار   ای،یی،  دردسترس  کرد.  اجرا  و...  ژاپنی 

زبان این  از کشورهای گرفتن  کاربران  تعداد  مبنای  بر  عمدتاً  ها 

های رسمی آنان است که با عنایت به تعداد بسیار  مختلف با زبان

اندك کاربران از ایران و افغانستان، زبان فارسی تاکنون برای این  

نچرالیست  یی که آیهاشبکه ارائه نشده است. یکی دیگر از ویژگی

موسسه و  نهادها  که  است  آن  آمریکا  دارد  از  خارد  محلی  های 

تشکیل نمایندگی یک   "نچرالیستشبکه جامعه آی"توانند در  می

نچرالیست به عهده بگیرند. این نمایندگان در هر  کشور را در آی

ها و سایر  ها، سمنکشور ممکن است یک یا چند ارگان از دانشگاه

ها،  زیستی باشند. کار این نمایندگیال در حوزه تنوعنهادهای فع

بهره بومیان و تسهیل  از اطالعات  ترویج فعالیت  بومیان  برداری 

تنوعآی از  حفاظت  جهت  در  است.  نچرالیست  بومی  زیستی 

کشورهای گوناگونی نظیر کانادا، مکزیک، کاستاریکا، پاناما، شیلی،  

و... در آمریکا و سوئد، فنالند،    اکوادور، آرژانتین، گواته ماال، کلمبیا

بریتانیا، پرتغال، یونان و چند کشور دیگر در اروپا از جمله اعضاء 

آی محلی  نهادهای  جهانی  منطقه شبکه  در  هستند.  نچرالیست 

اقیانوسیه نیز کشورهای استرالیا و نیوزلند به عضویت این شبکه  

نمایندهدرآمده چنین  فاقد  تاکنون  ایران  کشور  جامعه    ایاند.  در 

 نچرالیست بوده است.نهادهای همکار آی

نچرالیست موفق ها، آی: با توجه به تمام امکانات و مزیتانتقادها

-شده است از سراسر جهان، مخاطب جذب کند و به عنوان نمونه

ای موفق در حوزه علم شهروندی عمل کند. محبوبیت و موفقیت  

ای های شناخته شدهارگانای بود که تحت حمایت  آن به اندازه

نظیر آکادمی علوم کالیفرنیا و جامعه نشنال جئوگرافیک قرار گیرد  

های ایاالت متحده آمریکا، افزودن مشاهدات  و در برخی دانشگاه

برای دانشجویان رشته با حیاتبازدیدهای میدانی  -های مرتبط 

وحش به عنوان تکلیف کالسی، اجباری باشد. اما در طرف مقابل،  

-داران و دغدغهها و انتقادهای گوناگونی از طرف دوستخالفتم

وحش )به ویژه در داخل ایاالت متحده( به  مندان حفاظت از حیات

های مقطعی این شبکه ارائه شده است. از انتقادهایی جزئی به باگ

آی سیستم  کلیت  به  کالن  انتقادهایی  تا  و  سیستم  نچرالیست 

ترین ترین و عمدهی زیستی. مهمهاپیامدهای منفی آن برای گونه

شود، دسترسی آزاد کاربران  نچرالیست وارد می انتقادی که به آی

ها است. مخالفان معتقدند که  به اطالعات حساس درمورد گونه

دسترسی آزاد کاربران به اطالعات دقیق زمانی و مکانی حضور  

میگونه جهان  سراسر  در  برای ها  زیادی  مخاطرات  تواند 

گونهزیستمند مخصوصاً  آسیبان،  انقراغ  های  خطر  در  و  پذیر 

گونه فیلتر و محدودیتی  جا که هیچایجاد کند. برای نمونه، از آن 

این  است،  نشده  اعمال  اجتماعی  شبکه  این  عضوگیری  برای 

تواند به گسترش تجارت غیرقانونی  اطالعات به صورت بالقوه می

ر ختم شود. این  وحش و گردشگری غیرمسئوالنه و غیرپایداحیات

توان به سادگی و با یک کنند در این محیط میمنتقدان بیان می

ای را  وجوی ساده )سرچ آنالین( نقاط داغ حضور هر گونه جست

توانند با شناسایی  وحش به راحتی میپیدا کرد. قاچاقچیان حیات

های وحشی را برای خرید و فروش از طبعیت  نقاط حضور، نمونه

طرفی، معروف شدن و ترند شدن نقاطی خاص از  خارد کنند. از  

ها منجر به هجوم بی رویه گردشگران برای تماشای  حضور گونه

تواند به زیستگاه آنان آسیب  شود که این مسئله میآن گونه می
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تولید  و  مهاجرت  طبیعی  )الگوهای  جانوران  طبیعی  روند  و   بزند 

