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 دهيچك

 در نفعان ذي تمامي ،بدين منظور .پردازد يم نفعان  ذيد  ياز د  استان خوزستان در    شكارممنوع قلعه شاداب   ةت منطق ياهم ي حاضر به بررس   ةمطالع
سـنجي   سـه نـوع فـرم نظر   هاگروهي ديدگاهها بررسي   براي. دولتي قرار گرفتند   غير -هاي دولتي  ، گردشگران و سازمان   سه گروه جوامع محلي   

جوابـدار بـه     روش تكميل پرسـشنامه       از آرادريافت   براي. شدتوزيع  تصادفي   - سيستماتيك ةبه شيو  پرسشنامه   ۷۵۰ تعداد    در مجموع  و يطراح
-chi آزمون نفعان ذيمختلف ي ديدگاهها ميان بودن ارتباطدار   براي تحليل معنيوآمار توصيفي محاسبه . شداستفاده همراه مصاحبه حضوري 

square  گيـرد   قـرار مـي    نفعـان   ذي يگروههاها نشان داد طيف وسيعي از منابع محيط زيستي منطقه مورد استفاده              يافته). ۰۵/۰( استفاده شد .
 ينمهمتـر . انـد   استان كشور به اين منطقه وارد شـده   ۲۱متنوع از بيش از       فرهنگي  و تحصيالتيجنسي،  هاي سني،     رده  با ي گردشگران ةمجموع

هاي سـنتي   عت بكر و حيات وحش، قلعه تاريخي شاداب و شيوهيها، طب ها و چشمه    درياچه سد دز، رودخانه    ،يل جذب طيف وسيع گردشگران    دال
ـ اند، كه در ا دهكران  وابستگي خود را به موجوديت منطقه متوسط تا خيلي زياد بين محلي سطحا درصد ساكن۸۰بيش از   .اند هشدزندگي ذكر    ن ي

 منطقـه اظهـار     نفعـان   ذيتمـامي    درصد   ۹۰بيش از    . است گروههاگر  يار باالتر از د   يبس ةغل آزاد به موجوديت منطق    اشمافراد با    يستگان واب يم
 استفاده پايدار و برنامه ريزي شده نفعان  ذي درصد   ۹۴بيش از    ن،يهمچن. اند كه حفظ موجوديت منطقه براي آنها اهميت بسيار بااليي دارد           كرده

  .اند دانسته از منطقه بهترين راهكار حفاظت مهمتررا  ) افراد درصد۸۵> (آموزش و فرهنگ سازيو   شدهادآوريرا از منطقه 
  

   واژهكليد
  . خوزستان شاداب،ة شكار ممنوع قلعة، منطق، گردشگرينفعان ذياهميت مناطق حفاظت شده، 

  سرآغاز
در ) IUCN (۱ جهاني حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي       ةاتحادي

:  استكردهرا به صورت زير تعريف      شده   مناطق حفاظت    ۱۹۹۴سال  
ـ و يا درياست كه به طور ،مناطق حفاظت شده مناطقي از خشكي     ژه ي

براي حفظ و نگهداري از تنـوع زيـستي، منـابع طبيعـي و فرهنگـي                
هاي رايـج    شود تا از طريق قانوني با شيوه       همراه آن كنار گذاشته مي    

  سـال  بر اسـاس فهرسـت    . قرار گيرد  حفاظت و مديريت     موردسنتي  
 درصـد   ۱۲ بـيش از     ة منـاطق حفاظـت شـد      ،IUCNه  ي اتحاد ۲۰۰۳

 ,Giuliani؛ Rana, et al., 2010(دهند  سطح جهان را پوشش مي

 شـامل   گـروه  مناطق حفاظت شده در كشور ايران در چهـار           ).2007

 ملي و منطقه حفاظـت  -ر طبيعيثپارك ملي، پناهگاه حيات وحش، ا   
ـ          عالوه بر . گيرند ميشده قرار    نـام   هاين چهار گروه، طبقـه اي نيـز ب

در كشور تحت حمايت سازمان حفاظـت محـيط     شكار ممنوع    ةمنطق
عنوان پـشتوانه منـاطق حفاظـت شـده          ه ب بيشترزيست قرار دارد كه     

 بارز  يها يژگي با و  ييزيستگاهها مناطق شكار ممنوع   .شود مطرح مي 
ه رو به كاهش    ي رو يل شكار ب  ي آنها به دل   يت جانور يكه جمع هستند  

اين زيـستگاهها   ،  بدين منظور . از دارند يت ن ين رو به حما   ياست و از ا   
اعالم  سال، شكار ممنوع ۵ تا ۳ محدود و به طور معمول     ي مدت يبرا
م شود،  ين دوره ترم  يا  در يا  منطقه يت جانور يچنانچه جمع . دنشو يم
 از منـاطق    يكـ ين   عنـوا  ارها، بـه  ير مع يتوان آن را با توجه به سا       يم
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 بـه طـور خالصـه       .)۱۳۸۱ان،  يمجنون (ن كرد ييتعچهارگانه ياد شده    
هاي انسان و وابستگي عمده      توسعه روز افزون و بدون برنامه فعاليت      

هـا و    جوامع بشري به طبيعت منجر به تخريب شـديد بـوم سـازگان            
اي تخريـب منـاطق حفاظـت        و در موارد عمده   ي طبيعي   زيستگاهها

ايـن در حـالي اسـت كـه در صـورت       . استها شده گاهو اندوخت شده  
تـوان از سـود بـالقوه منـاطق          ريزي درست و دقيق مـي      وجود برنامه 

اي  بهـره هـاي گردشـگري    نظير فوايد حاصل از فعاليت   حفاظت شده   
هـاي ملـي و    مناطق حفاظـت شـده ماننـد پـارك        .بردقابل مالحظه   

ا و حيـات    هـ  پناهگاههاي حيات وحش از نظر فيزيكي توسط رستني       
ها، دانـشمندان و جـوامعي كـه درون يـا            وحش، گردشگران، سازمان  

 Weeks(رنـد  يگ يكنند مورد استفاده قـرار مـ   اطراف آنها زندگي مي

and Mehta, 2004.(  
 برخـي كـشورهاي داراي تنـوع        ،در سطح جهاني   ۱۹۹۰ ةاز ده 

ـ         در حـال توسـعه     چـشمگيري طـور    هزيستي غني و اقتصاد ضعيف ب
 تعنوان ابزار حفاظتي در مناطق حفاظ      هب ۲گردي بيعتطهاي   فعاليت

گردشـگري در   بطور اساسي،. )He, et al., 2008 (شده خود هستند
 ةدربـار مناطق حفاظت شـده شـامل سـفر بـراي كـشف و آمـوختن               

