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 1395 بهمنتاریخ پذیرش:            1395 بانآ تاریخ دریافت:
 

 چکیده

را در پی داشته های در تهدید گونه های مجزا و کوچکمحلی جمعیت تواند انقراضمیهایی است که از فعالیتو غیرمجاز  رویهبیشکار  

یابی به آمارهای درست و جامع در زمینه وضعیت شکار ضرورتی منطقه، دستهر منظور اتخاذ و توسعه راهبردهای مناسب در بهبنابراین،  .باشد

 500 تعداد است. پرداخته اندیمشک شهرستان در پالچهحفاظت شده  منطقه درپژوهش حاضر، به بررسی وضعیت شکار  .ناپذیر استاجتناب

 درصد 70حدود  توزیع شد. منطقه شکارچیان و محلی مردمشامل  دو گروه میان حضوری، مصاحبه دار وجوابنامه پرسش روش به نامهپرسش

 صورت شکارهای که نمودند اعالم شکارچیان درصد 85 از است. بیش از نوع شکار تروفه تربیشاست، که  تفریحی نوع از منطقه شکار در

 هایگروه تشکیل به تمایل اغلب و داده ترجیح را گروهی شکار شکارچیان، درصد 75از  بیشبوده است.  مجوز قانونی بدون هاآن توسط گرفته

نفعان کلیدی مشارکت دادن ذی نمودند. برآورد راس 300 تا 200 منطقه در را بز و کل شمار شکارچیان درصد 50 حدود .دارند نفری سه تا دو

های مسئول حفاظت جوامع بومی و سازمانهای مختلف برای جلب اعتماد بین از شیوه استفادههای مدیریت حیات وحش، قوانین و طرحدر اجرای 

پایه درباره محلی بی هایاعتقادتالش برای برچیدن  ،برای کاهش تضاد بین انسان و حیات وحشاز محیط زیست، استفاده از راهکارهای اجرایی 

و تشویق توسعه صنایع دستی و سنتی منطقه  گردانمنظور جذب طبیعتهای اصولی بهبرنامهوحش، حمایت از  حیاتاز های داروئی و سنتی استفاده

 عنوان راهکارهای مدیریتی پیشنهادی در منطقه مورد توجه قرار گیرند.می توانند به

 

   نفعانکوچک، انقراض محلی، جوامع بومی، ذیهای جمعیت شکار غیرمجاز، کلمات کلیدی:

 mrashrafzadeh@nres.sku.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
تاثیر  انساندهد که احتماالً های دو دهه اخیر نشان میپژوهش       

های خشکی داشته است سامانهگیری ساختار بومداری بر شکلمعنی

(Gandiwa ،2011 .)های گسترده و بدون برنامه انسان در فعالیت

به تخریب  طبیعی منجر بشری به منابع عمده جوامع طبیعت و وابستگی

های حیات وحش شده های طبیعی و تهدید جمعیتسامانهشدید بوم

ریزی درست و در حالی است که در صورت وجود برنامه است. این

شده نظیر فواید حاصل از  توان از سود بالقوه مناطق حفاظتدقیق می

و همکاران،  Fialloای قابل مالحظه برد )بهره گردیطبیعت هایفعالیت

 (.2010و همکاران،  Rana؛ Mehta ،2004و   Weeks؛1995

باستانی انسان است  دیرین و هایکشفوحش از شکار حیات       

(Wadley ،2010 .)ای است کهپیچیده فعالیت شکار برای برداریبهره 

 کسب گوشت یا پوست، موادی نظیر آوردن دستبه بر عالوه آن حاصل

(. حیات Eliason ،2003؛ Bowe، 1998و  Muthاست ) ورزشی تجربه

 توانریزی علمی میدر صورت وجود برنامه که است محصولی وحش

 (. برپایه تعریف1385 ،سینکالیر و )کالی کرد طور پایدار برداشتبه را آن

 پایدار برداریبهره معنی به شکار وحش،حیات حفظ و شکار جهانی شورای

 (. 1385است )قاسمی،  وحش حیات از

معموالً اعتقاد بر این است که حیوانات وحشی در مناطق حفاظت       

دهد که ها نشان میپژوهشای از نمونه اماشده در امان هستند. 

طور جدی های طبیعی در آفریقای جنوبی بهبسیاری از اندوختگاه

تحت تاثیر شکارچیان مسلح غیرقانونی هستند. در برخی موارد نیز 

کارکنان مناطق حفاظت شده خودشان در گروه شکاچیان متخلف 

های ی از تخلفبسیار(. عالوه بر این، Cadman ،2007گیرند )قرار می

گیری رخ وحش در طول فصول شکار و ماهیمرتبط با قوانین حیات

ای از شکار غیرمجاز توسط شکارچیان های گستردهدهند. گزارشمی

گیری به ثبت رسیده است، که این در فصول قانونی شکار و ماهی

های تفریحی مجاز به انجام موارد ممکن است تحت پوشش فعالیت

د که شکار و ندهها نشان می(. بررسیEliason ،2003رسیده باشند )

عنوان یک اقتصاد نامشروع وحش در جهان بهتجارت غیرقانونی حیات

ای که ارزش حداقلی برآورد شده برای آن در حال رشد است، به گونه

طور در حدود پنج بیلیون دالر تعیین شده است که به 2008در سال 

بیلیون دالر در سال وجود دارد  20یش از بالقوه امکان افزایش آن تا ب

(Wyler  وSheikh ،2008براساس .) اولیه برای فعالیت  انگیزه ها،تحلیل

وحش منافع اقتصادی است در زمینه شکار و تجارت غیرقانونی حیات

(Wyler  وSheikh ،2008 .) 

