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نقش جوامع محلّی در حفاظت از گونههای در خطر انقراض حیات وحش
(مطالعة موردی :گوزن زرد ایرانی در استان خوزستان)
محمدرضا اشرفزاده*  -استادیار شیالت و محیطزیست ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
سارا سالم  -کارشناس محیطزیست ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،خرمشهر ،ایران

وصول8315/81/81 :

پذيرش8311/21/12 :

چکيده
گوزن زرد ايرانی ،به عنوان يک گونة در خطر انقراض ،به صورت طبيعی تنها بهه گسهترة کهوچکی از
زيستگاههاي پيرامون رودخانههاي دز و کرخه در استان خوزسهتان محهدود شهده اسه  .در حهال
حاضر ،اطّالعات قابل استناد چندانی در مورد وضعيّ بومشناختی اين گونه در زيستگاههاي طبيعهی
در دسترس نيس  .هدف از پژوهش حاضر ،دستيابی به يک ارزيابی قابل اتّکا از سطح دانش جوامه
محلّی و اهمّيّ حفاظتی گوزن زرد ايرانی در ميان جوام ياد شده اس  .به اين منظور ،با اسهتفاده از
 255پرسشنامة پاسخدار ،همراه با مصاحبة حضهوري و توزيه تصهادفی  -سيسهتماتيک ،نظهرات
ساکنين محلّی شهرستانهاي دزفول ،انديمشک و شوش ( 32مرکز جمعيّتی) درياف

شد .بهيش از

 %21مشارک کنندگان از حضور گوزن زرد در پيرامون دز و کرخه آگهاهی نداشهتند .حهدود %61/4
پاسخدهندگان (عمدتاً افراد مسن) ادّعا کردند که گهوزن زرد را در زيسهتگاهههاي طبيعهی منطقهه
مشاهده کردهاند .حدود  %22پرسششوندگان اعهالم کردنهد کهه بهراي مشهاهدة ايهن گهوزن در
زيستگاههاي طبيعی منطقه ،تمايل زياد يا خيلیزيادي دارند .بيش از نيمی از افراد سطح تمايهل بهه
پرداخ

خود به منظور يکبار مشاهدة گوزن زرد را بين  35555-45555ريال اعهالم نمودنهد .بيشهتر

افراد ( )%31/4مهمترين عوامل تهديدکنندة ايهن گونهه را ،شهکار یيرماهاز و تیريهی زيسهتگاه
میدانستند .تضمين حفاظ و بقاي پايدار گوزن زرد براي بيشتر افراد ( )%12/3از اهمّيّه زيهاد يها
خيلیزياد برخوردار اس  .سطح تمايل به پرداخ به منظور تشکيل يک صندوق مالی براي حفاظه
بهتر اين گوزن ،ساليانه مبلغی بين  35555-255555ريال برآورد شهد .در نظهر گهرفتن رويکردههايی
مانند افزايش دانش جوام نسب به اهمّيّ زيستی و حفاظتی گهوزن زرد ايرانهی و معرّفهی آن بهه
عنوان يک گونة کشتی پرچمدار و استفاده از پشتوانه حماي هاي مردمی مهیتوانهد موفّقيّه ههاي
بيشتري را در مديري گونه به دس دهد.

واژگان کليدي :گوزن زرد ايرانی ،مديري  ،مشارک مردمی ،ساکنين بومی ،مناطق حفاظ شهدة دز
و کرخه.