رای مقابله با  نچرالیست ابزارهایی بمثل( را تغییر دهد. گرچه آی

های حساس تدارك دیده  نمایش عمومی نقاط دقیق برای گونه

دانند و همچنان  است اما منتقدان این ابزارها را کافی و کارآمد نمی

این   از  که  افرادی  دارند  باور  زیرا  دارند؛  تاکید  خود  موضع  بر 

سوء میاطالعات  این  استفاده  زدن  دور  برای  راهکارهایی  کنند 

رسد  های زیستی مختلف، به نظر مید. در میان گروهابزارها دارن

-خوار، گیاهان دارویی، قارچخزندگان، دوزیستان، گیاهان گوشت

های خوراکی، برخی بندپایان و به طور کلی جاندارانی که برای  

ها در  تر از سایر گروهتر هستند، بیش فرار از دست انسان ضعیف

آی منفی  پیامدهای  چنین  آسیبمقابل  باشند.  نچرالیست  پذیر 

( در مقاله خود به سراغ موضوع 2021جهت ارائه نمونه، کوئین )

شفافیت و رازداری در علم شهروندی رفته است. او به اخالقیات  

کند که شفافیت پردازد و استدالل میداده در این حوزه میو کالن

تواند منجر به ایجاد خسارت و آسیب )برای در ارائه اطالعات، می

  ارائه اطالعات حساس  در  تی درباره شفافها( شود؛ در نتیجه،  گونه

 .  مراقب بود دیحوزه با نیا

فرصت و  حیاتمزایا  گردشگری  برای  -ها 

 :  وحش

الیف .1 مستندسازی  و  عادات  لیستتهیه  از  یکی   :

وحش ای در زمینه تماشای حیاتکسانی که به صورت حرفه

ای که  کنند این است که پس از مشاهده هر گونهفعالیت می

قبالً آن را در طبیعت ندیده باشند، نام گونه را به لیستی از  

کنند. الیف  اضافه می  11لیست رکوردهای خود به نام الیف 

است که    یستیز  یهااز تمام گونه   یستیللیست در عمل،  

نگرها پس از  شده است. مثالً پرندهده  فرد مشاه  کیتوسط  

کنند، ای که برای بار اول در طبیعت مشاهده میدیدن پرنده

کنند و با اضافه لیست خود یادداشت مینام پرنده را در الیف

شود. نکته جالب  تر این لیست بلندتر میهای بیش شدن گونه

بیش  که  است  گونهاین  تعداد  بودن  در تر  گرفته  قرار  های 

ای از باتجربه بودن فرد و نوعی ارزش در  لیست نشانهیفال

شود. بدین  وحش محسوب میمیان جامعه تماشاگران حیات

کند  ترتیب این موضوع یک حالت رقابتی بین افراد ایجاد می

گونه بتوانند  جدید،  مناطق  به  سفر  با  بیش تا  به    تریهای 

آی به  مشاهدات  کردن  وارد  با  کنند.  وارد  خود  -لیست 
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کند تا آن گونه را به  نچرالیست، کاربر این امتیاز را پیدا می

صورت، به  لیست خود در این شبکه وارد کند و به اینالیف

الیف معتبر،  و  مستند  عمومی،  ساده،  خیلی  لیستی طرزی 

 برای ارائه در دست داشته باشد. 