 اهميت طبيعـت هـر منطقـه عامـل          .هاي بكر و وحشي است     محيط
مزيـت   ، بوده و ميراث طبيعي و فرهنگي      مهمي در جذب گردشگران   

شـانس ديـدن حيـات وحـش و          .اسـت برخي مناطق    براي   اي  عمده
ــورده   ــت نخ ــت دس ــسطبيع ــده    از ياريدر ب ــت ش ــاطق حفاظ من

)Williams, 1992( در بازديدكنندگان حضور  دليل خيلي مهم براي
 مناطق حفاظت شده مقـصد  ).Goodwin, 1996(است مناطق ن يا

ر سطح ملي   مند به حيات وحش د     هعالقبخش وسيعي از گردشگران     
هاي گردشگري در مناطق     ، فعاليت افزون بر اين   .المللي هستند  و بين 

 گردشـگري   .شود يموجب م  را   يفوايد اقتصادي متنوع  حفاظت شده   
پايه گذاري شده در مناطق حفاظت شده، فعاليتي است كه به منـافع             

ان اندازه منـافع اقتـصادي ملـي توجـه     اقتصادي جوامع محلي به هم  
 ؛Ghimire and Pimbert, 1997؛ Goodwin, 1996(كنـد   مـي 

Walpole and Goodwine, 2000؛Walpole, et al., 2001(. 
مناطق حفاظت شده نقش مهمي را در جذب گردشگران در بسياري           

منـاطق  ن يا ).Butler and Boyd, 2000(كنند  از كشورها بازي مي
هـا و حيـات وحـش و همچنـين           ، رستني ويژهبا سيماهاي سرزميني    

 براي گردشگران دارند   زياديهاي    جذابيت ،چشمگيراصر فرهنگي   عن
)Ceballos- lascurain, 1993(.   در  گـردي  در حال حاضـر طبيعـت

 در منـاطق    عنوان يك راهبـرد مـديريتي      هكه ب رود   پيش مي مسيري  

هـاي چـشمگيري بـراي        فرصـت  .حفاظت شده مطـرح خواهـد شـد       
ـ  .شـده وجـود دارد     گردي در منـاطق حفاظـت      طبيعت  از ايـن    اي  ارهپ
بـراي  اقتـصادي   توليد درآمد، ايجاد اشتغال، توجيـه       ها شامل    فرصت
تـر، آمـوزش محـيط       اقتصاد سـالم  مناطق حفاظت شده،     از   ينگهدار

؛ Borrie, et al., 1998 (استهاي حفاظتي مناسب  زيستي و تالش

Drumm and Moore, 2005(.   مـشخص شـده    يبروشـن امـروزه
ين منبـع كـسب درآمـد بـراي         تـر مهماست كه گردشگري طبيعـت      

هـاي   زيـرا محـيط جاذبـه     . شود حفاظت از تنوع زيستي محسوب مي     
ين عناصـر صـنعت گردشـگري       مهمتر يكي از    منزلة   بهگردشگري را   

 ؛۱۳۸۷كروبــي، (دهــد  چــون گــوهري گرانبهــا در خــود جــاي مــي
Fennel, 2003.(  ريـزي مناسـب،    به هر حال در صورت نبود برنامـه
  يستيـ ط ز يمحاجتماعي،   -فرهنگيهاي    هزينه  و هاگردشگري خطر 

ـ زمحـيط    ةمجموعـ تواند بـر      را مي  اقتصادي متعددي  -مالي و ست ي
حقـق  ت ).۱۳۸۷، گلـز و همكـاران  يا( مناطق حفاظت شده وارد سازد

 همـه   دن سـه رويكـر    كـرد  پايدار گردشگري در گـرو لحـاظ         ةتوسع
  . گرا است ساواتگرا، آينده نگر و م نگر و كل جانبه

 اول بر اين باور است كه توسعه، هنگـامي پايـدار اسـت        نگرش
در . دشـو سياسـي، اقتـصادي و بـوم شـناختي مالحظـه      كه در بستر   

كنوني گردشگران و جامعه ميزبان    هاي   نيازمنديرويكرد دوم، برآورد    
و به موازات آن محافظت و پاس داشـت از محـيط زيـست و حفـظ                 

، ر رويكـرد سـوم    د. فرصت هاي برابر بـراي آينـدگان مطـرح اسـت          
ها و منابع    نسلي در استفاده از امكانات، داده     نسلي و فرا   مساوات درون 

از  ).۱۳۸۶تواليي، ؛ ۱۳۸۸ابراهيم زاده و آقاسي زاده، (مورد نياز است 
 پايدار و توصيف طبيعت گـردي       ةهتزر براي تحقق مفهوم توسع    ديد  

  ):۱۳۸۲نيازمند (مطرح شده است چهار معيار زير 
  ؛پيامد منفي بر محيط طبيعي كمترين -
پذيري   منفي بر فرهنگ و حداكثر مسئوليت كمترين پيامد-

  ؛ ميزبانةنسبت به فرهنگ جامع
  ؛ باال بردن منافع اقتصادي براي جامعه ميزبان-
  .كنندگان براي جلب مشاركت آنها باال بردن رضايت تفرج -

هـاي   دستيابي به رفاه و توسعه هدفي است كـه تمـامي شـيوه            
 مشاركتي، رويكرد مورد    ةتوسع. ريزي در جستجوي آن هستند     رنامهب

است » با مردم و براي مردم«ريزي  ريزان در مسير برنامه  برنامهتأكيد
همگـان بـر ايـن نكتـه اذعـان دارنـد كـه              ). ۱۳۸۸بدري و نعمتي،    (

 تا آنجا كـه گـاه توسـعه را          ،آيد شمار مي  همشاركت فصلي از توسعه ب    
انند و از اين روست كه هيچ نوع توسعه محلـي           د معادل مشاركت مي  
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كـه مـردم تـشويق شـوند تـا سـطح       تحقق نخواهـد يافـت، مگـر آن    
  هـر حـال،    بـه ). ۱۳۸۸بـدري و نعمتـي،      (شان را ارتقا دهنـد       زندگي

ــتفاده از د ــاس ــع م   دگاهي ــشاركت جوام ــا و م ــحه ــه ا يل  از يجنب
ـ ادر   . اسـت  ييگاه بـاال  ي جا ي است كه دارا   مؤثر يها يزير برنامه ن ي

در كنـار توسـعه   از مناطق حفاظت شده و بكر  حفاظت مناسب   ان،  يم
هاي اين مناطق آگاه      به اهميت  نفعان  ذي كه   زماني عملي خواهد بود   

