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 1395 اسفندتاریخ پذیرش:            1395 آذر تاریخ دریافت:
 

 چکیده

که این اثرات در ارتباط تعارض بین انسان و حیات وحش ناشی از وجود منابع مشترک و ایجاد رقابت بر سر این منابع محدود است و زمانی 

منظور ادغام شود. تاثیر اقدامات حفاظتی بر روی سالمت انسان بهریسته شود تبدیل به یک مسئله بحث برانگیز میبا اقتصاد و معیشت مردم نگ

وحش در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و کم درآمد، اثرات منفی درگیری انسان حیات کاهش فقر و حفاظت از تنوع زیستی بسیار مهم است.

 وحش ارتباط دارند مشخص شده است. دراین پژوهش جامعه آماری براساس پراکنش جمعیتی، حیات بر جوامع محلی که از نزدیک با

گیری از فرمول کوکران استفاده شد و پس از شده خائیز انتخاب شد. برای برآورد حجم نمونههای اطراف و داخل منطقه حفاظتگاهسکونت

دهد ها استفاده گردید. تحلیل همبستگی نشان میو استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفیبندی دادهآوری و دستهجمع

داری وجود دارد. وحش منطقه رابطه معنیشده خائیز و کاهش تعارض انسان و حیاتمحیطی ساکنان بومی منطقه حفاظتبین میزان آگاهی زیست

 رفتار و وحشحیات مدیریت محیطی، تهدیدکننده عوامل اجتماعی، -اقتصادی وضعیت متغیرهای که داد نشان چندمتغیره رگرسیون نتایج چنینهم

تر دهد بیشاین بررسی نشان می .کنندمی تبیین را وحشحیات و انسان تعارض کاهش وابسته متغیر تغییرات از درصد 86 حدود محیطیزیست

پردازد و امکانات فراوانی نیز برای کاهش این صدمات وجود دارد اما میوحش های فنی کاهش تضاد انسان و حیاتمطالعات فقط به بررسی جنبه

یابد. بنابراین برای حل این مشکل نیاز به یک برنامه جامع بلند مدت اجتماعی چنان ادامه میچالش اصلی حتی بعد از کاهش خسارات مستقیم هم

 فرهنگی است.

    شده خاییز، جوامع محلیزیست، منطقه حفاظتانسان و حیات وحش، آموزش محیط  تعارض کلمات کلیدی:

 naviduok@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
های مناطق تحت حفاظت آموزش و آکاه نمودن جوامع با ارزش       

منظور افزایش سطح حفاظت این مناطق در سطح دولت و مردم به

فعالیتی مستمر است تا بتوان بر تردیدها و باورهای نادرست موجود 

های علمی و فنی و بتوان پشتوانه کرد ها مقابلهدر زمینه حفاظت از آن

 (.1393)مجنونیان،  ایجاد نمود مناطق این کارآمد برای مدیریت مناسبی

های غیرقابل ها و تنوع زیستی باعث بروز ناهنجاریاز بین رفتن گونه

شدت تحت تأثیر قرار زیست را بهسطح جهانی شده و محیط جبران در

که هرکدام از  های یک زنجیر استلقهمنزله حها بهدهد. تنوع گونهمی

 (.1393اسراری،  و گذارد )بسملیسایرین نیز اثر می بر ببیند آسیب هاآن

شده نقش مهمی در حفاظت از های ملی و مناطق حفاظتپارک

ها پایدار از اکوسیستم استفاده و ژنتیکی تنوع حفظ اکولوژیک، فرآیندهای

اظت از محیط زیست و هرگونه ها در حفرا دارد. از این رو نقش آن

مدیریت  برای استفاده از سرزمین غیرقابل انکار است. آموزش و ترویج 

ها و مناطق در سطوح مختلف برای ارتقای حفاظت از ارزش پارک

ها در سطح دولت و مردم باید مستمر باشد. اما در این زمینه نه آن

یت این مطلب گیران اهمنیروی انسانی کافی وجود دارد و نه تصمیم

المللی حفاظت در کنفرانس بین (.1378اند )مجنونیان، را درک کرده

زیست زیست سازمان ملل در استکهلم، حمایت از محیطاز محیط

عنوان موضوع مهمی بررسی گردید انسان و بهبود آن و توسعه پایدار به

که برای رفاه افراد بشر و توسعه اقتصادی در جهان، با تأسیس رکن 

 United Nations)زیست سازمان ملل نام برنامه محیطیدی بهجد

Environment Programme=UNEP) (. 1387 برخوردار،) نمود موافقت

ها جهت کسب سازی آناگر آموزش و تربیت نیروی انسانی و آماده

ریزی مناطق حفاظت شده مورد های الزم در فرآیندهای طرحمهارت

تر و به های مدیریتی با دغدغه کمی طرحتوجه قرار گیرد، تهیه و اجرا

های بزرگ مسئول گیرد. بسیاری از سازمانصورت بهتری انجام می

ریزی یا افراد متخصص مدیریت مناطق حفاظت شده از واحدهای طرح

ریزی و حمایت از آموزش و تربیت نیروی برای هماهنگی فرآیند طرح

ردارند. اما این نیروی ریزی برخوانسانی برای مشارکت در فرآیند طرح

های شوند. بنابراین بهتراست سازمانریزی نمیابتدا وقف طرح از انسانی

مسئول در امر مدیریت، نقش نیروی انسانی را در مراحل مختلف 

 (.1388ریزی مشخص کنند )مجنونیان و گشتاسپ، طرح

تر در مناطق غنی مردم بومی اعم از روستانشین یا عشایر بیش       

کنند. بقا فیزیکی، فرهنگی، معنوی و حفظ تنوع زیستی زندگی میاز

ها و منابع زیستی است. ها با زیستگاهها در گرو روابط آنموجودیت آن

اجتماعات محلی  توجیه شدهحفاظت مناطق مدیریت هایضرورت از یکی

جوار و مناطق مذکور و حفظ مناسبات معقول، دوستانه و مبتنی هم

نان و جلب مشارکت آنان در امر حفاظت است. هم اکنون بر تفاهم با آ

شده کشور شکار ترین تهدیدها برای همه مناطق حفاظتیکی از مهم

های دیگری است که از مردم ساکن روستاهای غیرقانونی و نیز تعارض

 (Conflict) هایتعارض (.1393 )مجنونیان، گیردمی منشاء مناطق اطراف

سو و موضوع حفاظت از های سنتی از یکوریبین اکوتوریسم یا بهره

سوی دیگر، به این موضوع توجه دارد که تبادل آراء و نظرات و تدوین 

ای مبتنی بر عوامل اکولوژیک و اجتماعی از اقدامات طرح برنامه

ریزی مطلوب به این آید. طرحشمار میاساسی در حل تعارضات به

ی بر نیازهای مردم بوده و معنی است که از ابتدا برای مردم و مبتن

تعارض )چالش(  (.1384کار، های آنان را برآورده سازد )برزهخواسته

وحش در اشکال مختلف در سراسر دنیا وجود دارد و انسان و حیات

تر در کشورهای در حال توسعه تجربه شده است و در مقایسه با بیش

تر و یشسایر تهدیدات اصلی تنوع زیستی، در نقاط مختلف دنیا ب

درگیری و تضاد بین  (.2016و همکاران،  Amajaشدیدتر شده است )