دوست .2 با  حیاتآشنایی  مناطق داران  در  وحش 

دوست مختلف با  ارتباط  برقراری  متخصصان :  و  داران 

زندگی خود محاسن  حیات یا داخل منطقه  وحش در خارد 

وحش دارد. برای نمونه  زیادی برای فعاالن گردشگری حیات

بلدهای محلی یا طبیعتمی گردان در منطقه مورد  توان با 

وحش تماشای حیاتنظر آشنا شد و برای برگزاری تورهای  

از جامعه بومی کمک گرفت. از طرف مقابل نیز ممکن است  

برنامه اجرای  برای  همکاری  پیشنهاد  های  کاربران 

بدین  و  کنند  دریافت  خود  سکونت  منطقه  در  گردشگری 

-ترتیب فرصت همکاری برای بازدید گردشگران از حیات

آسان  بومی  است  وحش  ممکن  این،  بر  عالوه  شود.  تر 

نمونه  تصاویری که  از  باشد  دست  در  شده  مشاهده  های 

شناسایی نشده باشند که در این صورت با برقرای ارتباط با  

نمونه کمک متخصصان آن حوزه می  برای شناسایی  توان 

حیات گردشگری  حوزه  مطالعات  برای  نیز گرفت.  وحش 

تواند سودمند باشد؛  برقراری ارتباط با کاربران این شبکه می

در نمونه  پرسشنامه  برای  کردن  میپر  مرتبط  توانند  های 

 کمک کنند. 

حیات .3 جذب  معرفی  جهت  منطقه  وحش 

بیشگردشگران مشارکت  نمایش  :  سبب  بومی  افراد  تر 

تواند به  ها شده و میزیستی حاضر در منطقه آن دادن تنوع

های گردشگری نوعی تبلیغ غیرمستقیم برای منابع و جاذبه

تواند منجر  که در نتیجه می وحش باشد؛ آنان در حوزه حیات

حیات گردشگران  جذب  مثبت به  پیامدهای  و  شده  وحش 

 گردشگری را در منطقه به همراه داشته باشد. 

-فرصتی برای دیده شدن تصاویر عکاسان حیات .4

: هرچند این شبکه برای نمایش آثار هنری ساخته حشو

تر از سایر تصاویر نشده است و تصاویر موبایلی بسیار بیش

می قرار  شبکه  این  از  در  استفاده  برای  مانعی  اما  گیرند، 

حرفه به  تصاویر  که  ترتیب کسانی  این  به  ندارد.  وجود  ای 

وحش انجام  ای عکاسی حیاتای یا حرفهصورت نیمه حرفه

برای  می فرصتی  سایت  در  تصاویر خود  بارگذاری  با  دهند 
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دیدن شدن آثار خود دارند، که ممکن است به همین واسطه،  