 حيات آنها به موجوديت اين ةو به اين نكته واقف باشند كه ادام   بوده  
ـ  اهم ي بررسـ  پژوهش حاضر هدف از انجام     .مناطق وابسته است   ت ي

 نفعان  ذيد  ي از د   در استان خوزستان    قلعه شاداب  ممنوع  شكار ةمنطق
برجـسته  نـشان دادن و      بـا هـدف   كند   يتالش م ن پژوهش   يا. است
و  ي، تفرجـ  ي، آموزشـ  ياز نظـر علمـ    انـسان    يسطح وابـستگ  ن  كرد

 ي وابـستگ  ژهي بـو  ،يعـ يمناطق طب ت  يبه موجود  ي اجتماع -ياقتصاد
در . داردبـر  يگام براي ادامه حيات  ن مناطق   يبه ا  ي جوامع بوم  يباال

ـ    آراي ين مطالعه بـه بررسـ     يا مجموع،  گردشـگران و    ،ي مـردم محل
ــازمان ــا س ــيه ــري و غي دولت ــدود يدولت ــاتةمح ــ م وي مطالع زان ي

 ة استفاد وستيط زيمحاز  تظابه حفاد شده ي يگروهها يمند عالقه
 نيـروي ،  گي افراد به موجوديـت منطقـه      وابستسطح  ،  دار از منطقه  يپا

 حفاظـت   يبـرا  ي همكار به افرادل  ي تما سطح ،گردشگري در منطقه  
 آوردن نقاط ضـعف و قـوت،     دست  به با   تيدر نها . پردازد يم... وبهتر  

  .دشو يم ارائهمنطقه اوضاع  بهبود يبرا ييشنهادهايپ
   بررسيمواد و روش

  مورد مطالعه ةمنطق

هكتـار   ۵۰۰۰ممنوع قلعه شاداب با مساحت حدود     شكار   ةمنطق
 ده اسـت  شـ در بخش سردشت واقع     و  ل  شهر دزفو كيلومتري   ۳۰در  

ـ ا .)۱ شمارة   شكل( ـ  ۱۳۸۷مـاه    بـان از آ منطقـه   ن  ي  يطـور رسـم    هب
از حاضـر   ة منطقـ .ه اسـت شـد  يآگهـ  شكار ممنـوع     ة منطق عنوان  به

ـ  آن  يش كوههـا  ي و پ  ياني زاگرس م  يارتفاعات كوهستان  حـساب  ه ب
 از شرق به    پامنار و پاقلعه،   يكوه شاداب از شمال به روستاها     . ديآ يم

خرسـان و از     ق كـول  ي عم يها شه بزان و از جنوب به دره      ي ب يروستا
 چهل پـا و تنگـوان       ياچه سد دز و رودخانه دز و كوهها       يغرب به در  

 از   شـاداب مملـو    ة كـوه قلعـ    ي شرق ةدامن. دشو  يمشك محدود م  ياند
 .نـد يگو يمـ را كنارستان   اد شده   يمحل  درختان بادام و كنار بوده كه       

 ۱۸بر اساس آمار  گرم و خشك بوده و هوايداراي آب و  منطقه  اين  
 يزان بارندگ يم) يستگاه هواشناس ين ا يكترينزد(ستگاه سد دز    يساله ا 

رجـه   د ۵/۲۸ درجه حرارت مطلـق      ةنيشيب .استمتر  يلي م ۴۷۴ساالنه  
 يگراد در د  ينت سا ةدرج -۵/۶ آن مطلق   نهيكمرماه و   يگراد در ت  يسانت

 متـر بـر     ۵۶/۱  سرعت باد  متوسط ساالنه .  شده است  يريگ ماه اندازه 
 از غرب به شمال غرب بـوده  بيشتره و جهت باد در محل سد دز        يثان

ن يمهمتـر  ،ن رودخانه پـرآب كـشور     ي سوم عنوان  بهرودخانه دز    .است
اچـه سـد دز و      يعـالوه بـر وجـود در      . رود يبشمار مـ  رودخانه منطقه   

 ها و   چشمه يخرسان دارا  ل كوه قلعه شاداب و كو     ،ان رودخانه دز  يجر
  و ازي تـوران -يراني ا، منطقهياهيپوشش گ . استي متعدد يرهايآبگ

ط آب و   يل شرا ي به دل  .دكن  ميت  ي زاگرس تبع  - كردستان يحوزه فرع 
 زاگــرس از ي شــماليهــا بــه دامنــه و بــارش كمتــر نــسبت ييهــوا

و نـوع   ت. اسـت رفتـه   ي پذ تـأثير ز  ي ن يسند - خاص عمان  هاي رويش
بـارش   پريسـالها بويژه در  يع و مرت  ي علف هاي شيروفراواني باالي   

ـ   ايجاد مي منطقه  در  را   يعي مهم و وس   يچراگاهها ـ . دكن  غالـب   ةگون
 يهـا  گونـه از بـوده و   (Astragalus) گـون جـنس   منطقه از يعلف

 ،)Ziziphus  spina-christi (كنـار  توان به  ي م مهم منطقهياهيگ
ــه  ــادام )Pistacia atlantica(بن   و)Amygdalus eriolada(، ب

  )۱۳۸۸ نژاد، يقل (كرد اشاره )Quercus spp(ط بلو
 هايي ماننـد كـل و بـز        حيات وحش جانوري منطقه شامل گونه     

)Capra aegagrus(پلنگ ،) Panthera pardus(اي ، خرس قهوه 
)Ursus arctos(كفتــار ،) Hyaena hyaena(خــدنگ كوچــك ، 
)Herpestes auropunctatus(، كبــك) Alectoris chukar (و 

بـارزترين  كـل و بـز   . است )Ammoperdix griseogularis (تيهو
ـ   سالهاگونه جانوري قلعه شاداب است كه در         دليـل شـكار     هي اخير ب

از . اسـت رويه و ناامني زيستگاه جمعيت آن رو به كـاهش نهـاده              بي
تـوان بـه     هاي آبي منطقه بويژه سد دز مي       آبزيان متعدد بوم سازگان   

 آمـــور ،)B. grypus (شـــيربت ،)Barbus esocinus (ســـونگ
)Ctenopharyngodon idella(،بيــاح ) Liza abu(،  مــار مــاهي

 شـــاه كـــولي، )Mastacembelus mastacembelus (معمـــولي
)Chalcalburnus mossulensis(،  كپــــــور نقــــــره اي 
)Hypophthalmichthys molitrix(رنگــين كمــانيقــزل آال  و  
)Oncorhynchus mykiss ( كرداشاره) ۱۳۸۸نژاد،  قلي.(   