وحش به این دلیل ایجاد شده است که منابع زیستی انسان و حیات

وحش های حیاتکند با سایر گونهها استفاده میکه انسان از آن

مشترک بوده و رقابت بر سر این منابع مشترک موجب ایجاد مشکالتی 

که درکنار این سانی و حیات وحش شده است و زمانیبرای جوامع ان

تأثیرات وضعیت رفاه و اقتصاد مردم نیز مالحظه و مورد مقایسه قرار 

شود. این چالش در مناطق تر آشکار میگیرد زوایای این مشکل بیش

های ناشی از آن بر حفاظت شده سراسر جهان وجود داشته و خسارت

ذاشته و منجر به ایجاد یک نگرش های روزانه مردم تاثیرگفعالیت

امروزه  (.Rakshya ،2016وحش شده است )اخالقی به وضعیت حیات

ترین تهدیداتی است که وحش یکی از جدیتعارض انسان وحیات

کند و نیازمند توجه وحش را تهدید میهای حیاتبسیاری از گونه

تری از سوی زیست شناسان حفاظت است. آسیب مستقیم حیات بیش

عنوان محرک اصلی این مشکل قلمداد شده و حش معموالً بهو

ابزارهای بسیاری برای کاهش خسارات آن وجود دارد. اگرچه بعد از 

ماند که کاهش خسارات مستقیم هنوز چالش چشمگیری باقی می

نیازمند یک برنامه جامع بلند مدت مبتنی بر نیازهای اکولوژیک و 

 (.Dickman ،2010فرهنگی منطقه است )

وحش یکی از عوامل مهم از بین رفتن تنوع زیستی، شکار حیات       

در اکوسیستم  کلیدی نقش که باشدمی ایجثه بزرگ هایگونه مخصوصاً و

خطر ها بهها حیات اکوسیستم و سایر گونهداشته و با از بین رفتن آن

های گوشتخوار برزگ جثه مانند افتد. در این میان نقش گونهمی

های عنوان گونههای حفاظتی بعضاً به، گرگ و خرس که در طرحپلنگ

  غذایی عادات است. تررنگ پر گردند،می مطرح ... و چتر پرچم،

هاست و نقشی مهمی شناختی آنمحور اصلی آشیان بوم خوارانگوشت

ثر بر تراکم ؤسازمان اجتماعی، رفتار و فاکتورهای م در توجیه
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رو دانشمندان هنگام طراحی راهبردهای یناز ا .کندجمعیت ایفا می

