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 مقدمه

 یعمشارکت و همکاری ذینفعان بومی یکی از ابعاد سرمایه اجتما       

توانمندی  جوامع محلی باعث افزایش ای برایعنوان پشتوانهبه  که است

های اکوسیستم طبیعی ها و آشفتگینظمیبا بی این جوامع در مقابله

در داخل  های اخیرتجربیات سال .(1394)قربانی و همکاران،  گرددمی

جوامع محلی کلید  دادن دهد که مشارکتو خارج از ایران نشان می

 زیست و حیاتمحیط مدیریت هایطرح و قوانین موفقیت در اجرای

 اعتماد افزایش  آموزشی برای مختلف هایشیوه از استفاده وحش است.

ها و زیست، سازمان جنگلحفاظت محیط سازمان و بومی جوامع بین

های مرتبط با بحث حفاظت، گامی موثر در زمینه مراتع و سایر دستگاه

 (.1397زاده و مرادی، )اشرف ارتقا سطح حفاظتی مناطق خواهد بود

دنیا وجود دارد وحش در اشکال مختلف در سرار چالش انسان و حیات

تر در کشورهای در حال توسعه تجربه شده است و درمقایسه و بیش

تر و با سایر تهدیدات اصلی تنوع زیستی و در نقاط مختلف دنیا بیش

که در (. باتوجه به این2016و همکاران،  Amaja) شدیدتر شده است

 مناطق چارچوب  در عمده طورزیستی بهتنوع از حفاظت های اخیرسال

 دسترسی شود در این مناطقنگریسته شده و مدیریت می شدهحفاظت

 دسترسی هامحدودیت این. گردیده است محدود های انسانیاستفاده و

 هاآن از عادی طوربه های پیشکه از سال منابعی به جوامع محلی

به  آسیب خطر از طرف دیگر اند را کاهش داده وکردهاستفاده می

وحشی  جانوری هایگونه توسط محصوالت کشاورزی های اهلی ودام

اهی جوامع گباالبردن سطح آ آموزش و دهند. بنابراینمی را افزایش

صورت های مناطق تحت در سطح دولت و مردم باید بهمحلی با ارزش

مستمر دنبال شود تا بتوان بر تردیدها و باورهای نادرست موجود در 

های علمی و فنی الزم برای پشتوانهها مقابله کرد زمینه حفاظت از آن

؛ 1994 همکاران، وNewmark ) تامین گردد مناطق این کارآمد مدیریت

ترین جدی از یکی وحشحیات امروزه چالش انسان و (.1393مجنونیان، 

کند وحش را تهدید میهای حیاتتهدیداتی است که بسیاری از گونه

شناسان حفاظت است. آسیب تری از سوی زیستو نیازمند توجه بیش

عنوان محرک اصلی این مشکل قلمداد به وحش معموالًمستقیم حیات

شده و ابزارهای بسیاری برای کاهش خسارات آن وجود دارد اگرچه  

ماند بعد از کاهش خسارات مستقیم هنوز چالش چشمگیری باقی می

ک و که نیازمند یک برنامه جامع بلندمدت مبتنی بر نیازهای اکولوژی

 هایاکوسیستم سالمت و پایداری .(Dickman، 2010) است منطقه فرهنگی

 پستانداران ازجمله وحشحیات های مختلفگونه وجودبه آبی و خشکی

 این اکولوژیکی اهمیت و نقش دلیلو به بوده وابسته جثهدرشت

 این جمعیت از حفاظت و حمایت های کشوراکوسیستم در پستانداران

 (.1397 جوادی، و )طبیعی است حیاتی و ضروری امری ارزشمند هایگونه

در استکهلم،  ملل زیست سازمانمحیط از حفاظت المللیبین کنفرانس در

عنوان زیست انسان و بهبود آن و توسعه پایدار بهحمایت از محیط

موضوع مهمی بررسی گردید که برای رفاه افراد بشر و توسعه اقتصادی 

 زیست سازمانس رکن جدیدی به نام برنامه محیطدر جهان، با تأسی

موافقت ( Environment Programme Nations UNEP= United ) ملل

های ملی و مناطق حفاظت شده نقش (. پارک1387 برخوردار،) نمود

 ژنتیکی و استفادهاز فرآیندهای اکولوژیک، حفظ تنوع حفاظت در مهمی

ها در حفاظت از محیط رو نقش آناین ها را دارد. ازپایدار از اکوسیستم

زیست و هرگونه مدیریت  برای استفاده از سرزمین غیرقابل انکار است. 

ها و مناطق در سطوح مختلف برای ارتقای آموزش و ترویج ارزش پارک

ها در سطح دولت و مردم باید مستمر باشد. اما در این حفاظت از آن

اهمیت این  گیرانرد و نه تصمیمزمینه نه نیروی انسانی کافی وجود دا

منابع مشترک و ایجاد  وجود (.1378)مجنونیان،  اندرا درک کرده مطلب

رقابت بر سر این منابع محدود دلیل اصلی چالش بین انسان و حیات 

وحش است این اثرات در ارتباط با اقتصاد و معیشت مردم بوده و 

بر اقتصاد و سالمت  تبدیل به یک مسئله مهم گردیده که تاثیر مستقیم

انسان دارد. اقدامات آموزشی برای حفاظت از محیط زیست ارتقا سطح 

منظور کاهش فقر و حفاظت از تنوع زیستی بسیار سالمت انسان به

درآمد، اثرات در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و کم مهم است.