 .نویسندة مسئول21811411112 :
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مقدّمه
اولویّتبندی برنامهها و تعیین چگونگی اجرای آنها به منظور مدیریت و حفاظت از حیات وحش نیازمند دستیابی بهه
درک درستی از شرایط محلّی جمعیّتها و زیستگاههها (ماننهد عوامه تهدیدکننهده و آگهاهی از عوامه ضهروری و
فرصتهای در دسترس است (لو 8و همکاران . 1223 ،پهووهشهها نشهان داده اسهت کهه کهاهش ا لهن گونهههها و
زیستگاههای موجود ،پیامد فعّالیّتها و نیروهای اقتصادی  -سیاسی بوده است (وایت 1و همکهاران . 1228 ،در مهورد
گونههای در خطر انقراض ،به منظور کمّیسازی نرخ کاهش و همچنین شناسایی عوام تهدیدکننده ،بهه اسهتفاده از
دادههای بومشناختی گستردهای در طول زمان نیاز است .این دادهها ،اساس طرحههای مهدیریت حفهاظتی گونهه یها
زیستگاه را تشکی میدهند (وایت و همکاران . 1228 ،افزون بر این ،با توجّهه بهه منهابم مهالی محهدود در دسهترس
برای حفاظت ،ضروری است کهه سیاسهتگهااران بتواننهد اههداف حفهاظتی را بها اسهتفادة بهینهه از منهابم موجهود
اولویّتبندی کنند (وایت و همکاران. 1228 ،
امروزه ،طی پووهشههای متعهدّد ،بهر آن دسهته از رویکردههای مهدیریتی کهه جوامهم محلّهی را در فراینهدهای
تصمیمگیری دخالت میدهند تأکید شده است و این امر ،به عنوان راهکاری برای دستیابی به مدیریت موفق معرّفهی
شده است (آرمیتاژ 9و همکاران1221 ،؛ مهرابهی و قربهانی8911 ،؛ نهوربر و کامینه 894 :1221 ،4؛ برونهدیزیو 5و
همکاران . 1223 ،بهرهگیری از دانش ساکنین محلّی میتواند نقش مهمّی در بهبود وضعیّت مدیریت حیهات وحهش
ایفها نمایههد (ردلههوف 1و همکههاران 8333 ،؛ بههر ایههن اسههاس ،در راسههتای دسههتیابی بههه تیههمین بهتههری از پایههداری
جمعیّتهای حیات وحش ،داشتن دانش درست در برخی زمینهها از جمله موارد زیر ضهروری اسهت .زیسهتگاهههای
کلیدی و بحرانی برای بقای جمعیّت یا گونه کدام هستند؟ اولویّتبندی عوام تهدیدکننهده بهه چهه نحهوی اسهت؟
کدام فعّالیّتهای انسانی میتوانند پیامدهای مثبت یا منفی عمدهای را دربر داشته باشند؟ کدام راهکارها مهیتواننهد
برای کاهش یا کنترل شرایط نامناسن در یک زیستگاه محلّی مورد استفاده قهرار گیرنهد؟ پاسه دادن بهه ایهنگونهه
پرسشها و دستیابی به اهداف حفاظت ،به دانش و همکاری جوامم بومی وابسته است (لو و همکاران. 1223 ،
بر مبنای پووهشهای مختلف در سراسر جهان ،ارتباط مشخّصی بین انسان و گوزن از هزاران سهال پهیش وجهود
داشته است (سایکس 2و همکهاران1289 ،؛ مهاتیال و ههاجیجورجیو . 1285 ،1گهوزن زرد ایرانهی ،3نقهش مهمّهی در
تأمین نیازهای اایی و اقتصادی بسیاری از جوامم انسانی پس از آخرین یخبندانها و اوایه هولوسهن در خاورمیانهه
و خاور نزدیک ،بهویوه در شرق مدیترانه در اواخر پلیستوسن داشته اسهت (بهار-اذ 82و همکهاران . 1289 ،ایهن گونهه،
ا لن گسترهای از درختزارها مانند گز ،بلوط و پسته 88را به عنوان زیستگاه انتخاب میکند .گوزن زرد ایرانی ،بر پایهة
دادههای باستانی و تاریخی از رب فالت ایران تا کشورهای شرقی مدیترانهه ،عهراق ،لبنهان و سهوریه حیهور داشهته
است .تا سال  ،8345این تصوّر وجود داشت که این گونه ،کهامالً منقهرض شهده اسهت ،امّها در  8351یهک جمعیّهت
1- Low
2- White
3- Armitage
4- Norberg & Cumming
5- Brondizio
6- Redeloff
7- Sykes
8- Mattila & Hadjigeorgiou
9- Dama mesopotamica
10- Bar-Oz
11- Tamarisk, Oak and Pistachio
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کوچک احتماالً در حدود  15فرد در جنوب ربی ایران مشاهده شد .شماری از این گوزنها زندهگیهری و بهه منظهور
آ از یک برنامة زادآوری در اسارت به باغ وحش اپ در آلمان ارسال شد (ورنر 8و همکاران . 1285 ،در ادامهة اجهرای
راهبرد زادآوری در اسارت (در پناهگاه حیات وحش نیمهطبیعی دشت ناز ساری  ،این گونهه بهه منهاطق مختلفهی از
ایران معرّفی شد .افزون بر این ،گهوزن زرد ایرانهی از محه ههای زادآوری در اسهارت یادشهده بهه کشهورهای عهراق،
فلسطین اشغالی ،اردن ،لبنان ،سوریه و ترکیه معرّفی شده است (دوجت91 :1289 ،1؛ وین 9و همکاران. 1281 ،
بر مبنای سرشهماری سهاالنة جمعیّهت حیهات وحهش ،بهیش از  452گهوزن زرد ایرانهی در تمهامی محه ههای
معرّفیشده در سراسر کشور وجود دارد (محمدی و همکاران . 1285 ،این گونه در ضمیمة یهک کنوانسهیون تجهارت
بینالمللی گونههای وحشی در خطر انقراض (سایتیس 1282 ،4و در طبقهة در خطهر انقهراض 5اتّحادیهة بینالمللهی
حفاظت از طبیعت و منابم طبیعی 1قرار گرفته است .به طور کلّی ،گوزن زرد ایرانی از گاشته تا کنون عوامه تهدیهد
توسهط
متعدّدی را تجربه کرده است ،از جمله فشار شدید شکار ،تخرین زیستگاه ،رقابهت بها دامههای اهلهی و صهید ّ
گوشتخواران (ورنر و همکاران . 1285 ،از تهدیدهای اصلی این گونهه در منهاطق دز و کرخهه مهیتهوان بهه تخریهن
زیستگاه ،رقابت با دامهای اهلی ،کمبود آب شیرین و شیوع بیماریهها در کنهار پیامهدهای انهدازة کوچهک جمعیّهت
مانند جدایی جمعیّت و درونآمیزی اشاره نمود (همامی و ربیعی1221 ،؛ ورنر و همکاران. 1285 ،
در حال حاضر ،تنها زیستگاههای طبیعی باقیماندة گوزن زرد به مناطق کوچکی واقم در پیرامهون رودخانههههای
دز و کرخه در استان خوزستان محدود شده است؛ با این وجود ،اطّالعات قابه اسهتنادی در مهورد حیهور و بقایهای
جمعیّتهای وحشی ساکن در این مناطق در دسترس نیست .این پووهش به برآوردی از سطح دانش جوامهم محلّهی
در ارتباط با وضعیّت زیستی گوزن زرد ایرانی و همچنین اهمّیّت حفاظتی این گونهه از دیهد ایهن جوامهم در منهاطق
حفاظتشده و پارکهای ملّی دز و کرخه در استان خوزستان اشاره دارد.