ای بر تنوع زیستی از سوی دیگر، شکار غیرمجاز اثر ویران کننده       

های انسانی فشار شدیدتری را بر منابع دارد و در کنار افزایش جمعیت

 هایسامانهسازد. مجموعه این شرایط ممکن است بومطبیعی وارد می

که اقدام فوری طبیعی را با موقعیت بسیار سختی مواجه سازد، مگر این

های غیرقانونی (. در برخی موارد، فعالیتCadman ،2007اتخاذ شود )

های های بسیار جدی به جمعیتتوانند آسیبشکار غیرمجاز می مانند

 Musgraveبحرانی ایجاد کنند ) شرایط بنابراین و سازند وارد وحشحیات

(. شکار گسترده و غیرمجاز Bohne ،2008؛ 1993و همکاران، 

تواند در تهدید می هایگونهمتعلق به های مجزا و کوچک جمعیت

را  هاآنهای موارد نابودی کامل جمعیتانقراض محلی و در برخی 

 (. Cadman ،2007درپی داشته باشد )

طور عمده به مناطق وحش بهدر حال حاضر حفاظت از حیات       

های حفاظت شده سپرده شده است، مناطقی که دسترسی و استفاده

ها از دسترسی جوامع اند. این محدودیتها محدود شدهانسانی در آن

ها استفاده طور عادی از آنابع غذایی و سایر منابعی که بهمحلی به من

کنند و عالوه بر این خطر خسارت به محصوالت ممانعت می اندکردهمی

رسان را های جانوری آسیبمحلی توسط گونه جوامعهای ییو دارا

ها در (. این هزینه1994و همکاران،  Newmarkد )ندهافزایش می

که مردم وابستگی زیادی به منابع طبیعی  کشورهای در حال توسعه،

(. Alpert ،1997و  Lewisپیرامون خود دارند به نسبت شدید است )

وحش برای جوامع محلی در حال این پرسش وجود دارد که حیات

وحش پیرامون مناطق حفاظت شده چه ارزشی دارند و چگونه حیات

این اکنون،  ؟ (Bohne ،2008روستا ارزشمند است )یک برای توسعه 

عنوان یک گزینه اقتصادی و وحش بهچالش وجود دارد که حیات

(. Bohne ،2008شود ) مطرحویژه برای جوامع محلی، سودمند، به

طور روز افزونی وحش بهحیات اقتصادی هایسازی ارزشبنابراین، کمی

عنوان یک راهبرد آسان برای موفقیت در زمینه د. بهنمایمهم جلوه می

وحش در کشورهای در حال توسعه، باید مردمی که از حیات حفاظت

شده سکونت دارند منافعی را در داخل یا پیرامون مناطق حفاظت

شان به دلیل کاهش دسترسیهایی را که بهدریافت کنند تا هزینه

(. Alpert ،1997و  Lewisاند جبران کند )منابع طبیعی متحمل شده

صورت رویکردی که حفاظت و توسعه را بهعنوان نمونه، بر مبنای به

ها پروژه در داخل و پیرامون مناطق گیرد، دههم پیوسته درنظر میبه

(. بر Alpert ،1996سازی شدند )حفاظت شده در سراسر آفریقا پیاده

های جذابیت که بودند هاییمکان ها درترین پروژهها، موفقبررسی اساس

 Lewisبوده است ) المللیبین گرانگردش جذب ها سببوحشی آنحیات

 دهد که دو منبعها نشان میچنین، پژوهش(. همAlpert ،1997و 

دربرگیرنده  زامبیا در وحشحیات از ناشی اقتصادی سودمندی اساسی

روشن  .(Alpert ،1997و  Lewisوحش است )شکار و تماشای حیات

هر منطقه، منظور اتخاذ و توسعه راهبردهای مناسب در است که به

برداری یابی به آمارهای درست و جامع در زمینه بهرهدست
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ویژه شکار غیرمجاز( در وحش و وضعیت شکار )بهها، حیاتاز زیستگاه

(. در این Cadman ،2007آن منطقه ضرورتی اجتناب ناپذیر است )

ای از ها و مشارکت جوامع محلی جنبهاستفاده از دیدگاهزمینه، 

های موثر است که دارای جایگاه باالیی است. حفاظت ریزیبرنامه

وحش در کنار توسعه زمانی های حیاتها و گونهمناسب از زیستگاه

ها های آننفعان و ساکنین محلی به اهمیتعملی خواهد بود که ذی

شان به موجودیت آگاه بوده و به این نکته واقف باشند که ادامه حیات

زاده و همکاران، اشرفابسته است )و آن وحشاین مناطق و حیات

های منطقه حفاظت به بررسی انواع سودمندی پژوهشاین  (.1390

پردازد. سطح وابستگی ساکنین پا برای جوامع محلی میشده چهل

گیرد. سپس، بومی به منابع محیط زیستی منطقه مورد ارزیابی قرار می

نفعان خی ذیهای برروند حفاظت و وضعیت شکار با توجه به دیدگاه

منظور مدیریت بهتر در تحلیل خواهد شد. در نهایت، پیشنهادهایی به

 شود.منطقه مورد مطالعه ارائه می

 