وحش بر جوامع محلی که از نزدیک با منفی درگیری انسان حیات

)زمانی و تراحی،  قابل مشاهده است حوضووحش ارتباط دارند بهیاتح

وحش به این دلیل ایجاد درگیری و تضاد بین انسان و حیات. (1396

کند با سایر ها استفاده میشده است که منابع زیستی که انسان از آن

های حیات وحش مشترک بوده و رقابت بر سر این منابع مشترک گونه

وحش شده است مشکالتی باری جوامع انسانی و حیاتموجب ایجاد 

یت رفاه و اقتصاد مردم نیز مالحظه عکه درکنار این تاثیرات وضو زمانی

شود. تر آشکار میو مورد مقایسه قرار گیرد زوایای این مشکل بیش

ر جهان وجود داشته و ساین چالش در مناطق حفاظت شده سرا

ای روزانه مردم تاثیرگذاشته و ههای ناشی از آن بر فعالیتخسارت

 منجر به ایجاد یک نگرش اخالقی به وضعیت حیات وحش شده  است

(Rakshya ،2016.) های سنتی وریهای بین اکوتوریسم یا بهرهتعارض

سو و موضوع حفاظت از سوی دیگر، به این موضوع توجه دارد از یک

بر عوامل ای مبتنی که تبادل آراء و نظرات و تدوین طرح برنامه

شمار اکولوژیک و اجتماعی از اقدامات اساسی در حل تعارضات به

ریزی مطلوب به این معنی است که از ابتدا برای مردم و آید. طرحمی

های آنان را برآورده سازد مبتنی بر نیازهای مردم بوده و خواسته

تر در مردم بومی اعم از روستانشین یا عشایر بیش (.1384کار، )برزه

معنوی  بقا فیزیکی، فرهنگی، کنند.می زندگی زیستیتنوع غنی از ناطقم

ها و با زیستگاه اهها در گرو روابط آنو حفظ موجودیت آن
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های مدیریت مناطق حفاظت شده منابع زیستی است. یکی از ضرورت

جوار و مناطق مذکور و حفظ مناسبات توجیه اجتماعات محلی هم

بر تفاهم با آنان و جلب مشارکت آنان در معقول، دوستانه و مبتنی 

همه مناطق  ترین تهدیدها برایمهم اکنون یکی از حفاظت است. هم امر

های دیگری است که شده کشور شکار غیرقانونی و نیز تعارضحفاظت

گیرد )مجنونیان، از مردم ساکن روستاهای اطراف مناطق منشاء می

خواران در مرحله بین انسان و گوشت تعارض منظور کاهشبه (.1393

خواران را و محیط زندگی گوشتشناسی شناسی، زیستبوم باید اول

بحث پیرامون عادات غذایی  .(2014و همکاران،  Fascioneet) بشناسیم

صورت مستقیم با پرورش دام، که یکی که به جثهبزرگ خوارانگوشت

در تعارض بوده و  ترین منابع درآمد جوامع روستایی استاز مهم

ترین بخش مهمتوان ادعا کرد که می دارد.پیچیدگی خاص خود را 

مربوط به چالش بین جوامع محلی و حیات وحش  های حفاظتیطرح

جثه که در راس هرم غذایی قرار خواران بزرگگوشت است مخصوصاً

های اخیر جوامع محلی از موارد مهمی که طی دهه. باشدمیدارند را 

ای جثهخواران بزرگتعارض گوشت ساخته، مخصوصاً دامداران را درگیر

های اهلی است. یکی از دالیل عمده کاهش مانند پلنگ و خرس با دام

ها های باارزشی مانند خرس، پلنگ و یوزپلنگ در ایران شکار آنگونه

دانند. های خود میها را دشمن دامتوسط مردمی است که این گونه

مؤثری در کاهش  هایتوان گامبا آموزش جوامع محلی می بدیهی است

هایی هستند تضاد انسان و حیات وحش برداشت. دانش بومی، تجربه

که متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، امکانات طبیعی در دسترس، 

ها با آزمون و خطاهایی به قدمت باورها و اعتقادات مردم و تعصبات آن

زیستی، تنوع رفتن بین عوامل مهم از از یکی .اندقوم ثابت شده زندگی یک

باشد که نقش ای میجثههای بزرگوحش و مخصوصاً گونهشکار حیات

ها حیات اکوسیستم کلیدی در اکوسیستم داشته و با از بین رفتن آن

خوار های گوشتافتد. در این میان نقش گونهخطر میها بهو سایر گونه

های حفاظتی بعضاً خرس که در طرح جثه مانند پلنگ، گرگ وبرزگ

تر است. گردند، پر رنگهای پرچم ، چتر و..  مطرح میعنوان گونهبه

هاست شناختی آنخواران محور اصلی آشیان بومغذایی گوشت عادات

ثر ؤو نقشی مهمی در توجیه سازمان اجتماعی، رفتار و فاکتورهای م

نشمندان هنگام طراحی رو دااز این .کندبر تراکم جمعیت ایفا می

ها توجه خاصی به این مسئله ها و اکوسیستمراهبردهای مدیریتی گونه

توان گفت دانش بومی برخاسته از جوامع می .(Mills ،1994) دارند

های طوالنی است که به شکل شفاهی و از نسلی انسانی در طول سده

وده به نسل دیگر منتقل شده و حاصل تجارب و آزمون و خطاهایی ب

که در بستر طبیعی پدید آمده است و ریشه در باورها و اعتقادات مردم 

زیست محیط آموزش شواهد براساس (.1390 ،پور و همکاران)زمانی دارد

ارتباط تنگاتنگی با رشد اقتصادی جهان و تنزل 

 متحد ملل سازمان زیستمحیط برنامه دارد. زیستمحیط کیفیت

(UNEP) و سازمان علمی فرهنگی United Nation (UNESCO= 

Organization (Educational Scientific and Culture چارچوب  یک آن

اند و زیست در منشور بلگراد تعریف کردهجهانی برای آموزش محیط

ها جهان و افزایش نگرانی مردم آگاهی زیست برایمحیط آموزش مفاهیم

 محیطزیست، مشخص کردن مشکالت علمی در مورد تخریب محیط

المللی و حل مشکالت محیط ها و تعهدات بینزیستی، افزایش مهارت

تواند از منابع علمی یا سنتی دانش می اند.زیستی موجود تاکید کرده

خصوص دانش سنتی که (. به2001و همکاران،  Berkesوجود آید )به

عنوان یک بدنه انباشته از دانش، عرف، اعتقاد توصیف شده و به به

ها از طریق انتقال فرهنگ فرآیندهای سازگارپذیر از میان نسلوسیله 

 ،سراسر جهان در (.2008و همکاران،  Alvaradoدر حال تحول است )