قلعه شاداب از    ةمنطقساكنان اطراف    اجتماعي،   -از نظر اقتصاد  
 و پـس از آن       دامداري  به بيشتربوده و   ايل بختياري و طوايف شهي      

 زنـدگي سـنتي و همـراه بـا     . و صـيادي اشـتغال دارنـد    كشاورزيبه  
هاي مهـم   ه كه اين منطقه يكي از محل   شدهاي سنتي موجب     دانش

. خوزستان شمرده شود  و استان   دزفول   توليد صنايع دستي شهرستان   
كاله حصيري و سفره حصيري كه از برگ درخت نخـل           ،  زنبيل ،وكپ

از گيوه و قالي محلي      وريس،  جاجيم،  به همراه  دنشو منطقه توليد مي  
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از آثار قلعه شاداب . آيند صنايع دستي روستاهاي منطقه به حساب مي     
سفانه أباشد كه مت محدوده منطقه شكار ممنوع ميارزشمند موجود در 

 برج و بارو و محـل   همراه باقلعهاين  .توجه زيادي به آن نشده است   
اي تـو    ي، درب ورودي بر يك ستون استوانه      ا ها، پل ديواره  چديده بان 

هـاي     سـياب اقوام گذشـته، آب انبـار و آ   خالي، غارهاي محل زندگي
جـود  وطور خالصـه،   هب. است نظير در منطقه     كمهاي   بادي از ديدني  

 و حيـات    هـا   رسـتني   تنوع ،باغها ها، چشمه ،يكوهستانمناطق بكر و    
تـداوم   و همراه با زنـدگي روسـتايي        .. و  درياچه زيباي سد دز    ،وحش
لعـه شـاداب را بـه يكـي از منـاطق           ق منطقه   ،هاي اصيل ايراني   آيين

ـ  ( استكردهپرجاذبه گردشگري در شمال خوزستان تبديل     نـژاد،   يقل
۱۳۸۸.( 

.   

   شکار ممنوع قلعه شاداب در استان و کشورةت منطقي موقع:)۱ ( شمارةشکل

  يل آماريها و تحل  دادهيآور جمع
از ديد شكار ممنوع قلعه شاداب ه منظور بررسي اهميت منطقه ب

محـدوده  در ابتدا گروههـاي مختلـف اسـتفاده كننـده در            ،  نفعان  ذي
هـاي صـورت     پـس از بررسـي    .ار گرفـت   مورد شناسايي قر   مطالعاتي

شامل كشاورزان،  (سه گروه جوامع محلي       در نفعان  ذي تمامي   ،گرفته
قـرار  دولتـي   هـاي دولتـي و غير      ، گردشگران و سازمان   ...)دامداران و 

  . گرفتند
 سه نـوع     بررسي ديدگاههاي گروههاي ياد شده     براي ،در ادامه 

راحي و تنظـيم   ط پرسش۲۳سنجي متفاوت با متوسط تعداد    فرم نظر 
 شــاملطبــق مطالعــات انجــام گرفتــه، جامعــه مــورد آزمــون  .شــد

 شــكار ممنــوع قلعــه شــاداب، ةگردشــگران داخــل مرزهــاي منطقــ
و  اطـراف آن آبـادي هـاي   هاي داخل منطقه شـكار ممنـوع و      آبادي

هـا و شهرسـتان    دولتي آباديهاي دولتي و غير نيروي انساني سازمان 
در طــول فــصل  پرســشنامه ۷۵۰ در مجمــوع تعــداد .اســتدزفــول 
 نفـر از    ۵۵۰(ي يـاد شـده      گروههادر ميان   فصل تابستان   تا   زمستان

ــگران ــي و   ۱۵۰ ،گردش ــع محل ــر از جوام ــان  ۵۰ نف ــر از كاركن  نف
  .شدتوزيع ) دزفولشهرستان هاي روستاهاي مورد مطالعه و  سازمان

داخل منطقـه    يها يآباد رندهيدربرگ يجوامع محل  يجامعه آمار 
ـ  پامنار، ب  يهاروستاشامل  ع و همجوار منطقه     شكار ممنو  شه بـزان،   ي

  . )۱ شمارة شكل (است، رزگه و بازارگه )پاقلعه (دااسالم آب
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 مطـرح  يمتعدد روشهاي نمونه، اندازه تعيين منظور به معموال
 چهـار  در تـوان  مي را مذكور يروشها  كلي، طور به اما است، شده
 هاي نصاب حد شخصي، هاي قضاوت :از عبارتند كه داد جاي گروه
 امكانـات  پرتـو  در نمونـه  بـرآورد  و يآمـار  محاسـبات  شـده،  ارائه

  ). ۱۳۸۸ ،زاده يزاده و آقاس ميابراه(
 و از ي بر اساس محاسـبات آمـار  پژوهش اين در منظور، بدين

 از توزيع   شد اجتناب از اريبي سعي      براي .شدكوكران استفاده   فرمول  
   .دشوتصادفي استفاده  -كيستماتيس

هـاي    در اين مطالعه، روش تكميل پرسـشنامه       آراروش دريافت   
 هـدف از ايـن بررسـي        .بـود حـضوري    جواب بـه همـراه مـصاحبه      با

آوري اطالعات در مورد وضـعيت جمعيـت شـناختي گروههـاي             جمع
گي افـراد بـه   ت وابـس سـطح  اسـتفاده،  سطح، نوع و نفعان  ذيمختلف  

منطقــه،  گردشــگري در نيــروي،  شــكار ممنــوعةموجوديــت منطقــ
 و منطقــه شــكار ممنــوع و پيــشنهادهاي آنهــا نفعــان ذيمــشكالت 

   .ستها  كاهش و كنترل محدوديتمنظور به
. شـد  توصيفي محاسبه    آمار آمده   دست  بههاي   راي تمامي داده  ب

ميــان  ارتبــاطبــودن دار  معنــي بــراي تحليــل و بررســين، يهمچنــ
 شـد ه اسـتفاد  chi-squareاز آزمـون    نفعـان   ذيمختلف  ي  ديدگاهها

)p<0.05( .هاينرم افزارها در  تمامي تحليلSPSS 11.5   وExcel 

   .صورت گرفت
 نتايج

  نتايج مربوط به گردشگران
هـا نـشان داد بيـشترين درصـد          بررسي :هاي جمعيتي  ويژگي

 مطالعاتي مربوط بـه اسـتان خوزسـتان         ةگردشگران ورودي به منطق   
، امـا در  سـت ا)  درصـد ۶/۹(و پس از آن اسـتان تهـران      )  درصد ۷۴(