مواد و روشها
منطقهة حفاظتشههده و پههارک ملّههی دز ،بهها مسهاحتی حههدود  18351هکتههار در حاشههیة رودخانهة دز از حههدود 12
کیلومتری جنوب شهر دزفول شروع شده و در امتداد شمال به جنوب رودخانة دز ،همراه با این رودخانه ادامهه یافتهه
و بعد از گار از شرق هفتتپّه ،در حدود پنج کیلومتری شمال شرقی مالثهانی (حهدود  12کیلهومتری شهمال اههواز
کشیده میشود .منطقة حفاظتشده و پارک ملّی کرخه ،بها گسهترهای در حهدود  85113هکتهار در طهول رودخانهة
کرخه از شوش تا شمال اهواز در حدود  822کیلومتر گسترده شده است (شک  . 8شایان ذکر است که جنگه ههای
اطراف رودخانههای دز و کرخه از آخرین زیستگاههای شیر ایرانی 2در کشور بودهاند .متوسّط بارش ساالنه بهه ترتیهن
توسهط دمهای سهاالنه بهه ترتیهن  19و  15درجهة
در مناطق دز و کرخه حهدود  149و  115میلیمتهر در سهال و م ّ
سانتیگراد گزارش شده است (محمدی و همکاران . 1285 ،از نظر جوامم محلّهی حهدود  842روسهتا ،بها جمعیّتهی
بیش از  12هزار نفر داخ و پیرامون محهدودة مهورد مطالعهه حیهور دارنهد (محمهدی و همکهاران . 1285 ،بیشهتر
ساکنین محلّی در این منطقه ،به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند.
1- Werner
2- Daujat
3- Vigne
)4- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES
5- Endangered
)6- International Union for Conservation of Nature (IUCN
7- Panthera Leo Persica
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در این پووهش ،جامعة آماری دربر گیرندة  12سکونتگاه (مرکز شهرستانهای دزفول ،اندیمشک و شهوش بها 14
سکونتگاه دیگر در محدودة این سه شهرستان در داخه و پیرامهون منهاطق حفاظتشهده و پهارکههای ملّهی دز و
کرخه است (شک  . 8مح های نمونهبرداری به نحوی انتخهاب شهدند کهه جوامهم محلّهی مختلهف سهاکن منهاطق
شهری ،روستایی و مراکز صنعتی در تمامی قسمتهای منطقة مورد مطالعه پوشهش داده شهوند .بهه منظهور تعیهین
اندازة نمونه ،روشهای مختلفی (بر اساس قیاوتهای شخصی ،حدّ نصابههای ارائهشهده محاسهبة آمهاری و بهرآورد
نمونه در پرتو امکانات وجود دارد .در پووهش حاضر ،از شیوة محاسبة آماری و فرمهول کهوکران بهرای تعیهین انهدازة
نمونه استفاده شد و با سطح خطای  ،%5حجم نمونه برابر  482فرد محاسبه شد .در ادامه ،نظرات مشارکتکننهدگان
با توزیم سیستماتیک  -تصادفی تعداد  522پرسشنامة پاس دار در بین جوامم محلّی و همراه بها مصهاحبة حیهوری
متخصهص در زمینهة موضهوع
ّ
دریافت شد .به منظور افزایش روایی پرسشنامه از نظرات کتبی و شفاهی کارشناسهان
مورد مطالعه در دانشگاهها و سایر سازمانهای مرتبط استفاده شد .به منظور کاهش اریبی ناشی از انتخاب نمونهههها،
هر سکونتگاه (شهر ،روستا ،یا مرکز صنعتی از نظر جمعیّت به بلوکههای بهه نسهبت همگهن تقسهیم شهد و سهپس
پرسشنامهها در هر کدام از این بلوکها به طور تصادفی تکمی شدند .به منظور تعیین پایایی پرسشنامهها ،ابتهدا 55
پرسشنامه توسّط جامعة آماری مورد مطالعه تکمی شهد؛ سهپس ،از روش آلفهای کرونبهاخ بهرای تعیهین پایهایی آن
استفاده شد .مقدار آلفا در حدود  2/14برآورد شد ،که نشان مهیدههد پرسشهنامه از پایهایی خهوبی برخهوردار اسهت.
تمامی تحلی های آماری با استفاده از نرمافزارهای اس.پی.اس.اس 8.و اکس  1انجام شهد .آزمهون کهای اسهکوئر بهرای
بررسی ارتباط میان وضعیّت اقتصادی  -اجتماعی مشارکتکنندگان و نوع پاس آنان به پرسشهای پووهش بهه کهار
رفت؛ به عبارت دیگر ،با استفاده از این آزمون ،ارتباط میهان شهرایط اقتصهادی  -اجتمهاعی جوامهم محلّهی و سهطح
اهمّیّت حفاظت از گوزن زرد ایرانی از دید این جوامم مورد بررسی قرار گرفت .برای نمونه ،آیا بین نوع شهغ (سهطح
درآمد ساکنین محلّی و تمای به پرداخت آنها برای یکبهار مشهاهده گهوزن زرد ارتبهاط معنهیداری وجهود دارد یها
خیر؟

شکل  .6موقعيّ محدودة مورد مطالعه و مراکز جمعيّتی (جامعة آماري) در استان خوزستان .گسترة دو بومناحية بيابانها و
نيمهبيابانهاي نوبوسندي و کوهستانهاي جنگلی استپی زاگرس (اولسون 2و همکاران )3556 ،در منطقه نشان داده شده اس .
)1- Statistical Package for Social Science (SPSS
2- Excel
3- Olson
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نتايج
از نظر جمعیّتشناختی ،حدود  111( %51/4نفر از پرسششوندگان را زنهان و  %42/1بهاقیمانهده را مهردان (191
تشکی دادند .حدود  %42مشارکتکنندگان ،سنّی بین  85تا  15سال داشتند .حدود  %18افراد در گهروه سهنّی 15
تا  95سال و  %83افراد در گروه سنّی  95تا  45سال قرار گرفتند .ههر کهدام از گهروهههای سهنّی  45تها  55سهال و
بیشتر از  55سال در حدود  %82مصاحبهشوندگان را به خود اختصاص دادند؛ همچنین %51/8 ،پاسخگویان را افهراد
مجرّد و  %42/3باقیمانده را افراد متأهّ تشکی دادند .از نظر وضعیّت سواد %1/1 ،بیسواد %1/1 ،دارای سطح سهواد
توسهطه بودنهد؛ افهزون بهر ایهن %13/1 ،مشهارکتکننهدگان دارای
ابتدایی و  %55/1دارای سطح سواد راهنمهایی و م ّ
مههدرک کههاردانی و کارشناسههی بودنههد و  %1بههاقیمانههده مههدرک کارشناسههی ارشههد و بههاالتر داشههتند .از میههان
مشارکتکنندگان حدود  %11/1دارای شغ آزاد (کشاورزی ،دامداری ،فروشندگی و %18/1 ، ...کارمنهد بخهشههای
دولتی و خصوصی و  %1/4بازنشسته بودند .سایر افراد باقیمانده ،بیکار ( %1/4یا در حال تحصی در مقاطم مختلهف
( %48/1بودند.
یافتهها نشان داد که  %81/1پاس دهندگان هیچگونه آگاهی نسبت بهه وجهود منهاطق حفاظتشهدة دز و کرخهه
توسهط %85/1 ،شهناخت زیهاد و
ندارند %98/2 .افراد شناخت به نسبت کمی از این منهاطق دارنهد 91/3 .شهناخت م ّ
 %2/4شناخت خیلیخوبی نسبت به محدودة مورد مطالعه دارند .از میان مشهارکتکنندگان %49/3 ،افهراد از حیهور
گوزن زرد در مناطق حفاظتشدة دز و کرخه آگاهی داشتند و سایر افهراد ( %51/8هیچگونهه اطّالعهی از حیهور آن
در این مناطق نداشتند .بررسیها نشان داد که حدود  %81/4افراد ادّعا کردهانهد کهه گهوزن زرد را در زیسهتگاهههای
طبیعی منطقة مورد مطالعه مشاهده کردهاند؛ به هر حال ،این مشارکتکنندگان ا لن به مسنترین گروهههای سهنّی
تعلّق داشتند.
از میان تعداد  522مشارکتکننده ،در پاس به پرسشی مبنی بر سطح تمای افراد نسبت به مشهاهدة گهوزن زرد
ایرانی در زیستگاههای طبیعی دز و کرخه %41/4 ،افراد اعالم کردند که تمایه خیلهیزیهادی دارنهد .حهدود %14/9
تمای زیاد و  81/8افراد سطح تمای متوسّط نسبت به مشاهدة این گونه در گسترة زیستگاهههای طبیعهی اسهتان را
داشتند؛ همچنین %1 ،افراد ،سطح تمای کمی نشان دادند .تنها  %5/1افهراد اعهالم کردنهد کهه ههیچ تمهایلی بهرای
مشاهدة گوزن زرد در زیستگاههای طبیعی ندارند (شک  . 1از نظر سطح تمای به پرداخت ،یافتههها نشهان داد کهه
 %54/9پرسششوندگان به منظور مشاهدة یکبار گوزن زرد ایرانی تمای دارند مبلغهی بهین  12222-42222ریهال
پرداخت کنند .بر همین اساس %12/8 ،افراد تمای به پرداخهت مبلغهی بهین  42222-12222ریهال و  %81/2افهراد
تمای به پرداخت مبلغی بین  822222-812222ریال را دارند .در حدود  %5/3مشارکتکنندگان به منظور یهکبهار
مشاهده ،تمای دارند  12222-822222ریال بپردازند.