دانند، می خودهای خواران را مقصرکاهش جمعیت دامطعمه کشاورزان

(. Marker ،2002) ندکن ها را بررسیدام کاهش اصلی دالیل کهاین بدون

شناختی های بومجثه ارزشداران بزرگست که پستاناین در حالی ا

و منافع اقتصادی باالیی برای جامعه دارند و آگاه کردن مردم نسبت 

)ضیایی،  ها داردها نقش مهمی در حفاظت از این گونهبه این ارزش

صورت مستقیم جوامع محلی برای امرار معاش به که مناطقی در (.1388

وحش گاهی در تضاد منافع انسان و حیاتبا طبیعت سروکار دارند و 

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

مدیریتی مناطق تحت حفاظت قرار گیرد. آموزش جوامع محلی از 

زیست پیشگیری کرده و باعث ارتقاء سطح معیشتی تخریب محیط

سکونت  مردم محلی که در داخل و یا اطراف مناطق تحت حفاظت

تری داشته و کم طرف دیگر اقدامات حفاظتی هزینه شود. ازدارند، می

بانان های متخلفان شکار و طبیعت با محیطباعث پایین آمدن درگیری

 (.1380گردد )مجنونیان، و نیروی حفاظتی سازمان منابع طبیعی می

پیچیدگی ها با جوامع محلی و تضاد آنخواران بحث پیرامون گوشت

های ترین بخش طرحخود را داشته و شاید بتوان گفت مهمخاص 

. آیداجرا درمیخوار بههای گوشتباشد که در مورد گونهحفاظتی می

های مختلف، دانش های گسترده دانش بومی در زمینهیکی از شاخه

ها فرآوری و سودآوری آن داران از مرتع و نحوهبرداری گلهبومی بهره

رو که در نقاط مختلف داران اعم از روستایی و کوچاز طبیعت است. دام

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

را اتخاذ نمودند  مناسبی راهکارهای نیاز خود به طبیعت و رابطه تشخیص

که هر یک از این راهکارها درعین فاصله مکانی، تفاوت شرایط طبیعی، 

گویشی با هدف سازش متقابل خود و طبیعت و حتی اختالف قومی و 

نگری دلسوزانه و در نتیجه استفاده پایدار و مستمر در جهت آینده

هاست، مشترک نسبت به فرزندان خود و محیطی که بستر زندگی آن

عنوان منبع داری بهدر منطقه حفاظت شده کوساالن، دام باشند.می
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فعالیت کشاورزی نیز گردد که، در کنار آن اصلی درآمد محسوب می

شود. بنابراین ارتقا داری انجام میبرای تکمیل و کمک به فعالیت دام

توجهی در رفع تضاد محیطی این جوامع نقش قابلسطح آگاهی زیست

زاده و مرادی وحش خواهد داشت. مطالعه اشرفبین انسان و حیات

 دهدمی نشان خوزستان استان پا، چهل شدهحفاظت منطقه در (1397)

ای اهمیت ویژه محلی جوامع  میحطیآگاهی زیست و دانش که سطح

حاکی  این پژوهش هاییافته. دارد  ایتوسعه و حفاظتی هایبرنامه در

وحش را هدف فقط حفاظت از حیات بومی مردم تربیش که از آن است

های آموزشی دانسته و سایر جنبه زیستمحیط از حفاظت سازمان هدف

 های حفاظتی جایگاهی در نگرش مردم محلی ندارد.برنامهو اجتماعی 

منظور به گنو زیستکره گاهذخیره حاشیه بومی مردم تمایل برآورد

 % 70 که بیش از جثه نشان دادبزرگ پستاندار هایگونه از مالی حمایت

در  شاخص پستاندار هایبا گونه این پژوهش مورد مطالعه در افراد از

توان نتیجه گرفت می بنابراین. آشنایی داشتند گنو شدهحفاظت منطقه

 شاخص هایگونه ویژهبه وحشحیات هایگونه از موفق و مؤثر حفاظت که

 مردم مختلف هایمشارکت گروه و حمایت نیازمند انقراض خطر در و

 مردم ویژههب مردم آحاد بخشی به آگاهی طریق از که است این زمینه در

سنجش  (.1397 )طبیعی و جوادی، است پذیرامکان محلی جوامع و بومی

دهد می نشان استان فارس افکارعمومی در زمینه آگاهی از گورایرانی در

جامعه مورد مطالعه دارای تحصیالت  %80که بیش از باوجود این

اهی و آموزش مناسبی از گونه مورد نظر گاند اما سطح آآکادمیک بوده

پایین بودن سطح دانش زیست محیطی  این مطالعه دلیل اصلی ندارند.

 آموزش نبود آموزش کافی، در اولویت نبودن کرده رادر افراد تحصیل

 داندمی عالی آموزش محیطی درزیست فرهنگ افزایش و زیستمحیط

بررسی تاثیر ( در 1393بسمعلی و اسراری ) (.1395)طبیعی و بجلی، 

منطقه  موردی وحش مطالعهشکار حیات کاهش در زیستمحیط آموزش

داری بین ارتباط معنیبه این نتیجه رسیدند که  شاسکوه حفاظت شده

صالحی  .حفاظت از جمعیت کل و بز قبل و بعد از آموزش وجود دارد

محیطی، دانش عنوان رفتارهای زیست تحت( در پژوهش خود 1390)