 :هامواد و روش
 پا درچهل حفاظت شدهمنطقه : مطالعه مورد معرفی منطقه       

است  قرار گرفته شمال شهرهای اندیمشک و دزفول ومتریکیل 15

 زاگرس هایکوهو پیش کوهستانی ارتفاعات از این منطقه (.1)شکل 

 شیارهای با عظیم بسیار ایدره میان از دز رودخانه که شده تشکیل

 پا ازچهل دارد. منطقه قرار آن بین در دز سد و عبور کرده ایصخره

این منطقه در . معرفی شد ممنوع شکار منطقهعنوان به 1379سال 

 و هوای آببه منطقه حفاظت شده ارتقاء یافت.  13/6/1390تاریخ 

 عشایر قشالق برای زمستان نیز در و بوده و خشک گرم اغلب منطقه

ساله ایستگاه سد دز، میزان بارش  18. بر مبنای آمار شودمی استفاده

درجه  5/28متر است. بیشینه درجه حرارت مطلق میلی 474ساالنه 

گراد در درجه سانتی -5/6گراد در تیرماه و کمینه مطلق آن یسانت

 توانمی منطقه مهم گیاهی هایگونه (. از1388نژاد، قلیماه است )دی

 گون و بیان شیرین افرا، وحشی، پسته بادام کوهی، ایرانی، بلوطبه 

 ترینمهم گرگ از کفتار و ای،. کل و بز، پلنگ، خرس قهوهاشاره نمود

های کل و بز از بارزترین گونه .روندشمار میبه منطقه جانوری هایگونه

های اخیر به پا است که جمعیت آن در سالوحش منطقه چهلحیات

رویه و نا امنی زیستگاه با کاهش شدیدی روبرو شده دلیل شکار بی

تماشای حیات  و طبیعی هایجاذبه نوردی، رانی، صخرهقایق است.

کنند. می جلب خودبه را گردشگران هستند که مواردی جمله وحش از

    دهند.تصاویری از منطقه مورد مطالعه را نشان می 3و  2های شکل

 نظرات دریافت برای پرسشنامه نوع دو ابتدا در: بررسی روش       

 و محلی )ساکنین کنندگانمشارکت گروه دو

های گروه میان در پرسشنامه 500 شد. تعداد تنظیم و طراحی شکارچیان(

منطقه(  نفر از شکارچیان 50 بومی و نفر از ساکنین 450) کنندهشرکت

های داخل و پیرامون توزیع شد. جامعه آماری در برگیرنده سکونتگاه

 مرکزی، بیدروبه بهشتی، شهید کمپ، شامل پاپی شدهحفاظتمنطقه 

نه، نمو اندازه تعیین برایگرمسیری )حسینیه( و اندیمشک است.  الوار

 چهار در توانمی را هامتعددی وجود دارد، که این روش هایروش

براساس حد  شخصی، هایقضاوت بندی کرد: براساسدسته گروه زیر

 پرتو در نمونه و برآورد محاسبه آماری اساسبر شده، ارائه هاینصاب

در  تعیین اندازه نمونه (. برای1382آستانه، امکانات )ازکیا و دربان

استفاده فرمول کوکران  اساس محاسبه آماری و ازبر پژوهش حاضر،

های با منظور دریافت نظرات افراد از شیوه تکمیل پرسشنامهشد. به

اجتناب  ، برایچنینهمراه مصاحبه حضوری استفاده شد. همجواب به

  از توزیع سیستماتیکدهنده افراد پاسخ در هنگام انتخاب از اریبی

روش در مورد انتخاب جامعه آماری شکارچیان،  فاده شد.تصادفی است

 کار گرفته شد )ازکیا و دربانای بهیرهزنج یا یگلوله برف یریگنمونه

 (. 1382آستانه، 

 ارتباط بررسی شد. برای محاسبه هاداده تمامی برای توصیفی آمار       

 هایتحلیل شد. تمامی استفادهChi-square آزمون  از هامولفه میان

 شد. انجام  ExcelوSPSS 11.5 افزارهاینرم محیط در آماری

 

 
در  پاچهل حفاظت شده گیتاشناختی منطقه موقعیت :1 شکل

 شهرستان اندیمشک و استان خوزستان
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 منطقه در ایصخرههای زیستگاه از نمایی :2شکل 

 

 
 پاچهل حفاظت شده منطقه در پازن :3شکل

 حفاظت محیط زیست اندیمشک()منبع: اداره 

 

 نتایج
 تعداد: کنندهافراد مشارکت شناختیجمعیت هایویژگی       

 را نفر 172( و % 8/61مردان ) را محلی کنندگان مشارکت از نفر 278

( %7/62متاهل ) نفر 282 شوندگان، دادند. از میان مصاحبه زنان تشکیل

 تکمیل در گانکنند شرکتترین جواننفر مجرد بودند.  168و 

داشت.  سال 85 کننده شرکت فرد ترینمسن و سال 15 نامهپرسش

 اختصاص داشت.سال  45-15 یسن رده بهدر منطقه  حضور ترینبیش

 که ندداشت پایینی سواد روستاها( سطح منطقه )ساکنین افراد تربیش

 و منطقه در مدرسه نبود موضوع این دالیل ترینمهم از احتماالً یکی

 کارشناسی و دیپلم است. آمار تحصیلی فوق شانسکونت محل از دوری

 دارد. شغل اختصاص دز سد کارکنان به منطقه در ارشد کارشناسی و

 دلیلاست. به کشاورزی ندرتبه و دامداری در منطقه مردم تربیش

 بیکار هستند. منطقه جوانان تربیش منطقه در صحیح زیریهبرنام عدم

 شکارچیانی %92از  مصاحبه شونده مرد بودند. بیشتمامی شکارچیان 

هستند. در حدود  متأهل نمودند شرکت هانامهپرسش تکمیل در که

 46-26نی س رده دارند بین حضور منطقه که در شکارچیانی 51%

 قرارسال  56تا  46در سنین  %14/24 به گیرند. نزدیکقرار می سال

سال  70ساله تا بیش از  56 های سنی به افرادگیرند. سایر گروهمی

تر به بیش سال 70بیش از  سنین الزم به ذکر استد. ناختصاص دار

 عنوانبه و اتفاقی طوربه که دارد تعلق ایبازنشسته و قدیمی شکارچیان

افراد دارای  %36یابند. از نظر سطح سواد، می حضور منطقه در راهنما

 %18افراد تحصیل ابتدایی،  %30راهنمایی و متوسطه،  تحصیلسطح 

سواد هستند. تحصیل دانشگاهی بی %16افراد تحصیل دانشگاهی و 

طور عمده به ساکنین و کارکنان سد دز تعلق دارد. افرادی که در به

تری دارند اغلب کشاورزان و دامداران پا حضور بیشمنطقه چهل

د های خود به منطقه برای مدتی در حدوهستند که با بردن دام

زنند و از شکار منطقه های منطقه چادر میچندین هفته یا ماه، در کوه

آزاد  شکارچیان منطقه %52کنند. شغل نیز برای تغذیه استفاده می

 .است کشاورزی و دامداری( تربیش)