.  استان كشور گردشـگراني در منطقـه حـضور داشـتند      ۲۱مجموع از   
 تـا   ۲۰ سني بـين     ة درصد پرسش شوندگان در اين گروه در رد        ۴/۴۶

   ).۲ شمارة شكل(گيرند   سال قرار مي۳۰
 درصد را زنان ۵/۳۸ درصد را مردان و ۵/۶۱از ميان گردشگران 

 درصـد  ۵/۶۶هل و  درصد پاسخ دهندگان متأ   ۶/۶۵. دهند تشكيل مي 
 ۴/۳۲). ۳ شـمارة    شـكل (آنها داراي تحـصيالت دانـشگاهي بودنـد         

 درصـد از آنهـا را   ۵/۳۰درصد از پاسخ دهنـدگان داراي شـغل آزاد و    
درصد از پاسـخ دهنـدگان مـسافت         ۱/۶۵.دهند كارمندان تشكيل مي  

  ).۴ شمارة شكل( كيلومتر را طي كرده بودند ۲۰۰ تا ۰بين 

  
    گردشگران سن :)٢(شمارة شکل 

  
  گردشگران سطح تحصيالت :)٣(شمارة  شکل

  
   مسافت طي شده توسط گردشگران:)٤(شمارة شکل 

  
 بيشتر بازديدكنندگان آشنايي خيلي كمـي       :آرانتايج بررسي   

 درصد اين افراد به علـت  ۴/۲۸داشته و حدود ) درصد۶/۳۳(با منطقه   
اب كـرده  وجود درياچه سد دز اين منطقه را بـراي گردشـگري انتخـ      

 دريافــت شــده، بيــشتر آرايبــر اســاس ).  ۵  شــمارةشــكل(بودنــد 
عمـده  . كننـد  شب را در منطقه سپري مـي )  درصد ۷/۴۰(گردشگران  
درياچـه  (وجود همه منابع محـيط زيـستي        )  درصد ۲/۴۶(گردشگران  

را در كنـار هـم دليـل بـر        ..) سد، طبيعت بكر و زيبا، حيات وحـش و        
كشور دانـسته و بـراي اغلـب آنهـا          اهميت منطقه در سطح استان و       
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 درصد از   ۲/۹۴.  دارد بسياريحفاظت از منطقه اهميت     )  درصد ۷/۷۶(
و ريزي شده از منطقه بـوده   گردشگران موافق استفاده پايدار و برنامه 

 منطقـه شـكار     ة درصد از آنها مخالف احداث صنايع در محدود        ۷/۵۶
و )  درصـد  ۴/۸۰(بيشتر گردشگران از وضعيت امكانات      . ممنوع بودند 

ــت  ــد۷/۸۰(امني ــ)  درص ــستندةمنطق ــي ه ــورت ورود .  ناراض در ص
 درصـد از    ۶/۳۷گردشگر بيش از حد ظرفيت امكانات منطقه، بـراي          

 درصـد از  ۸/۴۷. دشو گردشگران اين وضعيت آزاردهنده محسوب مي     
 بومي مـورد نظـر      ة گون ةگردشگران تمايل خيلي زيادي براي مشاهد     

ظـر گردشـگران بـه ترتيـب نقـش مـردم و          از ن . در هر بازديد دارنـد    
زيست  محيط حفاظت   و سازمان )  درصد ۶/۵۵جمعاً  (ن محلي   مسئوال

 جايگاه بـاالتري نـسبت بـه        ة، در امر حفاظت از منطق     ) درصد ۶/۲۹(
  .ها دارد ساير سازمان

 درصد از گردشگران با شكار ممنوع بودن منطقـه بـسيار            ۸/۶۷
 حفاظـت منطقـه توسـط     از گردشگران هدف از  ۴/۳۸. موافق هستند 

 ۹/۳۰ حفاظت از حيات وحش دانسته و فقطسازمان محيط زيست را   
  . دانند  مينفعان ذيدرصد از آنها هدف را استفاده پايدار 

تمامي گردشگران موافق تـشكيل انجمنـي بـراي نظـارت بـر             
شرايط محيط زيست منطقه توسط مـردم محلـي و سـازمان محـيط       

سـازي را    اد، آمـوزش و فرهنـگ      درصـد از افـر     ۵/۶۹. زيست هستند 
 ۸۰داننـد و حـدود       ين راهكار براي حفاظت بهتر از منطقه مي       مهمتر

 احداث مركز بازديدكنندگان را در راسـتاي        تأثيردرصد از گردشگران    
  . دانند حفاظت بهتر از منطقه زياد تا خيلي زياد مي

 تـأمين  درصد از گردشگران تمايل دارند براي        ۱/۴۷ ،در نهايت 
 ريـال   ۱۰۰۰۰ تـا    ۵۰۰۰ت خود در هـر بـار سـفر بـه منطقـه              امكانا

  .بپردازند
  

  
  ين داليل انتخاب منطقه مهمتر) ٥ ( شمارةشکل

  توسط گردشگران

ها نشان داد، ميـان جنـسيت و        بررسي :نتايج بررسي روابط  
هاي ديـدگاه گردشـگران دربـاره ورود گردشـگر بـيش از حـد                مؤلفه

ها با شكار ممنوع شدن منطقه  ، موافقت آن  )۰۷۸/۰(ظرفيت به منطقه    
، نـوع اسـتفاده از منطقـه     )۰۹۱/۰(، ميزان آشـنايي بـا منطقـه         )۷/۰(
داري  ارتباط معنـي  ) ۱۹۹/۰(ر مناطق بكر    و احداث صنايع د   ) ۱۸۸/۰(

هـاي سـطح امنيـت       مؤلفـه ميان جنـسيت و     . )p>0.05(وجود ندارد   
ارد داري وجـود د    ارتبـاط معنـي   ) ۰۱/۰(و امكانات در منطقه     ) ۰۰/۰(
)p<0.05

در واقع، زنان نـسبت بـه مـردان از وضـعيت امنيـت و               . )٭
ميـان تأهـل و سـاعات توقـف در          . تر بودنـد   امكانات منطقه ناراضي  

ميــان ســن و . شدداري مــشاهده نــ ارتبــاط معنــي) ۵۸۶/۰(منطقــه 
هاي ديدگاه افراد درباره ورود گردشگر بيش از حد ظرفيـت بـه     مؤلفه

 بـه پرداخـت جهـت بـرآورده شـدن           و سطح تمايل  ) ۸۶۴/۰(منطقه  
ميـان  . )p>0.05(داري ديـده نـشد       ارتباط معنـي  ) ۰۶/۰(امكاناتشان  