نفر از ساکنان سه استان گلستان،  715 تحصیالت،  زیست محیطی و

 ازندران را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق مذکورم گیالن و

برخوردار  محیطی پایینیکه افراد مورد بررسی از دانش زیست داد نشان

باالیی از خود نشان  محیطی نسبتاًکه رفتارهای زیستبودند، درحالی

محیطی و فقدان آموزش زیست دادند. وی معتقد است، ضعف آموزش

مشکل آموزش رسمی است بلکه در  نه تنهامحیطی مناسب، زیست

عبارت دیگر، هیچ کس از خورد. بهچشم می آموزش غیررسمی هم به

 .بیندنمیمحیطی مناسبی دبیرستان، آموزش زیست دوره دبستان تا

در تحقیق خود با عنوان ارایه چارچوب  (1387) آبادیپورشمسکرمی

آموزش و  زیست در نظامچگونگی آموزش محیط نظری در خصوص

توان ها میآن به نتایج بسیاری دست یافت که از بین ،پرورش کشور

ها آموزان و تغییر نگرش آنبین آگاهی دانش :اشاره کرد ذیلبه موارد 

توان زیست را میآموزش و آگاهی از محیط .رابطه مثبت وجود دارد

آموزش  های کنونی مدارس در تمامی سطوح، درترین نقشمهم یکی از

زیست و اطمینان محیط امروزه حفاظت از (1384) والیی .دانست سمیر

روی ترین چالش پیشاز پایداری و همه جانبه بودن توسعه آن جدی

 اتی مساویه حیداری هرگونجامعه جهانی است، بنابراین احیاء و نگه

ها در روی کره زمین. تر برای انساناست با امکان زندگی بهتر و بیش

هم پیوند خورده که نابودی موجودات جهان به انسان و سایررابطه بین 

. انسان را کاهش دهد تواند یک گزینه از امکانات زندگییک گونه می

در تحقیق خود تحت عنوان تدوین الگوی مدیریتی ( 1382) حیدری 

طبق  ،زیست برای نسل جوان کشورمحیط توسعه پایدار آموزش

ها جوانان ساکن شهر تهران، بررسی نفر از 420اطالعات کسب شده از 

رنگ ها بسیار کمزیست در بین آننشان داد که ضرورت حفظ محیط

زیست اهمیت رصد از جوانان به حفظ محیطد 87/82و نه تنها  است

را وظیفه خود  زیستمحیط ها حفظآن درصد از 11/38بلکه  دهند،نمی

با عنوان تاثیر  در پژوهشی( 2013) و همکاران Damerell .دانندنمی

بر دانش و رفتار خانواده دریافتند  کودکان محیطی آموزش زیست

ها و محیط زیست ها درباره تاالبآن بزرگساالن هنگامی که کودکان

زیست و مدیریت بهتری در حفظ محیط بینند رفتارهایآموزش می

توان می را محیطیزیست هاینتیجه آموزش در .خانگی دارند مصرف آب

از طریق انتقال بین نسلی منتقل و به تغییرات رفتاری  ستقیم وغیرم

 در تحقیقی به جهت بررسیWilliams (2011 )چنین، هم .منجر شد

 آموزان مدرسهاثرات آموزش بازیافت در دانش، نگرش و رفتار دانش

زیست  تواند تاثیر مثبتی بر نگرشابتدایی دریافتند آموزش بازیافت می

ها داشته آن محیطیزیست دانش آموزان و افزایشدانشو رفتار  محیطی

شده نتایج  های انجامباشد. این در حالی است که در برخی پژوهش

Oguz (2010 )طور مثال در پژوهشی هدست آمده است، بهمتناقضی ب

دریافت آموزش انتزاعی  محیطی دانشجویان آنکارادرباره آگاهی زیست

محیطی منجر شود. تعداد تغییر در رفتار زیستتواند به به تنهایی نمی

های انسانی زیست و تاثیر فعالیتمحیط مورد توجهی از تغییرات درقابل

اند که رفتار مسئوالنه بررسی کرده و به این نتیجه رسیده بر روی آن را

 توسعه پایدار محیط محیطی یکی از عناصر کلیدی در فرایندزیست

ها باید طرح در حال توسعه است که دولتزیست در جوامع مدرن و 

های مختلف برای زیست در مقیاسبرای حفاظت از محیط ایو برنامه

تدوین نمایند و مردم برای  محیطیکاهش تهدیدها و مخاطرات زیست

 (.1390)صالحی،  های تدوین شده همکاری کننداجرای طرح و برنامه

ی نشان دادند که تأثیر تحقیق در (2004) و همکاران Frickچنین، هم

 محیطی فقط زیست محیطی بر رفتارمستقیم دانش زیست
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هدف از این پژوهش ارزیابی سطح دانش و نگرش مردم . درصد است 6

چنین بانان هممحلی منطقه حفاظت شده کوساالن، مدیریت و محیط

برداری غیرقانونی از منابع های شکار و بهرهشناخت دالیل و انگیزه

باشد. بنابراین در این پژوهش، جوابگویی به  در منطقه میطبیعی 

 شود:های زیر بیان میانتظارات علمی تحقیق در چارچوب فرضیه

محیطی مردم محلی و ساکنان بین میزان آگاهی و آموزش زیست

وحش حیات و انسان و کاهش چالش حفاظت شده کوساالن بومی منطقه

وحش منطقه بین مدیریت حیات رد.دا وجود داریمعنی رابطه منطقه، در

وحش در منطقه، شده کوساالن و کاهش چالش انسان و حیاتحفاظت

اجتماعی مردم   بین وضعیت اقتصادی داری وجود دارد.رابطه معنی

محلی و ساکنان بومی منطقه حفاظت شده کوساالن و کاهش چالش 

 داری وجود دارد.انسان و حیات وحش در منطقه، رابطه معنی

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

های در محدوده طول منطقه این کوساالن: شدهحفاظت منطقه       

 های جغرافیائیشرقی و عرض 44 37 46 تا 7 6 46 جغرافیای

4 0 35 تا 8 23 35  هکتار  57106شمالی با مساحتی برابر با

فاصل شهرهای  شرقی شهرستان مریوان )حدکیلومتری جنوب 17در 

مختصات  (.1 سروآباد، مریوان، کامیاران و پاوه( قرارگرفته است )شکل

 تشکیل کران رودخانه و سنندج ـ مریوان جاده را منطقه شمالی حد

 بخشی و کرمانشاه استان با استانی مرزهای را منطقه جنوبی حد .دهدمی

 را منطقه غربی حد. دهدمی تشکیل عراق کشور با المللیبین مرز را

 کشور با المللیبین مرز تا جاآن از و دزلی به مهمانشهردزلی جاده

 روستای از شاهو ارتفاعات را منطقه شرقی حد. دهدمی تشکیل عراق

  .دهدمی تشکیل کرمانشاه استان با استان مرز تا کامیاران ورتنگ

زیستگاه  وضعيت طبيعي )توپوگرافي، اقليم و منابع آبي(:       

سروآباد قرار گرفته است و دارای  شهر جنوبی حاشیه و شاهو در کوساالن

ای تیغ صخرههایی با سههای جنگلی و مراتع کوهستانی و کوهعرصه

های رودخانهمنطقه را  اطراف و بوده غنی ژنتیکی منابع دارای منطقه است.