 ترینبیش آمده عملبه هایبررسی براساس :نظرات بررسی نتایج       

است  یافته اختصاص %9/62با  تفرج و تفریح به منطقه از استفاده

 نیز %30 از بیش و پایدار استفاده موافق افراد %50 (. حدود4)شکل 

 شوندگانپرسش اند. عمدهنموده انتخاب را منطقه از استفاده عدم

 بازدیدهای تربیش و داشته منطقه از ماهانه یا و ساالنه بازدیدهای

 منطقه دامداران و کشاورزان نظیر افرادی به روزانه مربوط و هفتگی

 منطقه در شکار ممنوعیت با کنندگانمشارکت %70 . حدوداست

 از هدف ساکنین بومی عمده ها،به یافته توجه هستند. با موافق

 حیات از حفاظت تنها را محیط زیست سازمان توسط منطقه حفاظت

 پس را هاتخلف روند افراد %45 (. نزدیک به5اند )شکل دانسته وحش

 افراد روند %40 حدود و دانسته کاهشی منطقه در شکار ممنوعیت از

اند. از دید ساکنین نموده اعالم افزایشی را منطقه بز و کل جمعیت رشد

از  اغلباست، که  تفریحی نوع از منطقه شکار در %70محلی، حدود 

( و کسب % 18نوع شکار تروفه است. پس از آن تامین غذای خانواده )

گیرند. با توجه به کاهش های بعدی قرار میدر رتبه( % 11درآمد )

 %47شدید جمعیت کل و بز در سالیان اخیر در منطقه، حدود 

ترین راهکار عنوان مناسبساکنین محلی جلوگیری کامل از شکار را به

دانند. مانده این گونه در منطقه میمنظور حفاظت از جمعیت باقیبه

کار پایدار در شرایط کنونی هستند. موافق ش %5/34به هر حال، حدود 

 عنوان کارآمدترینبه را سازیفرهنگ و آموزش افراد، %46 به نزدیک

 بر تربیش نظارت و دانسته منطقه از پایدار حفاظت منظوربه روش

 قوانین و اعمال زیست محیط سازمان حفاظت توسط منطقه
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موقعیت سد دز  اند. با توجه بهداده قرار بعدی هایرتبه در را شدیدتر