 مـورد   ة مشاهده گون  برايسن و سطح تمايل به پرداخت گردشگران        
ارتبـاط  ) ۰۴/۰(و موافقت با شكار ممنوع شدن منطقه        ) ۰۴۹/۰(نظر  
p<0.05(داري ديده شد     معني

غي كـه  در واقع، با افزايش سن، مبل. )٭
گردشگران حاضرند بابت مشاهده گونه مورد نظر بپردازند و موافقـت     

  .يابد آنها با شكار ممنوع شدن منطقه افزايش مي
ميـان سـطح تحـصيالت و       ها نشان داد،     همچنين نتايج تحليل  

، پيـشنهاد  )۰۸۳/۰(نظر گردشگران در رابطه با نوع استفاده از منطقه       
 براي، بهترين روش پيشنهادي     )۵۱۷/۰(كنندگان  احداث مركز بازديد  
ـ  ة، تمايـل بـه مـشاهد      )۴۷۵/۰(حفاظت از منطقـه       مـورد نظـر     ة گون

و احداث صنايع در منـاطق      ) ۸/۰(، اهميت منطقه براي آنها      )۶۸۸/۰(
ميان سطح  . )p>0.05(داري مشاهده نشد     ارتباط معني ) ۴۷۶/۰(بكر  

د  مـور ة گون ة مشاهد برايتحصيالت و تمايل به پرداخت گردشگران       
،  )۰۲/۰(، موافقت آنهـا بـا شـكار ممنـوع شـدن منطقـه            )۰۴/۰(نظر  

ارتبـاط  ) ۰۲۶/۰(تمايل به پرداخت جهت برآورده شـدن امكاناتـشان       
p<0.05(داري وجود دارد  معني

  . )٭
 نتايج نشان دادكه بـا افـزايش سـطح تحـصيالت،            ،در مجموع 

 ايبـر موافقت افراد با شكار ممنوع شدن منطقه و تمايل به پرداخت            
ه كـردن گونـه مـورد نظـر، افـزايش       برآورده شدن امكانات و مشاهد    

هاي صورت گرفته، ميان نوع شغل و سطح         بر اساس تحليل  . يابد مي
 داري وجـود دارد    ارتبـاط معنـي   ) ۰۰/۰(آشنايي گردشگران با منطقه     

)p<0.05
، بدين معني كه افراد بازنشـسته و افـراد داراي مـشاغل             )٭

ميـان مـسافت طـي شـده و         .  منطقه داشـتند   آزاد آشنايي بيشتري با   
و ساعات توقف در    ) ۹/۰(هاي اهميت منطقه براي گردشگران       لفهؤم
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ميـان  . )p>0.05(داري وجـود نـدارد       ارتبـاط معنـي   ) ۳۵۱/۰(منطقه  
، )۰۴۹/۰(مسافت طي شده و علت انتخاب منطقه براي گردشـگري           

) ۰۰/۰(و سطح آشـنايي بـا منطقـه         ) ۰۰/۰(طريقه آشنايي با منطقه     
p<0.05( داري وجود دارد ارتباط معني 

يعني، افرادي كـه مـسافت   . )٭
اند، اين منطقه را اغلب به علت وجـود درياچـه            بيشتري را طي كرده   

سد دز انتخاب كرده و بيشتر از طريق دوستان و آشنايان بـا منطقـه               
امـا  . اند و سطح آشنايي آنها نسبت به منطقـه كمتـر اسـت          آشنا شده 

اند اين منطقه را براي اسـتفاده        سافت كمتري طي كرده   افرادي كه م  
از طبيعت و آب و هـوا انتخـاب كـرده، نـسبت بـه منطقـه آشـنايي                   

 نزديكـي بـه محـل بـا ايـن منطقـه آشـنا               دليلبيشتري داشته و به     
  . اند شده

بين سطح آشنايي گردشگران نسبت به منطقه و علت انتخـاب           
بر اسـاس   . )p>0.05(دارد  داري وجود ن   ارتباط معني ) ۱۳۶/۰(منطقه  

دهندگان از طريق آشـنايان و دوسـتان بـا منطقـه       نتايج، بيشتر پاسخ  
 تـأثير هاي مربـوط   آشنا شده و سازمان محيط زيست يا ساير سازمان   

بين نظر گردشگران در رابطه با      . اند  در اين فرايند نداشته    چشمگيري
ارتبـاط  ) ۰۰/۰(ها در مناطق بكر      نوع استفاده و احداث صنايع و جاده      

p<0.05(داري وجود دارد  معني
  .)٭

 پايدار از منطقـه هـستند، بـا         ةدر واقع افرادي كه موافق استفاد     
احــداث صــنايع و جــاده در منــاطق بكــر مخالفــت بيــشتري نــشان 

ارتباط ميان تمايل به پرداخت جهت برآورده شدن امكانات         . دهند مي
دار  معنـي ) ۰۰/۰(شاهده گونه مورد نظـر     و تمايل به پرداخت جهت م     

p<0.05(باشد   مي
در حقيقت، افـرادي كـه تمايـل دارنـد هزينـه            . )٭

بيشتري براي برآورده شدن امكاناتشان بپردازند، براي مشاهده گونه         
  . بيشتري پرداخت كنندةمورد نظر خود نيز حاضرند هزين

ميان تمايل افراد در ديدن گونه مورد نظر و تمايل به پرداخـت             
 آمد  دست  بهارتباط معني داري    ) ۰۰/۰(نه مورد نظر     مشاهده گو  براي

)p<0.05
 در نتيجه، افرادي كه تمايل بيشتري براي مشاهده گونه .)٭

مورد نظـر خـود دارنـد، حاضـر بـه پرداخـت مبلـغ بيـشتري بـدين                   
 مهمتـر در پايان، ارتباط ميان نظر افـراد در رابطـه بـا             . منظورهستند

لي، سازمان محيط يست    مردم مح (ي حفاظتي   گروههادانستن نقش   
، )۰۰/۰(روش حفاظت از منطقـه     و نظر آنها در خصوص بهترين       ..) و

p<0.05( استدار  معني
  .)٭

  نتايج مربوط به مردم محلي
رصد از جامعـه آمـاري       د ۷/۷۸در حدود   : هاي جمعيتي  ويژگي

 ۳/۵۵ درصـد را زنـان تـشكيل داده و           ۳/۲۱ مردان و    مردم محلي را  

كننده  بيشترين افراد مشاركت  . أهل هستند متدهندگان   درصد از پاسخ  
 درصد از آنهـا بـين       ۳/۱۳ سال و    ۲۵ تا   ۲۰ سني   ة، در رد  ) درصد ۲۸(