ها و انتشارات را  تصاویر آنان فرصت چاپ و انتشار در رسانه

سایت از  بسیاری  مثال،  برای  آورند.  دست  در  به  که  هایی 

تنوع تولیدمحتوا میزمینه  و    lacerta.deکنند نظیر  زیستی 

دانشنامه ویکیهمچنین  قرار هایی همچون  تصاویر  از  پدیا 

کنند و نچرالیست با ذکر نام عکاس استفاده میگرفته در آی

 (.4کنند )تصویر به بازنشر و دیده شدن آثار کمک می 

گونه .5 از  کردن  دوری  یا  کردن  هدفپیدا  :  های 

-طور که در بخش انتقادات اشاره شد، این شبکه میهمان

گونهتواند   حضور  زمانی  و  مکانی  نواحی  اطالعات  در  ها 

مختلف را در اختیار ما قرار دهد. هرچند این موضوع به شکل  

می حیاتبالقوه  غیرقانونی  تجارت  به  و  تواند  وحش 

آسیب این  از  گذشته  اما  بزند  دامن  ناپایدار  ها،  گردشگری 

-توان از این اطالعات در جهت توسعه گردشگری حیاتمی

مسئوال کرد. وحش  استفاده  نیز  حفاظتی  اهداف  و  نه 

طور که با بررسی مشاهداتی که از یک گونه ثبت شده همان

است )با فرغ برابر بودن مشارکت کاربران در سراسر منطقه  

می مطلوبهدف(  زیستگاهتوان  را ترین  گونه  یک  های 

ترین مقصد برای دیدن گونه  توان مناسبشناسایی کرد، می 

گردشگران را نیز شناسایی کرد. برای شناسایی مقصد توسط  

توان به عواملی همچون تنوع و غنای گردشگری مستعد می

ای، زیاد بودن مشاهدات و آسانی دیدن گونه در منطقه،  گونه

تماشاگران در منطقه هدف دقت   آسان و حضور  دسترسی 

کرد. حتی فارغ از تورهای گردشگری و سفرهای گروهی،  

حیا یک  به وحشتاگر  نیز  تنها  و  مستقل  صورت  به  نگر 

با   باشد،  خود  هدف  گونه  درمورد  اطالعات  کسب  دنبال 

می پلتفرم  این  خود،  بررسی  سفر  مقصد  انتخاب  در  تواند 

تورگردان دقیق است  ممکن  ضمن،  در  کند.  عمل  و تر  ها 

گرد، تمایلی برای  راهنمایان گردشگری یا اشخاص طبیعت

حیوا با  مواجهه  و  مارهای  برخورد  )نظیر  خطرناك  نات 

خواران بزرگ( نداشته باشند که با مرور  زهرآگین و گوشت

می شبکه  این  در  شده  ثبت  مشاهدات  نقاط کردن  توانند 

تجمعی آن گونه را تشخیص دهند و در سفر خود از نزدیک 

شانس   تا  کنند  پرهیز  گونه  آن  حضور  داغ  نقاط  به  شدن 

آن  با  باشدبرخورد  کمتر  طبیعت  در  داشته    ها  امنی  سفر  و 

 باشند. 

 

 گیری بحث و نتجه

های اجتماعی در دنیای امروز به مثابه یک تیغ دولبه برای  شبکه
کنند. از طرفی فضایی برای نشر  وحش عمل میحفاظت از حیات

گونه درمورد  آگاهی  افزایش  و  ارتباطاتی  اطالعات  برقراری  ها، 
اند  برای همکاری حفاظتگران فراهم کرده  هاییارزشمند و فرصت

-و در طرف مقابل، بخش قابل توجهی از تجارت غیرقانونی حیات
وحش از فضای حقیقی به فضای وحش و سایر جرایم علیه حیات

( 2022مجازی منتقل شده است. برای نمونه سرداری و همکاران )
داده نشان  تحقیقی  گونهدر  که  حیاتاند  از  مختلفی    وحشهای 

های اینستاگرام  ایران درحال خرید و فروش شدن در بستر شبکه
ها  نچرالیست نیز متمایز از سایر شبکهو تلگرام هستند. شبکه آی

می و  از  نیست  حفاظت  برای  منفی  و  مثبت  کارکردهایی  تواند 
گذاری صحیح  مشیزیستی داشته باشد، که بهتر است با خطتنوع

سخت شبکو  مدیران  طرف  از  و  گیرانه  مسئوالنه  استفاده  و  ه 
بیش   محتاطانه هرچه  را  کارکردها  این  کاربران،  سوی  به  از  تر 

 سمت تأثیرات مثبت هدایت کنند.

  ی ابیو ارز  یبردارنقشه  یبرا  یعال  یفرصت  دادهجا که کالناز آن
)مانچینی و همکاران،    دهد  یارائه م  عتیبر طب  یمبتن  حاتیتفر

ح2018 گردشگری  توسعه  طرفی  از  و  نیازمند  یات(،  وحش 
آیزیرساخت شبکه  است،  عنوان  های خاص خود  به  نچرالیست 

تر و بهتر  تواند بیش زیستی، مییک شبکه تخصصی درمورد تنوع
-های اجتماعی غیرتخصصی به توسعه گردشگری حیاتاز شبکه

شبکه از  است  بهتر  کند.  کمک  جهت وحش  در  اجتماعی  های 
شود. از این  پایدار کمک گرفته  های خود به شیوه  توسعه فعالیت

می پیشنهاد  گردشگری  فعاالن  به  بیش رو،  توجه  به  شود  تری 
امکانات موجود در جهت  شبکه از  و  باشند  داشته  اجتماعی  های 

بردارند. در   گام  و میراث  منابع  پایدار و حفظ  توسعه گردشگری 
می تنها  نه  امروز  شبکهدنیای  از  در صنعت  اجتماعی توان  های 

بازاریابی و تبلیغات استفاده کرد، بلکه در مطالعات گردشگری  برای  
برداری استفاده کرد. ها برای دادهتوان از پیشرفت این شبکهنیز می

( امکان استفاده از شبکه  2013برای مثال، مقاله وود و همکاران )
flickr ( استفاده 2019و مقاالت بسیاری مثل اگرسی و پراکاش )

شبکه   نمونه  TripAdvisorاز  دادهبرای  و  در گیری  برداری 
می نشان  را  گردشگری  آیمطالعات  شبکه  درنتیجه  -دهد؛ 

نچرالیست نیز قابلیت آن را دارد که در مطالعات گردشگری مورد 
 استفاده قرار گیرد. 
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