های برجسته منطقه مورد مطالعه و حضور گردشگران، و سایر ویژگی

 اشتغال گردشگران راهنمای عنوانبه دارند تمایل افراد %54  حدود

 هایرتبه در رانیو قایق داروئی گیاهان برداشت آن از باشند. پس داشته

 با انجمنی تشکیل خواستار افراد %94 از گیرد. بیشمی قرار بعدی

 منطقه از حفاظت راستای در زیست حفاظت محیط سازمان همکاری

 این انجمن با به همکاری تمایل %80 از بیش میان این از که هستند،

 بازدید مرکز تاسیس خواستار محلی ساکنین %70 حدود دارند. را

 باشند.می  منطقه در محدوده کنندگان

ساالنه به منطقه مراجعه صورت شکارچیان به %32در حدود        

دهندگان حضوری پاسخ %22صورت ماهانه و افراد به %28کنند. می

هفتگی در صورت بهافراد  %18چنین، اتفاقی در منطقه دارند. هم

شکارچیان منطقه اطالعات  %66. بیش از یابندمی منطقه حضور

 مخالف شکارچیان %55 چندانی در مورد قوانین شکار ندارند. حدود

 85 از منطقه هستند. بیش در هابز و سایر گونه و کل رویهبی کارش

 توسط گرفته صورت شکارهای که اندنموده اعالم شکارچیان درصد

 شمار شکارچیان درصد 50 بوده است. حدود مجوز قانونی بدون هاآن

 (. بیش6اند )شکل نموده برآورد راس 300 تا 200 را منطقه بز و کل

 به تمایل اغلب و داده ترجیح را گروهی شکار شکارچیان، درصد 75از 

 از نظر نوع گونه هدف، بیش. دارند نفری سه تا دو هایگروه تشکیل

 به نسبت دارند را پستانداران شکار به شکارچیان تمایل درصد 80 از

 نر( پازن )جنس شکار به شکارچیان تمایل درصد 73 پرندگان. حدود

  انتخاب شکار برای را پاییز آن از پس و بهار فصل تربیش و داشته

 46غروب ) اواخر در شکارها عمده کنند. بنابرگفته شکارچیان،می

 54ها، گیرد. براساس یافتهمی درصد( صورت 42صبح ) اوایل و درصد(

درصد  40بالغ را شکار کنند.  حیوان دهند یکدرصد افراد ترجیح می

طور عمده کل و سال )بهرگبز دهندگان تمایل به شکار حیوانپاسخ

بز( دارند و برای شش درصد شکارچیان سن حیوان اهمیت چندانی 

ها کدام از شکارچیان تمایلی به شکار نابالغندارد. با این وجود، هیچ

دانند. حدود می مناسب را پایدار شکار افراد درصد 45 ندارند. حدود

 خود توسط را بز( و گرفته )کل صورت شکار تعداد افراد، درصد 70

 و وزن (8( و )7های )شکل. اندداشته اعالم سال در راس دو تا یک

 نشان منطقه در را شکارچیان توسط شده شکار بزهای و کل شاخ طول

 در را شکار روند شکارچیان، درصد 80 از بیش دهد. در مجموع،می

 توسط در منطقه شکارها اند. عمدهدانسته کاهشی گذشته هایسال

 صورت 3ژ و کالشنیکف حتی و چهارپاره و برنو نظیر هاییسالح

 پس را گونه جمعیت رشد روند درصد شکارچیان 50 از گیرد. بیشمی 

درصد  60 از اند. بیشدانسته افزایشی منطقه در شکار ممنوعیت از

منظور شکار به ریزی علمی در موردبرنامه با افراد

 26با این وجود، در حدود  .هستند موافق منطقه در حضور پایدار گونه

ریزی در مورد کاهش یا ممنوعیت درصد شکارچیان با هر گونه برنامه

 شکار مخالف هستند.

 

 
برآورد نوع استفاده توسط ساکنین بومی در منطقه  :4شکل

 پاچهل حفاظت شده

 

 
 سازمان حفاظت هدف زمینه ساکنین محلی در دیدگاه :5شکل 

 منطقه مدیریت از زیست محیط

 

 
  شکارچیان توسط بز در منطقه و کل شمار برآورد :6شکل 
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برآورد شکارچیان بومی از وزن کل و بزهای شکار شده  :7شکل 

 در منطقه

 

 
شده در منطقه توسط  شکار بزهای و کل شاخ طول :8شکل 

 شکارچیان

 

 شغلی وضعیت میان :هامؤلفه برخی میان ارتباط بررسی نتایج       

دارد  وجود داریمعنی ارتباط منطقه از استفاده نوع و جوامع بومی

(05/0>pمهم .)تفرجی است. با این وجود، ،یمنطق استفاده از ترین نوع 

 و دامداران-دارند منطقه در تریبیش حضور که افرادی استفاده نوع

 وضعیت میان است. سوختی و دامی دارویی، صورتبه اغلب -کشاورزان

 دارد وجود داریمعنی ارتباط منطقه از استفاده نوع و افراد تأهل

(05/0>pافراد .) مانند زندگی روزمره نیازهای منظور تأمینبه متأهل 

 منطقه در تریبیش حضور ... و غذایی منابع آب، دام، علوفه هیزم، تهیه

 ارتباط منطقه به افراد وابستگی سطح و افراد شغلی دارند. وضعیت

 رابطه دامداران عنوان نمونه،(. بهp<05/0) با یکدیگر دارند داریمعنی

 دارند. وضعیت منطقه در تریمداوم حضور و داشته محیط با تنگاتنگی

 استفاده نوع زمینه در هاآن دیدگاه داری باارتباط معنی افراد تحصیلی

 ارتقاء با واقع، (. درp<05/0) نشان داد منابع طبیعی منطقه از منطقی

 منطقه، از برداریبهره به نسبت هاآن نگرش افراد، تحصیلی سطح

 داریمعنی ارتباط ،هابراساس یافته .بود خواهد پایدارتر و ترمنطقی

 نشد مشاهده منافع حاصل از شکار تأمین و شغلی وضعیت میان

(05/0<pبنابراین .)، به اغلب شکارچیان توسط شکار حرفه انتخاب 

عنوان یک به تربیش حرفه این و نیست، اقتصادی وضعیت بهبود منظور

 رده و گروهی شکار برای است. تمایل شده فعالیت تفریحی برگزیده

ها، (. براساس بررسیp>05/0) داری نشان ندادندمعنی هرابط افراد سنی

 به را گروهی شکار تر،مسن افراد خالفبر تر،پایین سنی هایرده افراد

 بین وضعیت. دهندمی شکار انفرادی ترجیح به تر،بیش موفقیت منظور

 مشاهده داریرابطه معنی گرفته صورت شکار تعدادو شکارچیان  تأهل

داری با حیوان مورد رابطه معنی شکارچیان (. رده سنیp>05/0نشد )

 (. ارتباطp>05/0سال( نشان نداد )هدف در شکار )نابالغ، بالغ یا بزرگ

 شکار هایگروه تشکیل برای تمایل تحصیل و سطح میان داریمعنی

منافع حاصل از  تأمین داری میانمعنی ارتباط (.p>05/0وجود ندارد )

عبارت دیگر، (. بهp<05/0) شکار در هر مرحله برآورد شد تعداد و شکار

 است.  متغیر نیز شکار تعداد تفریحی(، یا )اقتصادی شکارچیان نیاز حسببر

 