 ،Mills) دارند مسئله به این خاصی ها توجهها و اکوسیستمگونه مدیریتی

از موارد مهمی که جوامع محلی مخصوصاً دامداران با  یکی .(1994

های اهلی خواران با دامآن دست به گریبان هستند، تعارض گوشت

ای باارزشی مانند پلنگ و هاست. یکی از دالیل عمده کاهش گونه

ها توسط مردم محلی است که تصور یوزپلنگ در ایران شکار آن

ها است. بنابراین با آموزش های آنها دشمن دامکنند، این گونهمی

های مؤثری در کاهش تضاد انسان و حیات توان گامجوامع محلی می

ایط هایی هستند که متناسب با شروحش برداشت. دانش بومی، تجربه

اقلیمی منطقه، امکانات طبیعی در دسترس، باورها و اعتقادات مردم 

ها با آزمون و خطاهایی به قدمت زندگی یک قوم ثابت و تعصبات آن

(، 1390پور و همکاران )زمانی عبارتی دیگر طبق گفتهاند. بهشده

های دانش بومی برخاسته از متن جوامع بشری در طول دوران و سده

که به شکل شفاهی و سینه به سینه از نسلی به نسل  طوالنی است

دیگر منتقل شده و حاصل تجارب و آزمون و خطاهایی بوده که در 

بستر طبیعی پدید آمده است و ریشه در باورهای مردم دارد. این همان 

ها، اقوام گوناگون روزی خود را وسیله آن طی سدهدانشی است که به

اند، خود را در سر شان را تهیه کردهاند، پوشاکشان جستهاز محیط

شان اند، جامعهاند، فرزندان خویش را تربیت کردهپناهی اسکان داده

ای اند. دانش بومی مجموعهرا سامان داده و سالمت خود را حفظ نموده

های یک جوییهای هر جامعه است که اساس چارهاز دانش و تجربه

 دهد.آشنا تشکیل میهای آشنا و ناقوم را در برابر چالش

در مناطقی که جوامع محلی برای امرار معاش به صورت مستقیم        

وحش گاهی در تضاد با طبیعت سروکار دارند و منافع انسان و حیات

های گیرد، آموزش جوامع محلی باید در اولویت طرحبا یکدیگر قرار می

از تخریب  محلی جوامع قرار گیرد. آموزش حفاظت تحت مناطق مدیریتی

زیست پیشگیری کرده و باعث ارتقاء سطح معیشتی مردم محیط

محلی که در داخل و یا اطراف مناطق تحت حفاظت سکونت دارند، 

شود. از طرف دیگر اقدامات حفاظتی هزینه کمتری داشته و باعث می

بانان و های متخلفان شکار و طبیعت با محیطپایین آمدن درگیری

برای (. 1380 )مجنونیان، گرددمی طبیعی ن منابعسازما حفاظتی نیروی

شناسی، بوم باید خواران در مرحله اولبین انسان و گوشت تعارضرفع 

 Fascioneet) شناخت را و محیط زندگی گوشتخوارانشناسی زیست

ها با جوامع و تضاد آنخواران پیرامون گوشت بحث (.2004و همکاران، 

ترین ته و شاید بتوان گفت مهمپیچیدگی خاص خود را داشمحلی 

خوار های گوشتباشد که در مورد گونههای حفاظتی میبخش طرح

 خواران را مقصرکشاورزان طعمه ،سراسر جهان در .آیداجرا در میبه

که دالیل اصلی کاهش بدون این دانند،می های اهلیجمعیت دام کاهش

ر د (.Laurie Marker ،2002) ندکن ها را بررسیدام

های خود را دشمن دام خوارانگوشت ،کشاورزان ایران نیز روستاییان و

پلنگ و یوزپلنگ و در بسیاری از مواقع هنگام برخورد با  دانند ومی

اکثر  در ،رسدنظر میاز طرفی به. کنندمی هااقدام به کشتن آنگرگ 

تمایلی به شکار دام اهلی نداشته و  حیوانات وحشیمناطق ایران 

شود، اکثراً در مناطقی است که های اهلی وارد میتی که به دامخسارا

برداری بیش ازحد توان اکولوژیک علت بهرههای طبیعی بهزیستگاه

داران وحشی مانند قوچ و توسط انسان تخریب شده و جمعیت سم

میش و کل و بز بر اثر شکار مفرط کاهش یافته است. بنابراین جمعیت 

خواران را مجبور های وحشی، گوشتی طعمهکم و گاهی انقراض محل

های اهلی کند برای تامین نیازهای خود به سمت روستاها و داممی

ها و هم برای انسان خواهد داشت های سنگینی هم آنبیایند که هزینه

براساس شواهد آموزش محیط زیست ارتباط  (.1389)زمانی، 

یط زیست دارد. تنگاتنگی با رشد اقتصادی جهان و تنزل کیفیت مح

 UNEP: United Nations) متحد زیست سازمان ملل برنامه محیط

Environment Programme )و سازمان علمی فرهنگی :UNESCO)  
Scientific and Culture Organization   (United Nation Educational 

زیست در منشور بلگراد یک چارچوب جهانی برای آموزش محیط

زیست برای آگاهی مردم جهان و مفاهیم آموزش محیطاند کرده تعریف

زیست، مشخص کردن ها در مورد تخریب محیطو افزایش نگرانی

المللی ها و تعهدات بینزیستی، افزایش مهارتمشکالت علمی محیط

تواند دانش می اند.و حل مشکالت محیط زیستی موجود تاکید کرده

(. به 2001و همکاران،   Berkesوجود آید )از منابع علمی یا سنتی به

عنوان یک بدنه انباشته از دانش، عرف، خصوص دانش سنتی که به

ها وسیله فرآیندهای سازگارپذیر از میان نسلاعتقاد توصیف شده، و به

 Santos García-Alvarado)فرهنگ در حال تحول است  انتقال طریق از

 (.2008و همکاران، 

های مختلف، ه دانش بومی در زمینههای گستردیکی از شاخه       

داران از مرتع و نحوه فرآوری و سودآوری برداری گلهدانش بومی بهره

رو که در نقاط ها از طبیعت است. دامداران اعم از روستایی و کوچآن

کنند، با توجه به شرایط و امکانات طبیعی، مختلف ایران زندگی می

عت راهکارهای مناسبی را برحسب تشخیص رابطه و نیاز خود به طبی

اتخاذ نمودند که هر یک از این راهکارها در عین فاصله مکانی، تفاوت 

شرایط طبیعی، و حتی اختالف قومی و گویشی با هدف سازش متقابل 

نگری نتیجه استفاده پایدار و مستمر در جهت آینده و طبیعت و در خود

هاست، دگی آندلسوزانه نسبت به فرزندان خود و محیطی که بستر زن

عنوان باشند. در منطقه حفاظت شده خائیز، دامداری بهمشترک می

گردد که در کنار آن فعالیت کشاورزی منبع اصلی درآمد محسوب می

شود. بنابراین نیز برای تکمیل و کمک به فعالیت دامداری انجام می

محیطی این جوامع نقش قابل توجهی در ارتقای سطح آگاهی زیست
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بررسی تاثیر در  وحش خواهد داشت.د بین انسان و حیاترفع تضا