شکل  .3درصد فراوانی سطح تمايل براي مشاهدة گوزن زرد ايرانی در زيستگاههاي طبيعی دز و کرخه
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شکار ،یکی از دالی اصلی نابودی جمعیّتها و انقراض بسهیاری از سهمداران بهه شهمار مهیرود .بهر اسهاس نظهر
مشارکتکنندگان ( %91/2افراد  ،فروش پوست و شهاخ و تهأمین هاای خهانواده ( ، %11/1شهکار تفریحهی ( %14و
فروش گوشت ( %84/1از مهمترین عوام شکار گوزن زرد ایرانی در گاشته بوده است (شک  . 9بهر همهین اسهاس،
 %45/5پاس دهندگان مهمتهرین عامه تهدیدکننهدة گهوزن زرد را شهکار یرمجهاز دانسهتهانهد .تخریهن زیسهتگاه
( ، %42/3شکار توسّط حیوانات وحشی ( %1و ورود گونههای بیگانه ( %5/4از دیگر عوامه تهدیدکننهدة ایهن گونهه
هستند که پاس دهندگان مورد اشاره قرار دادهاند (شک . 4
از نظر بیشتر مشارکتکنندگان ،تیمین حفاظت و بقای پایدار گونه بهرای آنهها اهمّیّهت خیلهی زیهاد ( %91/9و
توسهطی دارد .در حهدود %2/1
زیادی ( %13/5دارد .برای  %82/4افراد ،این تیمین حفاظت از گونه ،سطح اهمّیّت م ّ
افراد سطح اهمّیّت کم را انتخاب کردند %2 .افراد بیان کردند که حفاظهت پایهدار از گونهة مهورد مطالعهه بهرای آنهها
اهمّیّتی ندارد (شک . 5
بیشتر پرسششوندگان ( %11/1نقش مردم را در اجرای درست برنامههای حفاظتی و تیمین پایهداری جمعیّهت
گونه خیلیزیاد و زیاد دانستهاند .از نظهر بیشهتر مشهارکتکننهدگان ( ، %41/3آمهوزش و فرهنه سهازی بهه عنهوان
کارآمدترین راهکار در راستای حفاظت از گوزن زرد ایرانی انتخهاب شهده اسهت .اجهرای قهوانین و مقهرّرات شهدیدتر
( ، %81تأمین نیروی انسانی مهورد نیهاز و تجهیهزات الزم در برنامههههای حفهاظتی ( %82/1و حصارکشهی منطقهه
( %82/4از دیگر موارد پیشنهادی توسّط پاس دهندگان هستند.

شکل  .2درصد فراوانی داليل شکار گوزن زرد ايرانی در گذشته

شکل  .4درصد فراوانی مهمترين عوامل تهديدکنندة گوزن زرد ايرانی دز و کرخه
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از نظر بیشهتر پرسششهوندگان ( ، %19/9در حهال حاضهر سهازمان حفاظهت محیطزیسهت مههمتهرین مسهئول
تیمینکنندة حفاظت از گوزن زرد ایرانی اسهت .مهردم محلّهی ( ، %84/1سهازمانههای جههانی ( %84و مسهئولین
محلّی ( %1در ردههای بعدی قرار گرفتند .بر اساس یافتهههها %41/1 ،افهراد سهطح تمایه زیهاد و خیلهیزیهادی در
همکاری به منظور حفاظت بهتر از گونهة مهورد مطالعهه دارنهد .در حهدود  %13/8مشهارکتکننهدگان سهطح تمایه
متوسّط را انتخاب کردند؛ بر همین اساس %81/1 ،افراد اعالم کردند که تمای اندکی در مشارکت به منظور حفاظهت
از گونه دارند .افزون بر این %81/4 ،پاس دهندگان اعالم کردند که هیچ تمایلی به همکاری در این زمینه ندارند.
در راستای پایهگااری صندوق مالی با استفاده از مشارکت مردمی به منظور حفاظهت بهتهر از گهوزن زرد ایرانهی،
 981( %19/2نفر اعالم کردند که تمای دارند در این زمینه مشارکت کنند .از تعداد  981نفر ،حدود  %58/5تمایه
به پرداخت سالیانه مبلغهی بهین  92222-52222ریهال داشهتند .حهدود  %14/4تمایه داشهتند مبلغهی در حهدود
 52222-822222ریهال پرداخههت نماینهد .حههدود  %85/1عالقهمنههدی خهود را بههه منظههور پرداخهت سههالیانه بههین
 822222-122222را اعالم نمودند .افراد باقیمانده ( ، %1/1تمای بهه پرداخهت سهالیانه مبلغهی بهیش از 122222
ریال داشتند (شک . 1
مشارکتکنندگان پیشنهادهایی به شرح زیر به منظور افزایش آگاهی مردم نسبت بهه اهمّیّهت گهوزن زرد ایرانهی
مطرح نمودند :فرهن سازی ،آموزش و افزایش سطح دانش مردم با اسهتفاده از رسهانههها (ماننهد تلویزیهون ،رادیهو و
روزنامهها  ،آموزش و فرهن سازی در سطح مدارس و دانشگاهها ،اطّالعرسانی با استفاده از انتشار کتابچهها ،بروشهور
و مجلّهها ،انتشار و نصن پوسترهایی به منظور افزایش سطح آگاهی در مح های عمومی در سکونتگاهههای پیرامهون
زیستگاههای گونة مورد مطالعه ،حمایت از سازمانهها و انجمهنههای یردولتهی حهامی گهوزن زرد ایرانهی و پهایش