 بحث
پا چهل شدهحفاظت منطقه در زیستی محیط منابعاز  طیف وسیعی       

ها و گیرد. رودخانهنفعان مختلف مورد استفاده قرار میتوسط ذی

اندازها و سیماهای سرزمینی های متعدد، دریاچه سد دز، چشمچشمه

ترین های سنتی زندگی مردم محلی از مهموحش و شیوهمتنوع، حیات

منابع سرزمینی  از منطقی استفاده روند.می شماربه منطقه های اینجاذبه

توجه در شبکه مناطق حفاظت شده است ترین رویکردهای قابلاز مهم

(He  ،2008و همکاران .) سطح دانش و آگاهی ساکنین محلی در

ای ویژه شکار و صید از اهمیت وحش، قوانینزیست، حیاتزمینه محیط

ی این هااست. یافتهبرخوردار ای و توسعههای حفاظتی در برنامه

حفاظت  سازمان هدف ساکنین بومی تربیشدهد که پژوهش نشان می

 حیات از حفاظت پا تنهاچهلحفاظت شده در منطقه  را محیط زیست

تواند ناشی از سطح پایین ها می. این گونه دیدگاهدانندمی وحش

در یک  ،عنوان نمونهبه های محیط زیستی جوامع محلی باشد.آگاهی

وحش و شکار در پژوهش سطح آگاهی مردم در زمینه قوانین حیات

 آموزش، با (.Aiyadurai، 2007) است شده برآورد پایین هند شرقیشمال

 طرح اصلی هدف توانمی مردم، درست به رسانیاطالع و سازیفرهنگ

 واقعی نفعانذی که منطقه مردم برای تربیش سود یعنی -حفاظت

 هایبرنامه وسیله این به و نموده درك قابل مردم برای را-هستند منطقه

حفاظت از  به هر حال،داشت.  خواهند دربر تریبیش موفقیت اجرایی

 زیباشناختی شناختی،بوم پایه دالیلی ازجمله اقتصادی،بر وحشحیات
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، Alpertو  Lewis؛ 1384اخالقی قابل توجیه است )بوتکین وکلر،  یا و

1997).  

ممکن  محلی مردم هایفرهنگ و باورها ها،از سوی دیگر، سنت       

 گشاراه طبیعی منابع از بهینه حفاظت و استفاده برای است بتوانند

های مذهبی مردم از کشور هند از نظر حمایتعنوان نمونه، باشند. به

وحش یک نقش وحش شناخته شده است. در این کشور حیاتحیات

های مردم محلی دارد. در مناطق مختلف هند از گونه اساسی در زندگی

های محلی و مذهبی، مصارف داروئی و تغذیه وحش در آیینحیات

های جانوری هند از شکار گونه در وحششوند. قوانین حیاتاستفاده می

شرقی کند. با این وجود، این قوانین در شمالبزرگ جثه ممانعت می

اجتماعی تاثیر چندانی ندارد  -اقتصادیخاطر شرایط فرهنگی و هند به

(Aiyadurai ،2007.) هایآیین و اخالق خود برای کشوری هر هرحال،به 

است )ناطقی،  فراگیر شکار اخالقی اصول از ولی بسیاری دارد، ایویژه

باورها در منطقه  ارزشمندترین ها، یکی از(. براساس بررسی1386

شکارچی و لزوم پایداری آن از  و شکار ارزش ،پا و پیرامون آنچهل

 توانمی هاارزش این گیری درست ازبهره است. با دید ساکنین محلی

منطقه تالش نمود. در وحش ها و حیاتبهتر از زیستگاه حفاظت برای

حرفه شکار در بین مردم محلی منطقه بسیار ارزشمند است. بر پایه 

ویژه وحش بهنابودی حیاتکه  اندخوبی دریافتهها، شکارچیان بهبررسی

کل و بز در منطقه مساوی است با حذف حرفه شکار و بنابراین، اغلب 

نیمی  حدودها، براساس یافته با شکار محدود و پایدار موافق هستند.

 300 تا 200 پا بینچهل منطقهرا در  بز و کل شمار شکارچیاناز 

جمعیت  1395اه مدر آبان سرشماری ند. برپایه آخریننمود برآورد راس

راس اعالم شده است )گفتگوی شخصی،  300کل و بز در این منطقه 

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان(.

اهداف و دالیل شکار ممکن است در مناطق مختلف متفاوت        

شرقی زیمباوه دالیل اصلی شکار و تجارت یک پژوهش در جنوبباشد. 

صورت زیر ذکر کرده است: فقر، بیکاری و وحش را بهغیرقانونی حیات

کمبودها در زمینه مواد غذایی، ناتوانی در تامین منافع جوامعی که در 

هایی که برای پیرامون مناطق حفاظت شده سکونت دارند )در سرزمین

گذاری نامناسب برای اند(، سرمایهوحش اختصاص یافتهحفاظت حیات

وحش، طق تحت مدیریت حیاتمقابله با شکار غیرمجاز در برخی منا

ای که مانع مناسبی برای جلوگیری های ضعیف جریمهوجود سامانه

 ی(. در پژوهش2011و همکاران،  Lindseyاز شکار غیرقانونی نیستند )

های سنتی و فرهنگی، دیگر، تامین غذا، کسب درآمد، برگزاری مراسم

یرقانونی ها از دالیل اصلی شکار غکاهش خسارت به محصوالت و دام

شوند زیمباوه ذکر می در Gonarezhou ملی وحش در شمال پاركحیات

(Gandiwa ،2011.) وحش دهند که شکار حیاتها نشان میپژوهش

ورت صپول  غذا و دریافت در آفریقا اغلب برای تامین

ای (. براساس مطالعهKumpel ،2006؛ 2003و همکاران،  Fa) گیردمی

حیوانات وحشی برای استفاده از گوشت، یکی دیگر، کشتار غیرقانونی 

ترین دالیل مستقیم کاهش حیوانات وحشی در آفریقا است از مهم

(Cadman ،2007در پژوهشی .) هند تهیه منابع غذایی  شرقیدر شمال

عنوان دلیل اصلی شکار توصیف شده است و پس از آن فروش به

خاطر خسارت بهو مذهبی و شکار حیوان  مراسم محلی برگزاری گوشت،

(. در Aiyadurai ،2007اند )به محصوالت از دیگر دالیل عنوان شده

اند عمدتاً عوامل مذهبی این پژوهش افرادی که تمایلی به شکار نداشته

اند عنوان دالیل این عدم تمایل ذکر کردهو قوانین دولتی موجود را به

(Aiyadurai ،2007 .)های براساس گزارشCITES غیرمجاز ، شکار

منظور استفاده از گوشت حیوانات وحشی و تجارت غیرقانونی آن به

وحش است حیات هایگونه بقای برای ترین تهدیدعنوان بزرگحیوان به

(Cadman ،2007.)  