 مطالعه موردی) وحشآموزش محیط زیست در کاهش شکار حیات

داری بین حفاظت از ارتباط معنی( شاسکوه شدهمنطقه حفاظت

بسمعلی و اسراری، ) جمعیت کل و بز قبل و بعد از آموزش وجود دارد

وان رفتارهای عن تحتدر پژوهش خود ( 1390) صالحی (.1393

نفر از ساکنان  715 تحصیالت،  محیطی ومحیطی، دانش زیستزیست

مازندران نشان داد که افراد مورد بررسی  سه استان گلستان، گیالن و

که رفتارهای برخوردار بودند، درحالی محیطی پایینیاز دانش زیست

 زیست باالیی از خود نشان دادند. ضعف آموزش محیطی نسبتاًزیست

مشکل آموزش  تنها محیطی مناسب، نهیطی و فقدان آموزش زیستمح

عبارت خورد. بهچشم می رسمی است بلکه در آموزش غیررسمی هم به

دبیرستان، آموزش زیست محیطی  کس از دوره دبستان تادیگر، هیچ

چگونگی  خصوص ارایه چارچوب نظری دردر بررسی . بیندنمی مناسبی

بین آگاهی  موزش و پرورش کشورزیست در نظام آآموزش محیط

آموزش و  .داشتها رابطه مثبت وجود آموزان و تغییر نگرش آندانش

های کنونی ترین نقشتوان یکی از مهمزیست را میآگاهی از محیط

 پورشمسکرمی) آموزش رسمی دانست مدارس در تمامی سطوح، در

پایداری زیست و اطمینان از امروزه حفاظت از محیط (.1387، آبادی

روی جامعه ترین چالش پیشو همه جانبه بودن توسعه آن جدی

است با  داری هرگونه حیاتی مساویجهانی است، بنابراین احیاء و نگه

ها در روی کره زمین. رابطه تر برای انسانامکان زندگی بهتر و بیش

هم پیوند خورده که نابودی یک موجودات جهان به بین انسان و سایر

)والیی،  انسان را کاهش دهد زندگی تواند یک گزینه از امکاناتمی گونه

 تدوین الگوی مدیریتی توسعه پایدار آموزشدر بررسی . (1384

 420طبق اطالعات کسب شده از  رزیست برای نسل جوان کشومحیط

ها نشان داد که ضرورت حفظ جوانان ساکن شهر تهران، بررسی نفر از

رصد د 87/82و نه تنها  رنگ استیار کمها بسزیست در بین آنمحیط

درصد  11/38دهند، بلکه زیست اهمیت نمیاز جوانان به حفظ محیط

 (.1382، حیدری) دانندزیست را وظیفه خود نمیمحیط ها حفظاز آن

ده بر دانش و رفتار خانوا تاثیر آموزش زیست محیطی کودکان بررسی

ها و ها درباره تاالبنآ که کودکانساالن هنگامیبزرگ نشان دادکه

زیست بهتری در حفظ محیط بینند رفتارهایزیست آموزش میمحیط

 های زیستدر نتیجه آموزش .و مدیریت مصرف آب خانگی دارند

ل و از طریق انتقال بین نسلی منتق توان غیرمستقیم ومحیطی را می

 (2013،  و همکاران Damerell) به تغییرات رفتاری منجر شد

اثرات آموزش بازیافت در دانش، نگرش و رفتار نتایج بررسی        

تواند آموزش بازیافت می نشان داد کهابتدایی  آموزان مدرسهدانش

آموزان و افزایش زیست محیطی و رفتار دانش تاثیر مثبتی بر نگرش

ها داشته باشد. این درحالی است که در برخی آن محیطیدانش زیست

، Williams) دست آمده استهنتایج متناقضی بشده  های انجامپژوهش

 نشان داد که محیطی دانشجویان آنکارادرباره آگاهی زیست (.2011

محیطی تواند به تغییر در رفتار زیستآموزش انتزاعی به تنهایی نمی

 (.Oguz ،2010) منجر شود

یر زیست و تاثتعداد قابل توجهی از تغییرات در مورد محیط       

اند سیدهربررسی کرده و به این نتیجه  ای انسانی بر روی آن راهفعالیت

 محیطی یکی از عناصر کلیدی در فرایندکه رفتار مسئوالنه زیست

 زیست در جوامع مدرن و در حال توسعه است کهتوسعه پایدار محیط

ی هامقیاس زیست درمحیط حفاظت از برای ایبرنامه و طرح ها بایددولت

 تدوین نمایند محیطیش تهدیدها و مخاطرات زیستمختلف برای کاه

، Salehi) کنند همکاری شده تدوین هایبرنامه و طرح اجرای و مردم برای

دست آوردن درک درستی از دنبال بهپژوهش موردنظر، به (.2010

 نگرش مردم بومی و محلی اطراف منطقه حفاظت شده خائیز، مدیریت

های نین شناخت علل و انگیزهچبانان حفاظت از آن و همو محیط

ر دباشد. بنابراین شکار غیرقانونی در منطقه حفاظت شده خائیز می

 ابگویی به انتظارات علمی محقق در قالبوپژوهش مورد مطالعه، ج

 شود:های زیر بیان میفرضیه

 محیطی مردم محلی و ساکنانبین میزان آگاهی و آموزش زیست -

و کاهش تعارض انسان و حیات وحش شده خائیز بومی منطقه حفاظت

 داری وجود دارد.در منطقه، رابطه معنی

م محلی و ساکنان بومی منطقه اجتماعی مرد -بین وضعیت اقتصادی -

حفاظت شده خائیز و کاهش تعارض انسان و حیات وحش در منطقه، 

 داری وجود دارد.رابطه معنی
اهش تعارض شده خائیز و کوحش منطقه حفاظتحیات بین مدیریت -

 داری وجود دارد.وحش در منطقه، رابطه معنیانسان و حیات
ت محلی و ساکنان بومی منطقه حفاظ محیطی مردمبین رفتار زیست -

وحش در منطقه، رابطه شده خائیز و کاهش تعارض انسان و حیات

 داری وجود دارد.مستقیم و معنی
 

 هامواد و روش
 یا سرخ و خیز کوه شده حفاظت همنطق: منطقه مورد مطالعه       

 بارندگی با ایصخره کوهستانی، ماهوری، تپه است ایمنطقه خائیز،

 حداقل دارای و مترمیلی 670 حداکثر و مترمیلی 250 حداقل  ساالنه

دریا و جهت باد غالب  سطح از متر 1500 حداکثر و متر 460 ارتفاع

میزان میزان باد آرام ترین باشد. کمغربی میدر منطقه به سمت شمال

. است ترین مقدار آن در پاییزدرصد و بیش 1/48 در منطقه در تابستان

 جغرافیایی هکتار و طول 33385مطالعه با مساحتی برابر  مورد محدوده

ثانیه  30و دقیقه 38 و درجه 50 ثانیه تا19دقیقه و 36 و درجه 50
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 24و  درجه 30 تا ثانیه 54دقیقه و43و  درجه 30 جغرافیایی عرض

 و کشور وحشحیات هایزیستگاه ترینمهم از یکیثانیه، 19دقیقه و 

 حوزه در که رودمی شمارخوزستان به و بویراحمد و کهگیلویه استان

. طی است شده واقع بهبهان و گچساران کهگیلویه، هایشهرستان

حفاظت محیط  عالیشورای سوی از 23/10/77مورخ  163 مصوبه شماره

این منطقه  .شده تعیین گردیدعنوان منطقه حفاظتر بهزیست کشو

های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در محدوده گرمسیری استان

ازشمال به کهگیلویه از جنوب به بهبهان و از شرق به واقع شده است، 

ای است تپه شود. منطقهخیرآباد و از غرب به سد مارون محدود می

متر و میلی 250 حداقل ساالنه با بارندگی ایصخره ماهوری، کوهستانی،

 1500حداکثر  متر و 460متر و دارای حداقل ارتفاع میلی 670 حداکثر

باشد. این منطقه در محدوده گرمسیری استان متر از سطح دریا می

 (.1395)اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهیگلویه، واقع است 

ت محیط زیست استان اداره کل حفاظ: حیات وحش منطقه       

ه های گیاهی، جانوری و پرندگان منطقگونه 1395کهگیلویه در سال 

 باشند:کرده است که شامل موارد زیر می شناسایی خائیز را شدهحفاظت

نجاب سروباه معمولی، بز و پازن )کل و بز(، گراز،  های جانوری؛گونه

سیاه اراکال )ایرانی، تشی )جوجه تیغی(، شغال، گرگ، پلنگ ایرانی، ک

 ای، کفتار، سمورسنگی. گوش(، قوچ و میش، خرس قهوه

، سنگ چشم پشت سرخ، کبک، تیهو، کبوتر درنا های پرندگان؛گونه

    جنگلی، چاهی، بحری، دلیجه، عقاب، تیهو، شاهین، دراج و کرکس.

 ،وکپشم ،بو مادران ،کارده، آب اندول ،بن سرخ، ترهگیاهی؛  هایگونه
 ،جو وحشی، بهمن، شبدر وحشی، زربین ،آویشن ،اژگونکنگر، الله و

    ه.    حلپ  و کلخنگ بنه، زالزالک، گون، ارژن، کوهی،بادام کیکم،.خشک، بلوط،
ز های شیب، جهت و ارتفاع ادر این پژوهش برای تهیه نقشه       

برای کل منطقه استفاده  39و زون   UTM، سیستم150000/1 مقیاس

ها هنقش گذاری و تولیدبرای روی هم 3/9نسخه  Arc GISافزار شد. نرم

 مورد استفاده قرار گرفت.