های متعددی دهد. در داخل زیستگاه هم چشمهدائمی تشکیل می

 متر است.میلی 800طور متوسط وجود دارد. میزان بارندگی منطقه به

ترین جوامع گیاهی منطقه کوساالن و مهم گياهي:پوشش        

 شرح ذیل است:شاهو به

این جامعه در : (Querceto-Pistaciaetum)ستان بنه -جامعه بلوط

ها دهند و اشکوب سوم درختدرختان بنه اشکوب دوم را تشکیل می

ها مانند بعضی از بادام (Crataegus) های کوتاه مانند زالزالکو درختچه

 دافنه (Lonicera arborea) شهن ،(Amygdalus reuteri) هاارژن

(Daphne) آلوچه ،(Prunus)  انجیر(Ficus Juhanensis)،  موVitis) 

(vinifera زرشک ،(Berberis)  و انواع نسترن(Rosa) :اشکوب چهارم .

فیت و کاموفیت و تروفیت و گندمیان چند ها را گیاهان اپیاین جنگل

 Bromus, Hordeum, Triticum, Dactylis, Phlomisساله مانند: 

Phalaris, Cynodon  Alopecurus, Sorghum Ldium, Festuca 

Daucus دهند.تشکیل می 

این جامعه : (Astragaleto- Ferulaetum)کماستان  -جامعه گون

ای و صخره جنگلی حدواسط مناطق تر و درکم مناطق با شیب تر دربیش

  ترین گیاهان این جامعه:مهم ( متر.2000تا  1500) کوساالن قرار دارد
Ferula, Cleum, Amygdalus, Prunus, Salvia, Stachys, Stipa 

Thymus, Poa, Achillea, Hordeum, Euphorbia, Festuca 

Aegilops, Trifolium, Madicgo. 

ای در نواحی رودخانه تربیش جامعه این : (Salicetum)بيدستان جامعه

 ها و منابع آبی زیستگاه رویش دارد.ای زیستگاه و کنار چشمهحاشیه

 (.1395)اداره کل محیط زیست کردستان، 

 نشـان پستانداران هایگونه بررسی نتایج حيات وحش منطقه:       

 ترینشاخص از که نمایندمی زیست کوساالن زیستگاه در گونه 23 دهد،می

گوش، گربه ای، سیاهتوان به پلنگ، گرگ، خرس قهوهمی را هاآن

 جنگلی، روباه معمولی، شـغال، کفتار، سمور سنگی، رودک معمولی،

پستانداران کوچک مانند سنجاب بز اشاره کرد. سایر  راسو و کل و

 ه تیغی اشاره کرد.  جایرانی، هامستر، جربیل، جرد و جو

در این پژوهش از روش پیمایش صحرایی  روش اجرای تحقيق:     

وسیله ماشین، موتورسیکلت بهار، تابستان، پاییز و زمستان به فصل 4 در

 و کردستانزیست استان کل محیط و پیاده همراه با کارشناسان اداره

منظور شناسایی و ثبت آثار حفاظت شده کوساالن به منطقه محیطبانان

دلیل کوهستانی است به ذکرالزم به شد. استفاده وحشحیات هاینمایه و

صورت پیاده روی انجام تر پیمایش بهالعبور بودن منطقه بیشو صعب  
 ایرانشاهو در استان و  -ظت شده کوساالن اموقعيت منطقه حف :1شکل 
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چوپانان چهره به چهره با  پرسشنامه و مصاحبه از روش چنینهم گرفت.

جود در وهای مو مردم محلی، ثبت مناطق حضور دام اهلی و نوع دام

 جهاد و زیستکل حفاظت محیط در اداره شده ثبت منطقه و نیز آمارهای

برای طراحی پرسشنامه براساس  شد. استفاده کردستان استان کشاورزی

دو فصل  در مرور منابع خارجی و داخلی و بازدیدهای اولیه از منطقه

 برای طراحی پرسشنامه استفاده شد.  لیکرت از مقیاس د و گرم،سر

روستاهای  پلکانی بافت و کوهستانی ماهیت به توجه با آماری: جامعه       

آماری در این پژوهش براساس پراکنش جمعیتی،  منطقه، جامعه

های اطراف و داخل منطقه حفاظت شده کوساالن و مناطقی سکونتگاه

ترین شکار و تعارض بین انسان و گزارشات موجود بیشکه بر طبق 

 درصد 95وحش را دارد، انتخاب شد. براساس ضریب اطمینان حیات

درصد و برمبنای محاسبات صورت پذیرفته با  4 خطای احتساب و با

نمونه جهت بررسی این پژوهش  550کاربرد فرمول کوکران، تعداد 

به انجام 1397تا دی ماه  1396فروردین ماه  که در بازه زمانی مشخص

 شده است. گرفته % درنظر n ،N ،5حجم نمونه نسبت  انتخاب برای رسید.