شکل  .2درصد فراوانی سطح اهمّيّ حفاظ از گوزن زرد ايرانی از ديد جوامع بومی

شکل  .1درصد فراوانی تمايل به پرداخ (تومان) ساليانه جوامع محلّی براي حفاظ از گوزن زرد ايرانی
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تأثیرگااری آنها بر برنامههای حفاظتی گونه ،اختصاص دادن بودجة مناسن برای حفاظت پایدار از گونههههای بهومی،
اندمیک و در تهدید کشور ،برپایی کارگاهها ،سمینارها یا نمایشگاهها در مناطق پیرامهونی زیسهتگاهههای گونهة مهورد
مطالعه به منظور افزایش دانش علمی جوامم محلّی ،اختصاص دادن بخشی از کتهابههای درسهی بهرای آشهنایی بها
اهمّیّت گونههای اندمیک و در تهدید کشور ،تأمین نیروی انسانی باتجربه و تجهیزات مورد نیهاز بهه منظهور حفاظهت
بهتر ،معرّفی گوزن زرد ایرانی به عنوان یک نماد برای حفاظت.
در مورد بررسی ارتباط میان برخی مؤلّفهها ،یافتههای زیر به دست آمد .بین جنسیت افراد و سطح شهناخت آنهها
از منطقة دز و کرخه رابطة معنیداری وجود دارد ( X2=93/111 ،df=4 ، p<2/28؛ افزون بر این ،بهین جنسهیت افهراد
و سطح تمای آنها برای مشهاهدة گهوزن زرد در زیسهتگاههای طبیعهی دز و کرخهه (، X2=14/311 ،df=4 ، p<2/28
بین نوع شغ (سطح درآمهد و تمایه بهه پرداخهت مبلغهی بهرای یهکبهار مشهاهدة گهوزن زرد (،df=81 ، p<2/28
 X2=19/853و بین نوع شهغ و سهطح شهناخت از منطقهة مهورد مطالعهه ( X2=13/228 ،df=81 ، p<2/28ارتبهاط
معنیداری برآورد شد؛ همچنین ،بین سطح درآمد و مقدار مورد تمای برای پرداخهت بهه عنهوان حهقّ سهاالنه بهرای
عیویت در صندوق ( ، X2=48/158 ،df=81 ، p<2/28سهن و تمایه بهرای مشهاهدة یهکبهار گهوزن زرد (، p<2/28
 ، X2=55/544 ،df=4سن و تمای به همکاری در برنامهههای طرّاحهیشهده بهرای حفاظهت از گهوزن زرد (، p<2/28

 ، X2=92/918 ،df=81مح سکونت و مشهاهدة گونهه از نزدیهک ( ، X2=884/911 ،df=84 ، p<2/28سهطح اهمّیّهت
حفاظت از گوزن از دید جوامم و عیهویت در صهندوق مهالی ( X2=18/511 ،df=4 ، p<2/28و بهین سهطح اهمّیّهت
حفاظت از گوزن زرد و تمای به همکاری در برنامههای طرّاحیشده بهرای حفاظهت از گهوزن زرد (،df=81 ، p<2/28

 X2=832/249رابطة معنیداری به دست آمد.