 تـا   ۱۵دهنـدگان بـين      گستره سني پاسـخ   ( سال قرار دارند     ۳۰ تا   ۲۵
  ). است سال ۷۰بيش از 

 درصـد داراي تحـصيالت      ۱۶دهندگان تنها حدود     از ميان پاسخ  
دهنـدگان داراي شـغل آزاد        از پاسـخ    درصـد  ۷/۵۰. دانشگاهي بودند 

بيشترين اسـتفاده   .  درصد بيكار بودند   ۳۸و  ..) دامداران، كشاورزان و  (
و سـپس  ) درصـد ۳/۴۷( علوفه دام    تأمينمردم محلي از منطقه براي      

  .است) درصد۳/۳۱(تفريح و تفرج 
 بيشتر افراد محلي وابستگي و نياز خود را :آرانتايج بررسي 

  ). ۶ شمارة شكل(اند  دانسته)درصد۷۰(سط تا زيادد متوبه منطقه در ح
 درصـد از مـردم محلـي موافـق اسـتفاده پايـدار از               ۷/۸۲حدود  

از مردم محلـي    )  درصد ۸۲(در حدود   به نظر   بدين منظور،   . اند  منطقه
. تمايل زياد تا خيلي زيادي با شكار ممنوع شدن منطقه نشان دادنـد            

محـيط زيـست را از      هـدف سـازمان     )  درصد ۴۲(بيشتر مردم محلي    
 بويژه مردم محلي و پس از آن نفعان ذي پايدار همه  ةحفاظت، استفاد 

 ۳/۴۳از نظـر    . مطـرح كردنـد   )  درصد ۷/۳۴(حفاظت از حيات وحش     
درصد از مردم محلي روند رشد تخلفات بعد از شـكار ممنـوع شـدن               

 درصد از آنها اين روند را بـدون تغييـر           ۳/۳۹منطقه كاهش داشته و     
 درصـد از مـردم محلـي بـا          ۹۸هاي نشان داد     بررسي. ندكردارزيابي  

ن محلي  ا درصد از ساكن   ۷/۶۲ورود گردشگر به منطقه موافق بوده و        
 ورود گردشگر به منطقه را بر روي اشـتغال و درآمـدزايي خـود               تأثير

  ).۷ شمارة شكل(دانند  متوسط تا زياد مي
ار  مجـوز شـك    ارائه درصد از مردم محلي در صورت وجود و          ۵۴

 شـكار پـستانداران را تـرجيح        ، درصـد  ۴۶مايل به شكار پرنـدگان و       
 درصد از مردم محلي شـكار را بـراي تفـريح انجـام              ۷/۹۶. دهند مي
مردم محلـي اگـر قـرار       ) بيشترين رقم ( درصد   ۳/۳۳از نظر   . دهند مي

دهنـد بـه عنـوان       باشد از منطقه درآمدي عايد آنها شود، ترجيح مـي         
 درصد از آنهـا تمايـل   ۲۶ال داشته باشند و     راهنماي گردشگران اشتغ  

 ۷/۵۴. دارند از طريق برداشت گياهان دارويي درآمدي كـسب كننـد          
سـازي را بهتـرين روش يـراي         درصد مردم محلي آموزش و فرهنگ     

نقـش مـردم و     )  درصـد  ۷/۵۲(بيشتر مردم محلي    . اند حفاظت دانسته 
 ههـا گرومسئولين محلي را در حفاظـت از منطقـه نـسبت بـه سـاير          

همچنـين بيـشتر مـردم    . داننـد   ميمهمتر..) سازمان محيط زيست و  (
موافق تأسيس انجمني براي نظارت بـر شـرايط      ) درصد۷/۹۶(محلي  

اعتقـاد  ) درصـد ۴/۷۵(محيط زيست منطقه بوده و در نهايـت اغلـب           
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 بسزايي بر حفاظت    تأثيردارند احداث مركز بازديدكنندگان در منطقه       
ريـزي شـده خواهـد       مناسب از محيط زيست و رشد اسـتفاده برنامـه         

  .داشت
 

 
  ن محلي به منطقها سطح وابستگي ساکن:)٦(شمارة شکل 

  
 ورود گردشگران بر اشتغال و تأثير:)٧(شمارة شکل 

  درآمدزايي
هـا نـشان داد كـه ميـان          نتايج تحليل  :نتايج بررسي روابط  

و ) ۰۱/۰(تمايل افـراد بـه روش كـسب درآمـد     هاي  مؤلفهجنسيت و   
داري وجـود دارد     ارتبـاط معنـي   ) ۰۰/۰(علت رجوع افراد بـه منطقـه        

)p<0.05در واقع زنان تمايل بيشتري به كسب درآمـد از طريـق    . )٭
همچنين، علت رجوع مردان به منطقه   . برداشت گياهان دارويي دارند   

 نـسبت بـه مـردان     و زنـان  اسـت  آبتأمين علوفه دام و ة تهي بيشتر
ميان جنسيت و سطح  . پردازند آوري گياهان دارويي مي    بيشتر به جمع  

ارتبـاط  ) ۶۰۹/۰(ن  ا گردشگران بر اشـتغال و درآمـدزايي سـاكن         تأثير
  . )p>0.05( شدداري مشاهده ن معني

) ۲۴۴/۰(ميان وضعيت تأهل و علـت رجـوع افـراد بـه منطقـه              
سن و نظر مردم محلـي      ن  ارتباط ميا . داري مشاهده نشد   ارتباط معني 

داري نيـست    معنـي ) ۸۰۷/۰(در رابطه با ورود گردشـگر بـه منطقـه           
)p>0.05( .     نظر افـراد در خـصوص هـدف سـازمان          اما، ميان سن و

موافقت افـراد بـا شـكار       و  ) ۰۱۴/۰(محيط زيست از حفاظت منطقه      

ــه   ــدن منطق ــوع ش ــي)۰۰/۰(ممن ــاط معن ــشاهده   ارتب ــدداري م  ش
)p<0.05هـدف سـازمان    تـر،    ساس، افراد با سنين پايين    بر اين ا  . )٭

  دانـسته و   نفعان  ذيمحيط زيست از حفاظت منطقه را استفاده پايدار         
  .با شكار ممنوع بودن منطقه توافق باالتري نشان دادند

ارتباط ميان سطح تحصيالت و نظر افراد در خـصوص احـداث            
ميـان    امـا  .)p>0.05(دار نيست    معني) ۱۰۳/۰(مركز بازديدكنندگان   

، توافـق  )۰۴/۰(سطح تحصيالت و نظر افراد در رابطه با نوع استفاده  
نظر افراد در خـصوص بهتـرين   ،  )۰۰/۰(با شكار ممنوع شدن منطقه      