𝑝𝑞 = √
𝑝�̅�

𝑛
√

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 𝑛
 

دهی باالتر و چنین توان تعمیمتر حجم نمونه و همبرای برآورد بزرگ

گرفته شده است. برای برآورد حجم نمونه از فرمول  q=p=%5تر بیش

 :است به شرح زیر است کوکران استفاده شده

                                                      𝑛 =
𝑡2𝑝𝑞

𝑑2

1+
1
𝑁

(
𝑡2𝑝𝑞

𝑑2 −1)
 

در این تحقیق برای گردآوری اطالعات مورد  گيری:ابزار اندازه       

شده است. پرسشنامه مذکور در  نیاز، پرسشنامه محقق ساخته استفاده

های بخش اول اطالعات مربوط به ویژگیچهار بخش طراحی شد. در 

های گو و در بخش دوم پرسشی و اقتصادی فرد پاسخفردی، اجتماع

مطرح شد.  کوساالن شدهحفاظت منطقه آگاهی و آموزش میزانبه مربوط

وحش منطقه حفاظت شده کوساالن مورد بخش سوم، مدیریت حیات

رش و رفتار های مربوط به نگبررسی قرار گرفت. بخش چهارم، پرسش

 منطقه و زیستمحیط با ارتباط در دهندهپاسخ افراد محیطیزیست

قرار گرفت. هدف بخش اول پرسشنامه  بحث مورد کوساالن شدهحفاظت

اجتماعی افراد است و در این بخش در  -استخراج اطالعات اقتصادی

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

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

منظور دهنده از منطقه مورد نظر که بهمیزان آگاهی و اطالع فرد پاسخ

 مقدار خیلی ای لیکرت )ازگزینه 5نظر از طیف  گیری متغیر مورداندازه

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

صورت باشد که بهمی مطالعه مورد انان با منطقهبوحش و برخورد محیط

زیاد( بررسی شده کم تا خیلیای لیکرت )ازمقدار خیلیگزینه 5طیف 

 وتحلیل نگرش و رفتار پاسخاست. هدف بخش چهارم، بررسی و تجزیه

 دهنده درخصوص حفاظت از منطقه مورد مطالعه و حمایت از محیط

 کم تا خیلیکرت )ازمقدار خیلیای لیگزینه 5 صورت طیفزیست که به

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

که در آن عالوه بر بیان عنوان پژوهش، هدف از گردآوری اطالعات و 

، استفاده شده داده چنین بیان مسأله توضیحو هم تحقیق موضوع اهمیت

عمل آمده است. دهنده تقدیر و تشکر بهو در پایان از پاسخ گردید

آزمون، جهت آزمون پایایی عنوان پیشپرسشنامه بهپیش 50تعداد 

روش آلفای به Spssافزار پرسشنامه تهیه و تکمیل شد، با استفاده از نرم

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

دست هب 81/0تر از های مختلف پرسشنامه بیشبخشکرونباخ برای 

منظور آزمون به ،باشدآمد. این مقدار بیانگر پایایی باالی پرسشنامه می

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 ها:تحليل داده و تجزیه روش       

ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی جهت تجزیه بندی دادهو دسته

 ها استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی از ضریب و تحلیل داده

بندی متغیرهای وابسته که پیرسون، آزمون رگرسیون و برای اولویت

بندی فریدمن بهاند، از آزمون رتدر مقیاس ترتیبی سنجیده شده

استفاده شد. اطالعات و نتایج حاصل از این پژوهش پس از گردآوری 

 Spssافزار آماری و نرم Excelافزار صفحه گسترده با استفاده از نرم

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

 نتایج
های فردی پاسخگویان بیانگر ، در مورد ویژگی1های جدول داده       

درصد از پاسخگویان مرد 72این واقعیت است که از نظر جنسیتی، 

دهند. از نظر سنی، ها را زنان تشکیل میدرصد از آن 28هستند و تنها 

در رده بعدی  سال سن داشتند و 29تا  20نفر(  209) درصد یعنی 38

سال است که در  39تا  30ترین فراوانی مربوط به گروه سنی بیش

ترین درصد فراوانی  کم و شوندخگویان را شامل میدرصد پاس 32حدود 

درصد(. در رابطه با  4سال است ) 50تر از مربوط به رده سنی بیش

آوری شده نشانگر جمع هاداده هاشوندهتحصیالت مصاحبه سطح بررسی

درصد از پاسخگویان، تحصیالت دانشگاهی دارند و   66این است که 

زیردیپلم قرار دارند. از نظر میزان  ها در سطحدرصد از آن 34تنها 

دهنده یعنی ترین درصد فراوانی افراد پاسخدرآمد ماهیانه خانوار، بیش

ترین  قرار دارند و کم میلیون تومان( 2تا  5/1) درصد در گروه درآمد 60

درصد در گروه درآمد  6دهنده یعنی حدود درصد فراوانی افراد پاسخ

  قرار دارند. میلیون تومان( 3تر از )بیش
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 های  افراد پاسخگویاننتایج حاصل از بررسي ویژگي :1جدول 

ترین اهمیت فاکتورهایی که بیش بندیشناسایی اولویت منظوربه       

اند از آزمون فریدمن استفاده را در زمینه منابع کسب اطالعات داشته

ها، ترتیب تعداد دادهگردد، بهمشاهده می 2د که نتایج آن در جدول ش

( 05/0تر از داری )کممقدار آماره کای دو، درجه آزادی و سطح معنی

دارد. که داری بین اولویت طبقات وجود که تفاوت معنی دهدنشان می

های ها(، سازمان)سمن مردم نهاد هایسازمان را رتبه میانگین ترینبیش

ترتیب اولویت اول تا سوم کسب دولتی و تلویزیون )شبکه استانی( به

از سایر منابع کسب اطالعات نظیر رادیو، روزنامه، نشریات  ولی اندنموده

 شود.میتر استفاده و مجالت و کارشناسان محیط زیست کم
 

بندی دیدگاه ساکنان بومي و مردم محلي در : ولویت2جدول 

 خصوص منابع کسب اطالعات منطقه حفاظت شده

 