بحث
رویکرد پایرش جوامم محلّی به عنوان ذینفم و شریک به منظور دستیابی بهه مهدیریت پایهدار در سهالههای اخیهر
گسترش چشمگیری داشته است (مهکنیلهی8335 ،8؛ بهورینی-فیربنهد و باچهان8332 ،1؛ بجراچاریها 9و همکهاران،
 1225و به عنوان حفاظت جامعهمحور (محتا و کلرت 8331 ،4شناخته میشود .این رویکهرد ،بهر ایهن اصه تأکیهد
دارد که راهبردهای حفاظتی باید بر اساس نقش جوامم محلّی در تصهمیمگیهریهها پایههریهزی شهوند (بجراچاریها و
همکاران1225 ،؛ برکس . 1222 ،5افزون بر این ،بر مبنهای یهک توافهق در کنوانسهیون تنهوّع زیسهتی و یافتههههای
پووهشهای جهانی ،مدیریت بومسامانهها و تأمین نیازهای انسهانی بایهد بهه صهورت یکپارچهه در نظهر گرفتهه شهود
(مؤسّسة منابم جهانی1225 ،1؛ برون 2و همکاران1225 ،؛ برکس. 1222 ،
یکی از مهمترین اولویّتهای مدیریت حیات وحش ،حفاظت از جمعیّتهها و گونهههها در زیسهتگاهههای طبیعهی
است .در حال حاضر ،شمار اندکی گوزن زرد ایرانی به صورت طبیعی در گسترة کهوچکی از زیسهتگاهههای پیرامهونی
رودخانههای دز و کرخه باقی مانده است و اطّالعات چنهدانی در مهورد وضهعیّت آنهها در دسهترس نیسهت .از سهوی
دیگر ،به نظر میرسد حفظ گوزن زرد ایرانی از حاشیة انقراض ،یکی از موفّقیّتهای مدیریت حیهات وحهش در ایهران
1- McNeely
2- Borrini-Feyerabend & Buchan
3- Bajracharya
4- Mehta & Kellert
5- Berkes
6- World Resources Institute
7- Brown
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بوده است .معرّفی مجدّد جمعیّت ،در پی برنامههای زادآوری در اسارت ،بهه عنهوان مههمتهرین راهبهرد مهدیریتی در
راستای نجات این گونه قاب اشاره است (گودرزی و همکاران . 1285 ،از سهال  ،8322ایهن گونهه از اوّلهین زیسهتگاه
نیمهطبیعی زادآوری در اسارت (پناهگاه حیات وحش دشت نهاز سهاری بهه منهاطق مختلفهی از ایهران ( 89محه
معرّفی شده است که ا لن در زیستگاههای حصارکشیشده یا در جزایر به صورت طبیعی محدوده بهودهانهد؛ بها ایهن
وجود ،گوزن زرد ایرانی به دلی اندازة کوچک جمعیّت ،همچنان بهه عنهوان یهک گونهة در خطهر انقهراض بهه شهمار
میرود؛ بنابراین ،دستیابی به دانش کافی از شرایط زیستی گوزن زرد در زیستگاههای طبیعی بسهیار ضهروری اسهت.
افزون بر این ،دانش مناسن در مورد اهمّیّت حفاظتی این گونه ،از دیهد سهاکنین پیرامهون زیسهتگاهههای کلیهدی و
همچنین کسن اطّالعات در زمینة سطح تمای جوامم محلّی بهرای همکهاری در برنامههههای مهدیریتی و حفهاظتی
بسیار ضروری است.
یافتههای این پووهش نشان میدهد که بسیاری از ساکنین محلّی مناطق پیرامونی اطّالعهات چنهدانی در زمینهة
اهمّیّت مناطق حفاظتشدة دز و کرخه و وضعیّت زیستی گوزن زرد ایرانهی در ایهن منهاطق ندارنهد .بها ایهن وجهود،
حدود  %12پاس دهندگان ،شکار یرمجاز و تخرین زیستگاه را به عنوان مهمترین عوام تهدیدکنندة گهوزن زرد در
دز و کرخه اعالم نمودند .بررسیها نشان داد که به طور معنیداری زنان نسبت به مردان تمای بیشتری بهه مشهاهدة
گوزن زرد ایرانی در زیستگاههای طبیعی دز و کرخه دارند ( . p>2/28مشارکتکنندگان با سنین پایینتر نسهبت بهه
افراد مسنتر ،تمای بیشتری به همکاری در برنامههای حفهاظتی گهوزن زرد دارنهد ( . p>2/28یکهی دیگهر از مهوارد
مطرحشده در پووهش حاضر ،ارائة یک برآورد اوّلیّه از تمای به پرداخت جوامم پیرامونی بهه منظهور مشهاهدة گهوزن
زرد ایرانی و همچنین تمای به پرداخت ،به منظور تشکی یک صندوق بهرای حفاظهت از گونهة یادشهده اسهت .ایهن
موضوع ،از آن جنبه دارای اهمّیّت اسهت کهه دسهتیابی بهه اطّالعهاتی از ارزشههای تمایه بهه پرداخهت ،مهیتوانهد
سناریوهای حفاظتی متفاوتی را در ارتباط با گونه یا زیستگاه پیش روی سیاستگااران قرار دهد (وایهت و همکهاران،
. 1228
در پووهش حاضر ،تنها  %5/1افراد اعالم کردند که هیچ تمایلی برای مشاهدة گوزن زرد در زیستگاههای طبیعهی
ندارند؛ بر همین اساس ،از میان افرادی که به مشاهدة گوزن زرد تمای داشتند ،بیشتر افهراد ( %54/9تمایه دارنهد
مبلغی بین  12222-42222ریال برای یکبار مشاهده پرداخت کنند .در زمینة پایهگهااری یهک صهندوق مهالی بهه
منظور مدیریت حفاظتی گوزن زرد ایرانی ،حدود  %19/2افراد ( 981نفر اعالم کردند که تمای بهه مشهارکت دارنهد.
از این تعداد ،حدود  %58/5تمای به پرداخت سالیانه مبلغی بین  92222-52222ریال داشتند .حدود  %85/1افهراد
عالقهمندی خود را به منظور پرداخت سالیانه بین  822222-122222را اعالم نمودند؛ همچنین ،حدود  ،%3تمایه
به پرداخت سالیانه مبلغی بیش از  122222ریال داشتند.
در پووهش حاضر ،هیچکدام از مشارکتکنندگان در انجمنهای محیطزیستی مشهارکتی نداشهتند .در پووهشهی
در انگلستان که  452نفر در آن مشارکت داشتند %12 ،افراد حداق در یک گروه حفاظتی یا انجمهن محیطزیسهتی
عیویت داشتند (وایت و همکاران . 1228 ،بر اساس یافتهههها ،نکتهة قابه تأمّه ایهن اسهت کهه در حهدود %51/8
مشارکتکنندگان که ساکن مناطق پیرامونی زیستگاههای گوزن زرد ایرانی هستند ،هیچگونه اطّالعی از حیهور ایهن
گونه در مناطق دز و کرخه نداشتند .در پووهش وایت و همکاران ( 1228بیش از  %22از مشهارکتکننهدگان اعهالم
کردند که از این واقعیّت که بسیاری از گونههای پستاندار بریتانیا در تهدید هستند آگاهی دارند .در پووهش یادشهده
گونههایی مانند سنجاب قرمز و خرگوش قهوهای 8مورد بررسی قرار گرفته است .حدود  %12افراد اعالم کردند کهه از
1- Red Squirrel and Brown Hare
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عوام اصلی تهدیدکنندة جمعیّت سنجاب قرمز شناخت خهوبی دارنهد (وایهت و همکهاران . 1228 ،همچنهین%99 ،
افراد از عوام تهدیدکنندة خرگوش قهوهای اطّالع داشتند (وایت و همکاران . 1228 ،یافتههای این پهووهش ،رابطهة
معکوسی بین تمای به پرداخت افهراد بهرای گونههههای مهورد مطالعهه نشهان داد .مشهارکتکنندگان مهرد بهه طهور
معنیداری تمای به پرداخت بیشتری برای حفاظت از خرگوش قههوهای نشهان دادنهد (مردهها  ،%41خهانمهها ،%15
 p>2/28؛ امّا در مورد سنجاب قرمز رابطة معنیداری گزارش نشده است (وایت و همکاران. 1228 ،
وایت و همکاران ( ، 1228موافق با یافتههای پووهش حاضر در مهورد گهوزن زرد ایرانهی ،گهزارش دادنهد کهه بها
افزایش آگاهی مشارکتکنندگان در مورد عوام تهدیدکنندة گونه مورد مطالعهه ،درخواسهت همکهاری و تمایه بهه
پرداخههت آنههان در برنامههههههای اقههدام 8افههزایش مههییابههد؛ افههزون بههر ایههن ،در پههووهش وایههت و همکههاران (، 1228
پاس دهندگانی که در انجمنهای محیطزیستی یا حفاظتی عیهویت داشهتند و همچنهین افهرادی کهه بازدیهدهای
زیادی از طبیعت داشتند ،تمای به پرداخت بیشتری دارند .تمای به پرداخت ساالنه توسّط جوامم محلّی برای طهرح
مدیریت و حفاظت از گونة شن  1در انگلستان در حدود  83دالر برآورد شهده اسهت (وایهت و همکهاران . 8332 ،در
مقایسه با این مورد ،یافتههای ما نشان میدهد که بهیش از نیمهی از مشهارکتکننهدگان تمایه دارنهد سهاالنه تنهها
مبلغی در حدود  8دالر برای مشارکت در برنامههای مدیریت و حفاظت از گوزن زرد ایرانی پرداخهت کننهد .وایهت و
همکاران ( ، 8332موافق با یافتههای پووهش حاضر ،یک رابطة معنیدار منفی بین سن و تمای به پرداخهت بهرآورد
کردند .این یافته احتماالً بر این حقیقت استوار است که افراد جوانتر معموالً آگاهی محیطزیسهتی بیشهتری نسهبت
به افراد مسنتر دارند ،اگرچه این نتیجه میتواند با این موضوع مرتبط باشد کهه احتمهاالً افهراد جهوانتهر نسهبت بهه
مسنترها بسیار ایدهآلتر فکر میکنند و پاسخگویی مالی کمتری دارند (وایت و همکاران. 1228 ،
در سطح جهانی ،شمار زیادی از سازمانها ،استفاده از آرایهها یا گونههای ویوهای از حیهات وحهش را بهه صهورت
نمادها یا کشتیهای پرچمدار 9به عنوان ابزاری جاّاب و هشداردهنده به مخاطبان دربارة تالشههای حفهاظتی مهورد
توجّه قرار دادهاند .گونههایی مانند پاندای بزر  ،ببر و فی آفریقایی 4به منظهور تهرویج ضهرورت اتّخهاذ برنامههههای
حفاظتی به جوامم مختلف به عنوان کشتیهای پرچمدار معرّفی شهدهانهد .گونههههای کشهتی پهرچمدار مهیتواننهد
گونههای محبوب و جاّابی باشند که در کانون توجّه عموم قرار گرفته و منجهر بهه تحریهک آگهاهیهها و اقهدامههای
حفاظتی میشوند (اسمیت 5و همکاران . 1281 ،بررسیها نشان مهیدههد کهه ا لهن گونههههای کشهتی پهرچمدار،
گونههایی هستند که مانند گوزن زرد ایرانی در سطح بینالمللی شناخته شدهانهد .از دیگهر سهو ،یکهی از بزر تهرین
چالشها برای حفاظت ،گسترش پروژههایی است که به طور عمده متّکهی و تحهت رهبهری جوامهم محلّهی هسهتند
(انتویست و دنستون. 1222 ،1
معیارهای مختلفی به منظور انتخاب یک گونة کشتی پرچمدار وجود دارد که میتوان به مواردی از قبی گسهترة
جغرافیایی حیور ،وضعیّت حفاظتی ،نقش بومشناختی ،جاّابیّت ،سودمندی برای جوامم ،اهمّیّهت فرهنگهی و دانهش
سنّتی جوامم محلّی اشاره نمود (بون-جونز و انتویست  . 1221 ،2اگر در انتخاب کشتیهای پرچمدار به نگهرشههای
محلّی اهمّیّت داده شود و همچنین اگر گونههای پرچمدار به جنبههای فرهنگی و در نهایت هویهت فرهنگهی پیونهد
1- Action plans
2- Otter
3- Flagship species
4- Aluropoda melanoleuca, Panthera tigris and Loxodonta africana
5- Smith
6- Entwistle & Dunstone
7- Bowen-Jones & Entwistle