نامه، پیمایش از روش پرسش پژوهش این در :تحقیق اجرای روش       

اهی صحرایی، مصاحبه چهره به چهره با چوپانان و مردم محلی، نظرخو

ز ینشده خائیز و بانان و کارشناسان منطقه حفاظتو مشورت با محیط

زیست و کهگیلویه و آمارهای ثبت شده در اداره کل حفاظت محیط

ه زیست شهرستان بهبهان استفادبویراحمد، خوزستان و اداره محیط

 ونامه براساس مرور منابع خارجی و داخلی شد. برای طراحی پرسش

 کرتبازدیدهای اولیه از منطقه در دو فصل سرد و گرم، از مقیاس لی

(Likert ) نامه استفاده شد. حی پرسشبرای طرا 

ی آماری براساس پراکنش جمعیتی، جامعه: جامعه آماری       

های اطراف و داخل منطقه حفاظت شده خائیز و مناطقی سکونتگاه

ترین شکار و تعارض بین انسان و که بر طبق گزارشات موجود بیش

وحش را دارد، انتخاب شد. در نتیجه با وجود ضریب اطمینان حیات

درصد و براساس محاسبات صورت  4درصد و با احتساب خطای  95

نمونه جهت بررسی این  250پذیرفته با کاربرد فرمول کوکران، تعداد 

زمانی اجرای آن محدود به فروردین سال  پژوهش مشخص و دوره

، nباشد. برای انتخاب حجم نمونه نسبت می 1395تا زمستان  1395

N ،5% تر حجم نمونه و رای برآورد بزرگب .در نظر گرفته شده است

 گرفته شده است. q= p=%5تر دهی باالتر و بیشچنین توان تعمیمهم

𝑝𝑞 = √
𝑝�̅�

𝑛
√
𝑁 − 𝑛

𝑁 − 𝑛
 

 ست:اشده  استفاده زیر شرحکوکران به برای برآورد حجم نمونه از فرمول

𝑛 =

𝑡2𝑝𝑞

𝑑2

1+
1

𝑁
(
𝑡2𝑝𝑞

𝑑2
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ت مورد در این تحقیق برای گردآوری اطالعا: گیریابزار اندازه       

ر نامه مذکونامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنیاز، پرسش

های طراحی شد. در بخش اول اطالعات مربوط به ویژگی بخش چهار در

های گو و در بخش دوم پرسشفردی، اجتماعی و اقتصادی فرد پاسخ

د. شده خائیز مطرح شآگاهی و آموزش منطقه حفاظت میزانمربوط به

شده خائیز مورد وحش منطقه حفاظتبخش سوم، مدیریت حیات

 های مربوط به نگرش و رفتاربررسی قرار گرفت. بخش چهارم، پرسش

 دهنده در ارتباط با محیط زیست و منطقهمحیطی افراد پاسخزیست

نامه بخش اول پرسششده خائیز مورد بحث قرار گرفت. هدف حفاظت

اد است و در این بخش در اجتماعی افر -استخراج اطالعات اقتصادی

دهنده، جنسیت، وضعیت ازدواج، تحصیالت، شغل، مورد سن پاسخ

، میزان درآمد، تعداد افراد خانوار سؤال شده است. هدف بخش دوم

منظور که بهد پاسخ دهنده از منطقه مورد نظر میزان آگاهی و اطالع فر

 یلیخای لیکرت )ازمقدار گزینه 5گیری متغیر موردنظر از طیف اندازه

 زیاد( استفاده شده است. هدف بخش سوم، مدیریت حیاتکم تا خیلی

رت صوکه به باشدمطالعه می بانان با منطقه موردمحیط وحش و برخورد

ه زیاد( بررسی شدکم تا خیلیای لیکرت )ازمقدار خیلیگزینه 5طیف 

 خوتحلیل نگرش و رفتار پاسدف بخش چهارم، بررسی و تجزیهاست. ه

خصوص حفاظت از منطقه مورد مطالعه و حمایت از محیط دهنده در

 کم تا خیلی)ازمقدار خیلی ای لیکرتگزینه 5 صورت طیفکه به زیست

 زیاد( بررسی شده است. از سوی دیگر، در این پژوهش از یک نامه

یان عنوان پژوهش، هدف از گردآوری همراه که در آن عالوه بر ب

مشخص چنین بیان مسأله اطالعات و اهمیت موضوع تحقیق و هم

 د. عمل آمدهنده تقدیر بهو در پایان از پاسخ گردید، استفاده شده
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عنوان به نامهپرسشپیش 30 نامه، تعدادپرسش پایایی آزمون جهت       

روش آلفای به Spssافزار شد، با استفاده از نرم تکمیل و آزمون تهیهپیش

کرونباخ مورد سنجش قرار داده شد که نتایج حاصله از ضریب آلفای 

دست هب 81/0تر از نامه بیشهای مختلف پرسشکرونباخ برای بخش

منظور آزمون به ،باشدنامه میمد. این مقدار مؤید پایایی باالی پرسشآ

زیست استفاده شد و تغییرات الزم روایی نیز از نظر کارشناسان محیط

 در جهت رفع ابهام از سؤاالت اعمال گردید.  

آوری در این تحقیق پس از جمع: هاروش تجزیه و تحلیل داده       

زیه ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی جهت تجبندی دادهو دسته

ب ها استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی از ضریو تحلیل داده

بندی متغیرهای همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون و برای اولویت

بندی مون رتبهاند، از آزوابسته که در مقیاس ترتیبی سنجیده شده

ز فریدمن استفاده شد. اطالعات و نتایج حاصل از این پژوهش پس ا

ار آماری افزو نرم Excelافزار صفحه گسترده گردآوری با استفاده از نرم

Spss  ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.20)نسخه 

 

 نتایج
حلیل در این قسمت براساس اطالعات فراهم آمده، به بررسی و ت       

، 1جدول  هایشود. دادههای پژوهشی مطرح شده، پرداخته میفرضیه

از نظر  که فردی پاسخگویان بیانگر این واقعیت است هایمورد ویژگی در

درصد از  32درصد از پاسخگویان مرد هستند و تنها  68جنسیتی، 

نفر(  90درصد یعنی ) 36دهند. از نظر سنی، ها را زنان تشکیل میآن

 20که سال سن داشتند و دومین فراوانی مربوط به کسانی 39تا  30

درصد پاسخگویان را شامل  33سال سن دارند که در حدود  29تا 

تر از درصد( سنی به گروه بیش 5ترین درصد فراوانی )شوند و کممی

ها نشانگر این سال تعلق دارند. از لحاظ سطح تحصیالت نیز داده 50

گویان، تحصیالت دانشگاهی دارند و  تنها درصد از پاسخ 87است که 

 نظر میزان درآمد از ها در سطح زیردیپلم قرار دارند.درصد از آن 13

 40ترین درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده یعنی ماهیانه خانوار، بیش

ترین تومان( قرار دارند و کم میلیون 2 تا 5/1درصد در گروه درآمد )