، ازحفظ و بقای جوامع 3فریدمن جدول  آزمون بندیرتبه براساس       

ترین عوامل دامداری از مهم زیستی، باغداری وبومی، حفاظت از تنوع

گردند محسوب می شده کوساالنحفاظت مؤثر بر نقش و اهمیت منطقه

و عوامل: زیستگاه حیات وحش، جلوگیری از فرسایش خاک، ئستیابی 

براساس مندرجات بررسی شدند. به توسعه فرهنگی و توسعه پایدار 

بان وشکار گردد، تخریب زیستگاه، کمبود محیطمشاهده می 4جدول 

درخصوص عوامل تهدیدکننده  محلی ساکنان نظر از وحشحیات قاچاق و

 گیرد.وحش منطقه در اولویت اول تا سوم قرار میاکوسیستم و حیات

باشد که بین بیانگر این مسأله می 5بستگی در جدول نتایج تحلیل هم

 محلی و بومی ساکنان اجتماعی -اقتصادی لمتغیرهای مستقل عوام

 اکوسیستم کنندهتهدید منطقه، عوامل وحش حیات مدیریت منطقه،

 منطقه، میزان محلی و بومی ساکنان محیطیزیست وحش، رفتارحیات و

 زمینه در اطالعات کسب شده و منابعحفاظت منطقه از اطالع و آگاهی

کاهش چالش  برای زیستبا متغیر وابسته آموزش محیط منطقه حفاظت

 داری در سطح وجود دارد.انسان و حیات وحش رابطه مستقیم و معنی
 

بندی دیدگاه ساکنان بومي و محلي درخصوص اولویت :3جدول 

 نقش و اهميت منطقه حفاظت شده کوساالن

بندی دیدگاه ساکنان بومي و محلي درخصوص اولویت :4جدول 

 وحش منطقهعوامل تهدیدکننده اکوسيستم و حيات

 ردیف
مشخصات 

 متغيير
 فراواني توزیع

درصد 

 فراواني

 جنسیت 1
 72 396 مرد

 28 154 زن

 سن 2

 10 55 سال 20تر از کم

 38 209 سال 29-20

 32 176 سال 39-30

 16 88 سال 49-40

 4 22 سال 50تر از بیش

4 
وضعیت و سطح 

 تحصیالت

 34 187 زیر دیپلم

 66 363 تحصیالت دانشگاهی

5 

میزاد درآمد 

ماهیانه افراد 

 (میلیون ریال)

10-6 33 6 

15-10 100 14 

20-15 62 60 

30-20 33 14 

 6 13 30تر از بیش
     

 اولویت ميانگين رتبه منبع اطالعات

 1 42/5 هاسمن

 2 36/5 ها، ادرات و ....(های دولتی )دانشگاهسازمان

 3 28/5 تلویزیون )شبکه استانی(

 4 16/5 رادیو

 5 59/4 روزنامه

 6 38/4 مطالعه نشریات و مجالت

 7 40/3 زیستکارشناسان محیط

، سطح 6، درجه آزادی 20/487، مقدار آماره کای دو: 550آزمون فریدمن: تعداد 

 000/0دار معنی
 

 اولویت ميانگين رتبه عامل

 1 40/8 حفظ و بقای جوامع بومی

 2 97/7 حفاظت از تنوع زیستی

 3 78/7 باغداری و دامداری

 4 65/7 وحشزیستگاه حیات

 5 45/7 جلوگیری از فرسایش خاک

 6 37/7 دستیابی به توسعه فرهنگی

 7 10/7 دستیابی به توسعه پایدار

، 6، درجه آزادی 65/89، مقدار آماره کای دو: 550آزمون فریدمن: تعداد 

 000/0دار سطح معنی
 

 اولویت ميانگين رتبه عوامل تهدید کننده

 1 30/9 تخریب زیستگاه 

 2 17/9 باناننبود تعداد مناسب محیط

 3 12/9 وحششکار و قاچاق حیات

 4 97/8 برداشت غیرمجاز از گیاهان دارویی

 5 88/8 تخریب مراتع

 6 62/8 سوزی در منطقهآتش

 7 23/8 عدم آگاهی از ارزش و اهمیت منطقه

، 6، درجه آزادی 68/94، مقدار آماره کای دو: 550آزمون فریدمن: تعداد 

 000/0دار سطح معنی
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تحليل همبستگي متغيرهای مستقل با متغير وابسته  :5جدول 

 آموزش محيط زیست
 متغيرهای 

 مستقل

ضریب 

 همبستگي

سطح 

 داریمعني

اجتماعی  -عوامل اقتصادی

 ساکنان بومی و محلی منطقه
**685/0 000/0 

 000/0 485/0** منطقه وحش حیات مدیریت

 و اکوسیستم کننده تهدید عوامل

 منطقه وحش حیات
**354/0 000/0 

 ساکنان محیطی زیست رفتار

 منطقه محلی و بومی
**347/0 000/0 

آگاهی و اطالع از منطقه میزان 

 حفاظت شده
**339/0 000/0 

منابع کسب اطالعات در زمینه 

 حفاظت منطقه
*161/0 015/0 

 حثب
وحش بر نگرش بدیهی است هرگونه خسارت ناشی از حیات       

ها را تحت تاثیر قرار جوامع محلی موثر بوده و وضعیت اقتصادی آن

محیطی برای جوامع مفاهیم زیستبنابراین مدیریت و آموزش  دهد.می

وحش در ارتباط هستند ضروری صورت مستقیم با حیاتبومی که به

ها سزایی در کاهش تعارض و بهبود وضعیت معیشتی آنهبوده و تاثیر ب

 99بستگی پیرسون با سطح اطمینان خواهد داشت. نتایج آزمون هم

دم محلی و اجتماعی مر -درصد در ارتباط با فرضیه وضعیت اقتصادی

وحش رابطه ساکنان بومی منطقه در کاهش چالش انسان و حیات

ترین درآمد خانوارهای که بیشجاییدهد. از آنداری را نشان میمعنی

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

باشد. بنابراین حضور می ها از طریق دامداری و باغداریدرآمد آن کسب

خوار مانند پلنگ، گرگ روباه، شغال و گربه جنگلی های گوشتونهگ

بز و خرگوش  خوارانی مانند کل وعلف های خود ورا تهدیدی برای دام

( 1393مجنونیان )کنند. ها قلمداد میو جوندگان تهدیدی برای باغ

نیز تایید کرده است که تا هنگامی که فرآیند احقاق حقوق مردم به 

پذیر صورت نگیرد، حفاظت درازمدت و اصولی امکان صورت عادالنه

اعالم ( 2013) و همکاران  Baruaطورکهنخواهد بود. بنابراین همان

های حفاظتی برای بهبود وضعیت سالمت و کیفیت اند سیاستکرده

زندگی جوامع باید با کاهش فقر و حفاظت از تنوع زیستی ادغام گردد 

درآمد اثرات منفی چالش بین انسان و و در بسیاری از کشورهای کم 

حیات وحش بر سطح سالمت و رفاه جوامعی که از نزدیک با حیات 

بستگی نتایج حاصل از تحلیل هم وحش ارتباط دارند ثابت شده است.