حفاظت  ترین شکار در منطقهتروفه مرسوم شکار ها،یافته براساس       

و استفاده از شاخ پا است. مردم منطقه با شکار کل و بز چهل شده

شکار های هدف اصلی در برنامهعنوان تزیینی پازن، این حیوان را به

های دیگر هرحال، در کنار شکار پازن، شکار گونهاند. بهانتخاب نموده

 برای شکار یا شکار تجارتی مانند کبک و تیهو نیز مرسوم است. هدف

است  گوشت یا و پوست مانند محصولی برداشت ساده طوربه غذا تأمین

(Muth  وBowe ،1998 ؛Eliason ،2003.) طور به تفریحی شکار اما

 برای ورزشی شکارچیان زیرا دارد، تریبیش ایمنی تجارتی شکار از ذاتی

 منجر ورزش معموالً نوع این لذا و زنندنمی شکار به دست تجارتی سود

 . (1385یر، الشود )کالی و سینکنمی مفرط برداریبهره به
سالگی  12تا  10های شکار از سن شرقی هند فعالیتدر شمال       

که از نظر جسمی دهند تا زمانیها ترجیح میشروع شده و اغلب آن

سال  20توان دارند شکار را ادامه دهند. با این وجود، اغلب افراد زیر 

طور کنند و بهعنوان همراه و نیروی کمکی با شکارچیان همکاری میبه

در مقایسه،  (.Aiyadurai ،2007) ندارند دخالت در شکار حیوان ممستقی

 حضور منطقه که در درصد شکارچیانی 75پا حدود در منطقه چهل

گیرند. سن شکار در این قرار می سال 56-26سنی  هایرده دارند بین

چنین، افراد مسن شود. همسالگی آغاز می 20منطقه اغلب در بیش از 

 و قدیمی تر شکارچیانسال سن دارند بیش 70 که معموالً بیش از

 منطقه در راهنما عنوانبه و یا اتفاقی طوربه هستند که ایبازنشسته

پا حداقل شکارچیان در منطقه چهل %46یابند. در حدود می حضور

کنند، که از این مقدار یک بار در ماه برای شکار به منطقه مراجعه می

 50شرقی هند،شمال در یابند.می حضور در منطقه هفتگی صورتبه % 18

روند، شکار میبه بار در ماه حداقل یک که اندذکر کرده شکارچیان درصد

 (.Aiyadurai ،2007روند )شکار میبه بار ای یکها هفتهاز آن %26که 

های گروه طور ویژه تشکیلگروهی و به شکار پا اغلبدر چهل شکارچیان
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پا دهند. بیشتر شکارچیان منطقه چهلرا ترجیح می یدو یا سه نفر

به دلیل صعب العبوری منطقه و وجود خطر احتمالی مانند حمله 

بانان شکار گروهی دلیل حضور محیطچنین بهپلنگ در منطقه و هم

کنند. براساس نظر شکارچیان با تجربه، شکار گروهی را انتخاب می

شرقی هند نیز د. در شمالدهاحتمال موفقیت شکار را افزایش می

های دو نفری به شکار بروند تر شکارچیان تمایل دارند در گروهبیش

چنین، دهند. همدرصد شکار انفرادی را ترجیح می 34درصد( و  43)

. دهندرا ترجیح میهای بیش از سه نفر ها گروهدرصد آن 11تر از کم

نفر به همراه  15تا  10های بیش از هرحال، در برخی مواقع گروهبه

تر (. بیشAiyadurai ،2007شوند )های شکاری نیز مشاهده میسگ

 انتخاب شکار برای پاییز را آن از پس و بهار فصل پاشکارچیان در چهل

 و گیریجفت هایانتخاب این دو فصل، آغاز فعالیت کنند. دلیلمی

 خواهد شکارچیانمعرض دید  در تربیش زایمان است و بنابراین، گونه

درصد( فصل  93شرقی هند، اغلب افراد )که در شمالبود. درحالی

کنند. فصل زمستان به این دلیل زمستان را برای شکار انتخاب می

از ارتفاعات باال در زمستان  فصل این وحش درشود که حیاتانتخاب می

درصد(  95تر )تر است. این افراد بیشپایین آمده و شکارشان راحت

(. عالوه Aiyadurai ،2007دهند )ح را برای شکار ترجیح میاوایل صب

های مختلف شرقی هند فراوانی شکار در میان قبیلهبر این، در شمال

، Aiyaduraiاختالف چندانی ندارد، اما اهداف شکار متفاوت است )

های دیگر نیز نشان داده است که در مالزی و غرب (. پژوهش2007

تر شکار ( بیش2004و همکاران،  Kaul؛ Kuchikura ،1988هیمالیا )