درصد در گروه درآمد  5ده یعنی حدود دهندرصد فراوانی افراد پاسخ

از نظر بعد خانوار، بیش از  میلیون تومان( قرار دارند. 3تر از )بیش

 10فرزند هستند و تنها  3-1درصد دارای  65نیمی از پاسخگویان 

 بندیمنظور اولویتبه هستند. فرزند 9-7 دارای دهندهپاسخ افراد از درصد

ن اهمیت را در زمینه منابع کسب تریهای که بیششناسائی مؤلفه و

اند از روش آزمون فریدمن استفاده گرید که نتایج اطالعات را داشته

 مقدار آماره ها،تعداد داده گردد، به ترتیبمشاهده می 2آن در جدول 

دهد ( نشان می05/0تر از داری )کمو سطح معنی آزادی دو، درجه کای

ترین وجود دارد که بیش داری بین اولویت طبقاتکه تفاوت معنی

های دولتی و تلویزیون های مردم نهاد، سازمانمیانگین رتبه را سازمان

ولی از  اندترتیب اولویت اول تا سوم کسب نموده)شبکه استانی( به

سایر منابع کسب اطالعات نظیر رادیو، روزنامه، نشریات و مجالت و 

 د.شوتر استفاده میکارشناسان محیط زیست کم
 

 های افراد پاسخگویان: نتایج حاصل از بررسی ویژگی1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی توزیع مشخصات متغییر ردیف

 جنسیت 1
 68 170 مرد
 32 80 زن

 سن 2

سال 20تر از کم  40 16 
سال 29-20  90 33 
سال 39-30  82 36 
سال 49-40  25 10 
سال 50تر از بیش  13 5 

و سطح تحصیالتوضعیت  3  
 13 133 زیر دیپلم

 87 117 تحصیالت دانشگاهی

 میزان درآمد ماهیانه خانوار )ریال( 4

10000000-6000000  27 11 
150000000-10000000  100 31 
20000000-150000000  77 40 
30000000-20000000  33 13 

30000000تر از بیش  13 5 

 اندازه خانوار 5

رزندفبدون   155 62 
نفر 3-1  65 26 
نفر 6-4  20 8 
نفر 9-7  10 4 
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 بندی دیدگاه ساکنان بومی و مردم محلی در خصوص منابع کسب اطالعات منطقه حفاظت شده: اولویت2جدول 

 اولویت میانگین رتبه منبع اطالعات

های مردم نهادسازمان  36/5  1 

.(ها، ادرات و ...های دولتی )دانشگاهسازمان  27/5  2 

22/5 تلویزیون )شبکه استانی(  3 

11/5 رادیو  4 

53/4 روزنامه   5 

18/4 مطالعه نشریات و مجالت  6 

زیستکارشناسان محیط  30/3  7 

 

وحش، زیستگاه حیات ،3 جدول فریدمن آزمون بندیرتبه براساس       

حفاظت از تنوع زیستی، حفظ و بقای جوامع بومی و کشاورزی و 

یت منطقه حفاظت نقش و اهم ترین عوامل مؤثر بردامداری از مهم

 گردند. شده خائیز محسوب می
 

زبندی دیدگاه ساکنان بومی و محلی در خصوص نقش و اهمیت منطقه حفاظت شده خائی: اولویت3جدول   

 اولویت میانگین رتبه عامل

وحشزیستگاه حیات  10/7  1 

91/6 حفاظت از نوع زیستی  2 

76/6 حفظ و بقای جوامع بومی  3 

55/6 کشاورزی و دامداری  4 

روی بیابان و کویرجلوگیری از پیش  25/6  5 

یابی به توسعه پایداردست  17/6  6 

یابی به توسعه فرهنگیدست  10/6  7 

گردد، تخریب زیستگاه مشاهده می 4براساس مندرجات جدول        

 بانان و شکار و قاچاق حیاتوحش، نبود تعداد مناسب محیطحیات

وحش از نظر ساکنان بومی و محلی درخصوص عوامل تهدیدکننده 

 گیرد.وحش منطقه در اولویت اول تا سوم قرار میحیات اکوسیستم و

  

وحش منطقهبندی دیدگاه ساکنان بومی و محلی در خصوص عوامل تهدید کننده اکوسیستم و حیات: اولویت4جدول   

 

 

 

 

گردد، بین می مشاهده تحلیل همبستگی 5 طورکه در جدولهمان       

محیطی مردم بومی و محلی، مدیریت متغیرهای مستقل نگرش زیست

منطقه،  وحشحیات و اکوسیستم تهدیدکننده عوامل منطقه، وحشحیات

محیطی میزان آگاهی و اطالع از منطقه حفاظت شده، رفتار زیست

اجتماعی ساکنان  -وامل اقتصادیساکنان بومی و محلی منطقه، ع

بومی و محلی منطقه و منابع کسب اطالعات در زمینه حفاظت منطقه 

انسان و حیات  تعارضبا متغیر وابسته آموزش محیط زیست بر کاهش 

 داری در سطح وجود دارد.یوحش رابطه مثبت و معن

 

 آزمون فریدمن

 250 تعداد

33/348 مقدار آماره کای دو  

 6 درجه آزادی

داریسطح معنی  000/0  

 آزمون فریدمن

 250 تعداد

60/76 مقدار آماره کای دو  

 6 درجه آزادی

داریسطح معنی  000/0  

 اولویت میانگین رتبه عوامل تهدیدکننده

 1 90/8 وحشتخریب زیستگاه حیات

 2 63/8 باناننبود تعداد مناسب محیط

 3 24/8 وحششکار و قاچاق حیات

 4 21/8 تخریب مراتع

 5 18/8 برداشت غیرمجاز از گیاهان دارویی

 6 09/8 سوزی در منطقهآتش

 7 03/8 عدم آگاهی از ارزش و اهمیت منطقه

 آزمون فریدمن

 250 تعداد

 10/88 مقدار آماره کای دو

 6 درجه آزادی

 000/0 داریسطح معنی
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 وحشط زیست بر کاهش تعارض انسان و حیات: تحلیل همبستگی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته آموزش محی5جدول 