نقش جوامع محلّی در حفاظت از گونه هاي در خطر انقراض حيات وحش (مطالعة موردي :گوزن زرد ايرانی در استان)...
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داده شوند ،در این صورت سودمندتر خواهند بود (اسمیت و همکاران 1281 ،؛ به هر حهال ،انتخهاب گونهة پهرچمدار
باید با احتیاط انجام شود (اسمیت و همکاران. 1281 ،
در رویکرد جامعهمحور ،به منظور تیمین زیستایی و بازسهازی جمعیّهتههای حیهات وحهش ضهروری اسهت ،در
برخی از مناطق ،حفاظت از حیات وحش به عنوان هدف اوّلیّه در نظهر گرفتهه شهود؛ بنهابراین ،فعّالیّهتههای جوامهم
محلّی مانند چرای دامهای اهلی باید به صورت فصلی یا به طور کام محدود شوند .ایهن رویکهرد ،بهه طهور ویهوه در
مدیریت گورخر گروی 8در کنیا مورد توجّه قرار گرفته است .در مطالعة یادشده ،مناطق حیاتی بهرای گهورخر گهروی
توسهط جوامهم محلّهی شناسهایی شهدند (لهو و
در بخش سامبورو کشور کنیا با استفاده از دادهههای گهردآوریشهده ّ
همکاران 1223 ،؛ بنابراین ،با استفاده از دانش جوامم محلّی همراه با کاربرد شیوههای علمی ،مهیتهوان بهه اطمینهان
بیشتری در تعیین زیستگاههای بحرانی دست یافت .مطالعة موردی گورخر گروی نمونهای موفّق از استفاده از دانهش
جوامم بهویوه در مناطقی است که با کمبهود اطّالعهات علمهی مواجهه هسهتند (لهو و همکهاران . 1223 ،مهدل علهم
شهروندی 1یکی از رویکردهای مورد استفاده در بومسامانههای متنوّع طبیعی و جوامم انسانی است که بهرای مطالعهة
توزیم و وضعیّت زیستی گونهههها (اوانهز و همکهاران ، 1225 ،9بیمهاریهها (دونهت 4و همکهاران ، 8331 ،پیامهدهای
گونههای بیگانه (نلسون 5و همکاران 1225 ،و شکار توسّط انسهان (نهس 1و همکهاران 1225 ،مهورد اسهتفاده قهرار
گرفته است.
پووهشهای مختلف بر افزایش اهمّیّت استفاده از ظرفیت جوامم محلّی در پایش و حفاظت پایدار حیهات وحهش
اشاره دارند (لو و همکاران . 1223 ،رویکرد یادشده میتواند در مواردی از قبیه فرصهتههای بهالقوّه در گردشهگری
متکّی بر حیات وحش ،مدیریت جمعیّت و زیستگاه سودمند باشد (لو و همکاران. 1223 ،
در مجموع ،زیستگاههای طبیعی گوزن زرد ایرانی تنها به منطقة کوچکی در جنهوب ربهی ایهران محهدود شهده
است که ضرورت توجّه جدّی به منظور حفاظت و بازسازی این زیسهتگاههها را دارای اهمّیّهت مهیسهازد .یافتههههای
پووهش حاضر نشان داد که درصد باالیی از ساکنین محلّی تمای زیادی به همکاری در طرحهایی دارند که تیهمین
حفاظت بهتر از گوزن زرد را در منطقه افزایش میدهد .افزایش آگاهی جوامم محلّی در زمینة زیستشناسهی گهوزن
زرد ایرانی یکی دیگر از جنبههای ضروری است که باید مورد توجّه قرار گیرد .موافق با پووهش حاضهر ،ایهن مهورد از
اهداف اساسی در برنامة مدیریت گورخر گروی تعیین شده است (لو و همکاران 1223 ،که پهووهشههای دیگهر نیهز
بر آن تأکید دارند (بروسارد 2و همکاران 1225 ،؛ بنابراین ،در نظر گرفتن رویکردهایی نظیهر افهزایش آگهاهی جوامهم
مختلف نسبت به زیستشناسی گوزن زرد و اهمّیّت حفاظتی آن و معرّفی گهوزن زرد بهه عنهوان یهک گونهة کشهتی
پرچمدار و استفاده از پشتوانة حمایتهای مردمی در اجرای طرحها میتواند موفّقیّتههای بیشهتری را در حفاظهت از
گونه و زیستگاه به دست دهد.