محیطی  حاکی از این است که بین میزان آگاهی و آموزش زیست

 حیات شده کوساالن و تعارض انسان وساکنان بومی منطقه حفاظت

داری وجود دارد. در این راستا میزان آگاهی وحش منطقه رابطه معنی

وحش حضور های استقرار و گدار حیاتو اطالع مردم محلی از محل

های پلنگ، گرگ شغال و کل و بز در منطقه مورد بررسی قرار گونه

دهد نتایج نشان می ( مطابقت دارد.1389) که با تحقیقات زمانی گرفت

وحش کاهش بهبود مدیریت منطقه تعارض انسان و حیات در صورت

یابد. رفتار مسئوالنه یکی از عناصر کلیدی در فرایند توسعه پایدار می

جوامع مدرن و در حال توسعه است و طراحی و اجرای  زیست درمحیط

ها را از وظایف دولت سطوح مختلف زیست درهای حفاظت محیطبرنامه

وحش دیگر مدیریت حیات مطلب است. از طرف این شمار آورده مؤیدبه

عنوان یک ابزار های وحشی بههای جدید پایش کنترل جمعیتبا روش

حداقل رساندن چالش انسان و حیات وحش  تواند در بهسودمند می

 (2017و همکاران ) Vasiliosاین راستا  سزایی ایفا کند. درهنقش ب

دنبال در زمینه حیات وحش بهابعاد تحقیقات انسان  کنند کهابراز می

های حل مشکالت تعارض عمومی و شناخت روش درک بهتر از فرهنگ

مردم برخوردار  برای تریکه از ارجحیت بیش وحش استانسان و حیات

تر مطالعات فقط کند، اگرچه بیش( اشاره می2010) Dickman است.

پردازد های فنی کاهش تضاد انسان و حیات وحش میبه بررسی جنبه

 وحش وابسته به مسائل اجتماعی مانندولی نگرش مردم نسبت حیات

دست آمده هبراساس نتایج ب گرایشات فرهنگی، مذهبی و قومی است.

زیستی، باغداری که حفظ و بقای جوامع بومی، حفاظت از تنوع پژوهش

و دامداری از دیدگاه ساکنان منطقه بیانگر نقش و اهمیت منطقه 

درصد افراد  66که با درنظر گرفتن این باشد واالن میشده کوسحفاظت

توان گفت که ساکنان مورد مطالعه دارای تحیالت دانشگاهی بودند می

فراگیری مفاهیم  برای باالیی کوساالن پتانسیل شدهتحفاظ منطقه بومی

موزشی دارند. مجنونیان آ و مدیریتی هایطرح در شرکت و محیطیزیست

بر این باورند که اگر آموزش و تربیت نیروی ( 1388و گشتاسپ )

های الزم در فرآیندهای ها جهت کسب مهارتسازی آنآماده وانسانی

ریزی مناطق حفاظت شده مورد توجه قرار گیرد، تهیه و اجرای طرح

 گیرد.صورت بهتری انجام میتر و بههای مدیریتی با دغدغه کمطرح

در ایران توسعه  کشورهای درحالچون بسیاری از توان گفت هممی

دانند های خود میرا دشمن دام خواران وحشیگوشت مردم محلی، ،نیز

 خرس، پلنگ، یوزپلنگ جثه مانند:خواران بزرگگوشت در برخورد با و

نظر از طرفی به(. 1389)زمانی،  کنندمی هااقدام به کشتن آنو گرگ 

تمایلی به شکار دام  وحشیحیوانات اکثر مناطق ایران  در ،رسدمی

شود، اکثراً در های اهلی وارد میخساراتی که به داماهلی نداشته و 

برداری بیش ازحد علت بهرههای طبیعی بهمناطقی است که زیستگاه

داران وحشی توان اکولوژیک توسط انسان تخریب شده و جمعیت سم

ته مانند قوچ و میش و کل و بز بر اثر شکار مفرط کاهش یاف
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های وحشی، است. بنابراین جمعیت کم و گاهی انقراض محلی طعمه

کند برای تامین نیازهای خود به سمت خواران را مجبور میگوشت

ها و هم های سنگینی هم آنهای اهلی بیایند که هزینهروستاها و دام

برای انسان خواهد داشت. باید توجه داشت که تعارض بین انسان و 

بسیاری موارد  ن نیست و درراخواتص به گوشتحیات وحش فقط مخ

خوارن وحشی مانند کل و بز، قوج و میش و خسارتی که توسط گیاه

های تر از خسارت گونهگردد بیشآهو به کشاورزان و باغداران وارد می

های تری در برنامهاین مساله نیازمند توجه بیش خوار است وگوشت

های موارد مذکور لزوم اجرای برنامه باتوجه به .پژوهشی است و آموزشی

 در جهت کاهش تعارض انسان و حیات زیستمدیریت و آموزش محیط

 وحش در قالب: باال بردن حساسیت جامعه نسبت به مسائل محیط

عنوان عمومی، توانمندسازی جوامع محلی به هایرسانه وسیلهزیست به

از کسب  حمایت ،بانان بومیگردشگران، استخدام محیط محلی راهنمای

منظور جذب و کارهای کوچک روستایی، حمایت از احداث اکولوژها به

 صادیتبا اهمیت اق رابطه در محلی جوامع عمومی سازیو آگاه گردشگران

 رسد.نظر میمنطقه ضروری به اکولوزیکی
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