 داریسطح معنی ضریب همبستگی متغیرهای مستقل

 000/0 278/0** نگرش زیست محیطی مردم بومی و محلی

 015/0 154/0* منابع کسب اطالعات در زمینه حفاظت منطقه  

 000/0 531/0** وحش منطقهمدیریت حیات

 000/0 428/0** ش منطقهوحعوامل تهدیدکننده اکوسیستم و حیات

 000/0 333/0** شدهمیزان آگاهی و اطالع از منطقه حفاظت

 000/0 335/0** محیطی ساکنان بومی و محلی منطقهرفتار زیست

 000/0 676/0** اجتماعی ساکنان بومی و محلی منطقه  -عوامل اقتصادی

ام نشان گبهنتایج رگرسیون چندمتغیره با استفاده از روش گام       

ترتیب بیان ترتیب چهار متغیر وارد معادله گردیدند که بهداد که به

شود. در گام اول، اولین متغیری که وارد معادله گردید وضعیت می

اجتماعی ساکنان بومی و محلی است که این بدان معنی  -اقتصادی

زیست و ترین تأثیر را بر آموزش محیطاست که متغیر مزبور بیش

وحش دارد. لذا با مشاهده ضریب تعیین انسان و حیات ضتعارکاهش 

اجتماعی  -توان اظهار کرد که متغیر وضعیت اقتصادیمی 6در جدول 

(1X حدود )زیست  و درصد تغییرات متغیر وابسته آموزش محیط 45

وحش باعث شده است. در گام دوم، پس انسان و حیات تعارضکاهش 

( وارد 2Xر عوامل تهدید محیطی )اجتماعی، متغی -از متغیر اقتصادی

 61حدود  2Xو  1Xهای موجود متغیرهای اساس یافتهمعادله شد. بر

 تعارضزیست و کاهش درصد از تغییرات متغیر وابسته آموزش محیط

در گام سوم، پس از متغیرهای  اند.وحش را باعث شدهانسان و حیات

ی، متغیر اجتماعی و عوامل تهدیدکننده محیط -مطالعات اقتصادی

های موجود ( وارد معادله شد. براساس یافته3Xوحش )مدیریت حیات

درصد از تغییرات متغیر وابسته  75حدود  3Xو  1X  ،2Xمتغیرهای 

وحش را باعث انسان و حیات تعارضزیست و کاهش آموزش محیط

( وارد معادله 4Xاند. در گام چهارم، متغیر رفتار زیست محیطی )شده

حدود  4Xو  1X  ،2X  ،3Xهای موجود متغیرهای یافتهاساس شد. بر

زیست و کاهش درصد از تغییرات متغیر وابسته آموزش محیط 86

نمایند. با توجه به ضرایب وحش را تبیین میانسان و حیات تعارض

 باشد:، معادله استاندارد شده خط رگرسیون بدین صورت می7جدول 

4X330/0 +3X 380/0 +2X398/0 +1X676/0 +07/2 =Y 

گام نشان بهروش گامطورکلی نتایج رگرسیون چندمتغیره بهبه       

اجتماعی، عوامل تهدیدکننده  -داد که متغیرهای وضعیت اقتصادی

محیطی نقش مثبتی را فتار زیستوحش و رمحیطی، مدیریت حیات

وحش دارند. انسان و حیات تعارضزیست و کاهش آموزش محیط بر

درصد از تغییرات متغیر وابسته را  86غیرهای مذکور که متضمن این

 اند. تبیین نموده

 

 : مراحل مختلف ورود متغیرهای مستقل با آموزش محیط زیست بر کاهش تعارض انسان و حیات وحش6جدول 

 R R square Adj R square F Sig متغیر مستقل مراحل

 000/0 705/208 455/0 457/0 676/0 اجتماعی -وضیت اقتصادی 1

 000/0 623/197 612/0 615/0 784/0 عوامل تهدیدکننده محیطی 2

 000/0 006/249 749/0 752/0 867/0 وحشمدیریت حیات 3

 000/0 324/375 857/0 860/0 927/0 محیطیرفتار زیست 4

 : ضرایب متغیرهای وارد شده به معادله رگرسیون چندمتغیره7جدول 

  Beta T Sig شتباه استانداردا B  B متغیر مستقل مراحل

 چهارم

 000/0 04/23 676/0 087/0 25/1 اجتماعی -وضیت اقتصادی

 000/0 98/16 398/0 099/0 996/0 عوامل تهدیدکننده محیطی

 000/0 61/14 380/0 089/0 03/1 مدیریت حیات وحش

 000/0 69/13 330/0 078/0 06/1 محیطیرفتار زیست

 - 57/2 07/2 - - عدد ثابت 
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 بحث
تحلیل همبستگی نشان داد بین فرضیه اول، میزان آگاهی و        

شده خائیز و ساکنان بومی منطقه حفاظت محیطی مردمآموزش زیست

داری وجود وحش منطقه رابطه معنیو کاهش تعارض انسان و حیات

های دارد. در این راستا میزان آگاهی و اطالع مردم محلی از محل

های کل و بز در منطقه مورد وحش حضور گونهگدار حیات استقرار و

؛ والیی، 1393بررسی قرار گرفت که با تحقیقات )سمبلی و اسراری، 

 ( مطابقت دارد.1384

چنین با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون با سطح هم       

اجتماعی  -درصد در ارتباط با فرضیه وضعیت اقتصادی 99اطمینان 

 ی و ساکنان بومی منطقه در کاهش تعارض انسان و حیاتمردم محل

ترین درآمد که بیشجاییداری وجود دارد. از آنوحش رابطه معنی

ترین دارد مهم قرار میلیون تومان( 5/1تا  1) خانوارهای منطقه در سطح

باشد. بنابراین ساکنان ها از طریق دامداری میمنبع کسب درآمد آن

ای وحشی را در منطقه مانند روباه، شغال، گرگ، همنطقه، حضور گونه

ها را تهدیدی گربه جنگلی و پلنگ واکنش نشان داده و وجود این گونه

دانند. تحقیق صورت گرفته توسط مجنونیان های خود میبرای دام

که فرآیند احقاق حقوق ( نیز تایید کرده است که تا هنگامی1393)