 ه شدنتر دیددلیل راحتشود، که اغلب بهدر فصل زمستان انجام می

وحش نسبت به سایر فصول است. عالوه بر این، مردم در این حیات

برای شکار  را تریبیش زمان توانندمی و آزاد هستند کشاورزی فصل از کار

 م در طول دوره کشاورزی برای کسبچنین، در غنا مردکنند. هم صرف

 (.2005 همکاران، و Cowlishaw) پردازندمی شکار به تربیش درآمد

پا، اغلب ساکنین های تفرجگاهی منطقه چهلقابلیتبا توجه به        

بر گردی دارند. منطقه تمایل به فعالیت و اشتغال در زمینه طبیعت

ریزی اصولی به برنامهگردی در صورت ها، طبیعتمبنای پژوهش

کند، درآمد و اقتصاد چندگانه توسعه مشاغل کوچک بومی کمک می

های زندگی سنتی دهد و جوامع محلی را به تداوم شیوهرا افزایش می

های هر جامعه نماید و سرانجام به ارزشو فرهنگ بومی تشویق می

گردشگری در تانزانیا  (.1390زاده و همکاران، گذارد )اشرفاحترام می

شناخته عنوان قلب صنعت گردشگری این کشور وحش بهبرپایه حیات

وحش (. گردشگران متقاضی تماشای حیاتBohne ،2008) شودمی

دنبال تروفه هستند( هایی که بهجز آنمعموالً نسبت به شکارچیان )به

 عنوانکنند. بهمی پرداخت وحشحیات تری را برای استفاده ازپول بیش

وحش  در گردشگران در برخی مناطق مطلوب تماشای حیات نمونه،

، Coppingerکنند )دالر در روز پرداخت می 140زامبیا در حدود 

 800هرحال، متقاضیان شکار تروفه در این نواحی در حدود (. به1994

(. با این وجود، فراوانی Faddy ،1994پردازند )دالر در روز می 1000تا 

عنوان یک منبع تواند گردشگری را بهوحش میزیاد گردشگران حیات

های (. جمعیتAlpert ،1997و  Lewisدرآمدی مهم مطرح نماید )

را نسبت  گردشگرانتری از توانند شمار بیشروشنی می وحش بهحیات

توانند وحش میو گردشگران حیات نمایندخود جذب به شکارچیان به

و  Lewisبه دست دهند ) ازای هر شخصتری را بهدرآمد پایدار بیش

Alpert ،1997 ؛Sekhar ،2003.) تربیش حضور دلیلبه جوامع بومی 

 برخوردارند به نسبت باالیی تجربه و دانش سنتی از منطقه، در دائم و

 طوربه را هانآ توانمی حفاظت، اهداف و ساده اولیه آموزش با که

 اداره مراکز نظیر گردشگری به وابسته اقتصادی هایفعالیت در مستقیم

 صنایع فروش و تولید محلی، راهنمای مانند خدماتی و تفریحی -اقامتی

 گردیطبیعت از حاصل درآمدهای ،داد. بنابراین مشارکت دستی

محیط  از حفاظت هایهزینه رفع برای خوبی بسیار منبع تواندمی 

 هایفعالیت موفقیت در عوامل موثر ترینمهم باشد. از زیست

المللی متکی به حیات وحش، حفاظت و مدیریت بین گردشگری

ویژه با استفاده وحش بهحیات هایزیستگاه شاخص و هایگونه درست

هرحال، به .های منحصر به فرد و استفاده از دانش سنتی استاز روش

 راهکار تواندمی های گردشگری متکی به طبیعتاستفاده از قابلیت

 در بیکاری هی اقتصادی و کاهش نرخمناسبی در راستای افزایش بازد

منظور حفاظت بهتر و استفاده منطقی از منابع محیط بهباشد.  منطقه

 شوند:پا موارد زیر پیشنهاد میزیستی منطقه حفاظت شده چهل

ویژه برای جوامع بومی با به منطقه هایاهمیت و هاارزش معرفی -

های محیط آموزش ها وهای مختلف و افزایش آگاهیاستفاده از شیوه

های آموزشی برای طور مستمر )برگزاری سمینارها و کارگاهزیستی به

 ساکنین محلی، شوراهای روستایی و شهری، مدارس و..(. 

ها. استفاده و طرح نفعان کلیدی در اجرای قوانینمشارکت دادن ذی -

 توانند برای حفاظتغیرمجاز می از منابع کافی و قوانین در برابر شکار

وحش بسیار موثر باشند. اجرای موثر قوانین از ضرورت باالیی از حیات

 .(Gandiwa ،2011)برخوردار است 

های مختلف برای جلب اعتماد بین طرفین از جمله استفاده از شیوه -

 های مسئول حفاظت و جوامع بومی.بین سازمان

 وحشحیات و انسان بین تضاد کاهش برای هاییمکانیزم توسعه -

(Gandiwa، 2011) های احتمالی خسارت جبران برای راهکارهایی ارائه و

 .توسط جانوران وحشی

های داروئی و سنتی از حیات پایه درباره استفادهمحلی بی هایاعتقاد -

 (2009و همکاران،  Olupotوحش و اجزای آن باید برچیده شود )
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داخلی و گردان منظور جذب طبیعتهای اصولی بهبرنامه تدوین -

زا که با موجودیت و حفاظت های اشتغالخارجی و حمایت از فعالیت

 وحش سازگار باشند.ها و حیاتاز زیستگاه

 در رویهشکار غیرمجاز و بی عوامل ترینرسد یکی از مهمنظر میبه -

مجاز است،  و غیر مجاز هایاسلحه منطقه دسترسی ساکنین محلی به

 .ی استکه نیازمند یک راهکار مناسب

  روستائیان میان در هیزم جایبه فسیلی سوخت کردن جایگزین -

کند )دهدار  محدود را منطقه از مردم حد بیش از استفاده تواندمی

 (. 1386همکاران،  و درگاهی

ها و کشآموزش جوامع محلی درباره خطر استفاده نادرست از آفت -

 وحش.ها و تهدید حیاتکشعلف

( وحشها و حیاتزیستگاهشناختی منطقه )بوم پایش منظم شرایط -

ویژه . پایش شکار غیرمجاز، بهاجتماعی جوامع بومی-و اوضاع اقتصادی

 های با فراوانی کم، از اهمیت باالیی برخوردار است.گونه

 

 تشکر و قدردانی

از همکاری صمیمانه کارشناسان  دانندبرخود الزم می نگارندگان       

خوزستان و اداره حفاظت  زیست استانحفاظت محیطاداره کل محترم 

این محیط زیست شهرستان اندیمشک سپاسگزاری نمایند. بخشی از 

به انجام دانشگاه شهرکرد معاونت پژوهشی پژوهش با حمایت مالی 
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