نتياهگيري
در حال حاضر زیستگاههای طبیعی گوزن زرد ایرانی تنها به گسهترة کهوچکی در اطهراف رودخانههههای دز و کرخهه
1- Equus Grevyi
2- The Citizen Science Model
3- Evans
4- Dhondt
5- Nelson
6- Noss
7- Brossard
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محدود شده است؛ با این وجود ،اطّالعات قاب استناد چندانی در مورد وضعیّت این گونه در زیستگاههای طبیعهی در
دسترس نیست .در این میان ،استفاده از دانش بومشناختی جوامم محلّهی و افهزایش سهطح آگهاهی ایهن جوامهم در
ارتباط با زیستشناسی گوزن زرد و اهمّیّت جهانی حفاظت از آن میتواند سودمند باشد .بررسیهای پووهش حاضهر
سطح باالی عالقهمندی جوامم بومی را به منظور مشارکت در مدیریت و حفاظت از گوزن زرد ایرانی تأیید مهیکنهد؛
بنابراین ،اتّخاذ رویکردهای مناسن به منظور استفاده از پشتوانة حمایتهای مردمی مهم به نظر میرسد کهه در ایهن
میان میتوان به موارد زیر اشاره نمود :افزایش دانش مردم در مورد اهمّیّت ملّی و جهانی گهوزن زرد ایرانهی از طریهق
رسانههای جمعی منطقهای و ملّی ،برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینة افزایش دانش جوامم بهومی ،توجیهه نقهش
گوزن زرد ایرانی در ارتباط با گردشگری متکّی بر حیات وحش ،اهمّیّت این گونه به عنوان یک خزانة ژنهی ارزشهمند،
حمایت از راهاندازی انجمنهای محیطزیستی و حفاظتی مرتبط ،استفاده از توانمندیهای جوامهم بهومی در راسهتای
مدیریت و حفاظت پایدار ،تقویت روحیة همکاری سهاکنین محلّهی بها طهرحههای مهرتبط ،جلهن پشهتوانة حمهایتی
مسئوالن منطقهای و ملّی ،تشویق همکهاریههای بهین سهازمانی (سهازمانههای دولتهی و یردولتهی بهرای اجهرای
طرحهای مشترک ،جلن حمایتهای مادّی و معنوی بینالمللی ،بررسی امکان راهاندازی یک صندوق مهالی ملّهی یها
منطقهای به منظور تیمین حفاظت پایدار گوزن زرد ایرانی و سایر گونههای در خطر انقراض ،پایش وضهعیّت گونهه و
زیستگاه و شرایط اقتصادی  -اجتماعی جوامم پیرامونی .از سوی دیگر ،معرّفی گوزن زرد ایرانی به عنوان یک کشهتی
پرچمدار و افزایش دانش جوامم در این زمینه میتواند رویکرد مناسبی را در زمینة حفاظت بهتر از این گونهه و سهایر
گونههای همبوم پیش رو قرار دهد.
سپاسگزاري
نگارندگان بر خود الزم میدانند از همکاری صمیمانة اهالی روستاها و شهرهای سه شهرسهتان دزفهول ،اندیمشهک و
شوش در دورة بررسیهای میدانی سپاسگزاری نمایند .بخشی از ایهن پهووهش بها حمایهت مهالی معاونهت پووهشهی
دانشگاه شهرکرد و پووهانة شمارة  48225M4GRN35به انجام رسیده است که مراتن سپاس و قهدردانی بهه عمه
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