اصولی  و درازمدت حفاظت ،نگیرد صورت عادالنه صورتبه مردم

( 2013و همکاران )  Baruaکهطوربنابراین همان بود. نخواهد پذیرامکان

های حفاظتی برای بهبود وضعیت سالمت و اند سیاستاعالم کرده

کیفیت زندگی جوامع باید با کاهش فقر و حفاظت از تنوع زیستی 

ی تعارض ادغام گردد و در بسیاری از کشورهای کم درآمد اثرات منف

وحش بر سطح سالمت و رفاه جوامعی که از نزدیک بین انسان و حیات

 وحش ارتباط دارند ثابت شده است.با حیات

وحش منطقه تحلیل همبستگی فرضیه سوم بین مدیریت حیات       

وحش در منطقه شده خائیز و کاهش تعارض انسان و حیاتحفاظت

چه دست آمده، چنانهه بداری وجود دارد. بنابر نتیجرابطه معنی

وحش مدیریت منطقه بهبود یابد باعث کاهش تعارض انسان و حیات

گردد و از دالیل اصلی عدم نارضایتی ساکنین منطقه، منطقه می

باشد. یافته موردنظر با بانان در منطقه میناکافی بودن تعداد محیط

 زیست ( که رفتار مسئوالنه2013و همکاران ) Damerell تحقیق نتیجه

زیست محیطی را یکی از عناصر کلیدی در فرایند توسعه پایدار محیط

 حها باید طردانند و دولتدر جوامع مدرن و در حال توسعه می

های مختلف برای زیست در مقیاسای برای حفاظت از محیطبرنامه

محیطی تدوین نمایند و مردم کاهش تهدیدهای و مخاطرات زیست

 خوانی دارد. های تدوین شده همکاری نمایند، همبرای طرح و برنامه

داری را بین فرضیه رفتار یاز نتایج تحلیل همبستگی، رابطه معن       

محیطی مردم محلی و ساکنان بومی منطقه با کاهش تعارض زیست

ترین که بیشجاییوحش در منطقه نشان داد. از آنانسان و حیات

سال( قرار  29-20نی جوانان )درصد افراد پاسخ دهنده در گروه س

محیطی دارند و دارای تحصیالت دانشگاهی هستند، رفتارهای زیست

محیطی پایین دهند. اما از دانش زیستنسبتاً خوبی را از خود نشان می

اکولوژی انسان  رگذابرخوردار هستند. در این راستا خانواده بنیان

هر خانواده در راستای باشد. سبک زندگی و رفتار فرزند یا فرزندان می

ای بدون هر خانواده. باشدرفتار و سبک زندگی والدین خانواده می

شک آداب و رسوم فرهنگی خود را به فرزند خویش انتقال داده و 

یابد. فرزندان اثرات آن در نحوه برخورد با محیط زیست انعکاس می

ند. شوطور رسمی وارد جامعه میهپس از خانواده از طریق مدرسه ب

 یستزدادن مسائل و مشکالت  اهمیت آموزش و پرورش در یاد

 و نقش معلمین برای رسیدن به هدف مورد باشدمحیطی پراهمیت می

کرمی  (،1390) صالحیاین تحقیق با باشد. یافته تر مینظر پررنگ

 و همکاران Damerell (،1382) حیدری (،1387) پورشمس آبادی

های باشد ولی با یافتهراستا می ( همWilliams )2011و  (2013)

Oguz (2010)  وRakshya (2004.مطابقت ندارد ) 

تر کند، اگرچه بیش( اشاره می2010) Dickmanطورکه همان       

های فنی کاهش تضاد انسان و حیات مطالعات فقط به بررسی جنبه

وحش وابسته به مسائل پردازد ولی نگرش مردم نسبت حیاتوحش می

ی مانند گرایشات فرهنگی، مذهبی و قومی است. تعارض بین اجتماع

انسان حیات وحش اغلب جلوه درگیری انسان با انسان است، مانند 

های درگیری بین مقامات و مردم محلی، و یا بین مردمی با زمینه

که فاکتورهای فرهنگی اجتماعی تأثیر فرهنگی متفاوت. باوجود این

وحش در رفع این تعارض دارد ولی اتتری از خسارت ناشی از حیبیش

 شود.تر مطالعات نادیده گرفته میاین موارد در بیش

های جدید پایش وحش با روشاز طرف دیگر مدیریت حیات       

تواند در به عنوان یک ابزار سودمند میهای وحشی بهکنترل جمعیت

. سزایی ایفا کندهوحش نقش بحداقل رساندن تعارض انسان و حیات

ابعاد  کنند که( ابراز می2017و همکاران ) Vasiliosدر این راستا 

دنبال درک بهتر از فرهنگ وحش بهتحقیقات انسان در زمینه حیات

های حل مشکالت تعارض انسان و حیات عمومی و شناخت روش

 تری برای مردم برخوردار است.وحش است که از ارجحیت بیش

های مردم نهاد، دست آمده، سازمانهاساس نتایج بچنین برهم       

ها، ادرات دولتی و...( و تلویزیون )شبکه های دولتی )دانشگاهسازمان

ترتیب اولویت اول تا سوم درخصوص منابع کسب اطالعات استانی( به

ها آیند. در این راستا یافتهشمار میشده خائیز بهدر منطقه حفاظت

ش، نبود تعداد مناسب وحتخریب زیستگاه حیات که داد نشان
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وحش از دیدگاه ساکنان بومی و بانان و شکار و قاچاق حیاتمحیط

وحش ترین عوامل مؤثر برای تهدید اکوسیستم و حیاتمحلی مهم

 گردند.محسوب می

دست آمده پژوهش مشخص گردید زیستگاه هبراساس نتایج ب       

بومی از وحش، حفاظت از تنوع زیستی، حفظ و بقای جوامع حیات

دیدگاه ساکنان منطقه بیانگر نقش و اهمیت منطقه حفاظت شده 

چنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که باشد. همخائیز می

اجتماعی، عوامل تهدید کننده محیطی،  -متغیرهای وضعیت اقتصادی

درصد از تغییرات  86 محیطی حدودوحش و رفتار زیستحیات مدیریت

وحش را تبیین تعارض و تعارض انسان و حیات متغیر وابسته کاهش

 کنند. می

پیشنهادی  وحشحیات و انسان )چالش( تعارض کاهش جهت در لذا       

 گردد:ذیل ارائه می

ها، اجرای نمایش و های عمومی از قبیل صداوسیما، روزنامهرسانه -

وحش برای رده سنی برگزاری مسابقات نقاشی با موضوع حیات

نوجوانان در آگاه کردن جامعه و باال بردن حساسیت جامعه کودکان و 

باشد. نقش صداوسیما به زیست مؤثر مینسبت به مسائل محیط

 باشد.تر میهای استانی در این زمینه بسیار پررنگخصوص شبکه

های آموزشی نقش های مردم نهاد با برگزاری دورهتشکیل انجمن -

کاهش تعارضات انسان و  مهمی در توانمندی جوامع محلی برای

 وحش دارند.حیات

طور مستقیم درآمد و هبانان بومی که هم باستخدام محیط -

علت آشنایی کند و هم بهزایی را برای جوانان منطقه فراهم میاشتغال

بانان بومی، میزان شکار و قاچاق موجود بین شکارچیان محلی و محیط

 یابد.   کاهش می

عمومی ساکنان منطقه در رابطه با اهمیت سازی آموزش و آگاه -

بانان و منطقه حفاظت شده خائیز، چگونگی ارتباط آنان با محیط

های موجود در منطقه برای درآمدزایی از راه حفاظت و پتانسیل

 گردشگری. 

بانان با محوریت چگونگی ارتاط سالم و سازنده با آموزش محیط -

 طور خاص.هلفان بطورکلی و برخورد با متخهمردم محلی ب

عنوان راهنمای محلی گردشگران و استفاده از شکارچیان منطقه به -

صورت عملی شان بهچنین استفاده از دانش و تجربهپژوهشگران و هم

 بود. های مربوط به منطقه و حفاظت از آن مؤثر خواهددر فعالیت
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