نظر افراد در خصوص نقش گـروه        و   )۰۲/۰(روش حفاظت از منطقه     
 .)٭p<0.05(داري مشاهده شـد      ارتباط معني ) ۰۲۵/۰(هاي حفاظتي   
افراد با تحـصيالت بـاالتر توافـق بيـشتري بـا            دهد،   نتايج نشان مي  

ريزي شـده از منطقـه و شـكار ممنـوع شـدن           استفاده پايدار و برنامه   
منطقه دارند و همچنين بهترين روش حفاظت از منطقه را آموزش و            

ميان نوع شـغل و سـطح نيازهـاي روزمـره           . دانند فرهنگ سازي مي  
 اشـتغال و     گردشـگران بـر    تـأثير سـطح   ،  )۰۱۷/۰(مردم بـه منطقـه      

و سـطح    )۰۰/۰(علت رجوع افراد به منطقه      ،  )۰۰/۰(درآمدزايي افراد   
ارتباط ) ۰۴۸/۰(سيس انجمن پيشنهادي أتمايل افراد به همكاري با ت    

  . )٭p<0.05( شدداري مشاهده  معني
 ورود گردشـگران بـر      تـأثير  دهد كه سـطح    اين نتايج نشان مي   

همچنـين افـراد    . استيشترافراد با مشاغل آزاد ب    اشتغال و درآمدزايي    
 آب بيـشتر از     تأمين علوفه دام و     تأميندليل نياز به     هبا مشاغل آزاد ب   

كنند و الزم به يادآوري است كـه افـراد           سايرين به منطقه رجوع مي    
هـاي   با شغل آزاد و بازنشستگان بيشتر تمايل به همكاري با انجمـن           

  .حفاظتي دارند
فاده از منطقـه و     ميان نظر مردم محلي در خـصوص نـوع اسـت          

) ۰۶/۰( دانستن نقش گروههاي حفاظتي      مهمترنظرشان در رابطه با     
ميان نظر افراد در رابطـه      . )p>0.05( شدداري مشاهده ن   ارتباط معني 

ي حفاظتي و نظـر آنهـا در خـصوص          گروهها دانستن نقش    مهمتربا  
داري مـشاهده    ارتباط معنـي  ) ۰۳/۰(بهترين روش حفاظت از منطقه      

   .)٭p<0.05( شد
در واقع افرادي كه موافـق آمـوزش و فرهنـگ سـازي بودنـد،               

ن محلي نقش بيشتري در راسـتاي       اعتقاد داشتند كه مردم و مسئوال     
حفاظت از منطقه دارند و افرادي كه موافق تدوين قوانين و مقـررات         
شديدتر و كنترل بيشتر سازمان محيط زيست هستند، نقش سـازمان           

ميـان تمايـل مـردم      . دانند  مي مهمتر محيط زيست را در امر حفاظت     
محلي در تأسيس انجمن پيشنهادي براي حفاظـت و سـطح تمايـل             



  
  
  
  

 نفعان استان خوزستان از ديد ذي در  شادابة شكار ممنوع قلعةبررسي اهميت منطق

 

۷۱ 

، يعني بيـشتر    شدداري مشاهده     ارتباط معني  )۰۰/۰(آنها به همكاري    
افرادي كه موافق تأسيس انجمن پيشنهادي هستند، تمايـل بـااليي           

  .دهند  همكاري با اين انجمن نشان ميبراي
  ها  سازماننتايج مربوط به

 ۹۲هـا     از ميان نيروي انساني سازمان     :يتي جمع يها يژگيو
 درصــد را زنــان تــشكيل ۸كننــدگان را مــردان و  درصــد مــشاركت

 بيـشترين تعـداد    درصد از اين افراد متأهل بوده و ۸۲حدود  . دهند مي
 درصـد از    ۲۲ سـال و     ۳۰ تـا    ۲۵ سني   ة درصد از آنها در رد     ۲۸ يعني

 درصـد ايـن جامعـه داراي    ۶۴.  سـن دارنـد     سـال  ۴۰ تا   ۳۵آنها بين   
  .ند هستتحصيالت دانشگاهي

 ٬۷۸  هاي صورت گرفته   بر اساس بررسي   :آرانتايج بررسي   

ريزي شده   درصد از افراد در اين جامعه موافق استفاده پايدار و برنامه          
 يا خيلي زياد بـا شـكار        ، درصد از آنها درحد زياد     ۸۶از منطقه بوده و     

 درصد از ايـن افـراد هـدف از         ۵۶. موافق هستند ممنوع بودن منطقه    
 بويژه مردم محلـي و      نفعان  ذي پايدار همه    ةحفاظت منطقه را استفاد   

بـه نظـر   . انـد   درصد آن را فقط حفاظت حيات وحش عنوان كرده ۴۴
 درصد از افراد روند رشد تخلفات بعد از شكار ممنوع شدن منطقه        ۷۴

  .كاهش يافته است
 درصد مخالف احداث صنايع در    ۹۲رسي،  از ميان جامعه مورد بر    

 ۶۰(بيشتر مـشاركت كننـدگان      . محدوده منطقه شكار ممنوع هستند    
  . از وضعيت امكانات منطقه ناراضي هستند) درصد

 درصد از افراد موافق ورود گردشـگر بـه منطقـه      ۹۶در مجموع   
 متوسـط تـا   تـأثير  درصد از آنهـا ورود گردشـگران      ۶۴بوده و از نظر     

 درصد از اين جامعـه،   ۷۴. شتغال و درآمدزايي ساكنان دارد    زيادي بر ا  
ين روش در راسـتاي حفاظـت از        مهمتـر سـازي را     آموزش و فرهنگ  

 درصد از پرسش شوندگان نقش مردم و        ۷۸منطقه دانسته و بنابراين     
 ۹۶حـدود   . داننـد  ن محلي را براي حفاظت بـسيار مهـم مـي          مسئوال

انجمنـي بـراي حفاظـت از    درصد از افراد اين جامعه موافق تـشكيل     
 درصـد تمايـل بـه همكـاري بـا ايـن             ۴۰منطقه بوده و از اين ميان       

  . انجمن را دارند
 درصد از افـراد احـداث مركـز بازديدكننـدگان را            ۶۰در نهايت،   

  .دانند هاي حفاظتي مي  بسيار مهم در راستاي تقويت برنامهكاري
ـ    :نتايج بررسي روابط   ه ميان جنسيت و نظر افـراد نـسبت ب

 تمايــل افــراد بــه  ســطح،)۵۳۹/۰(احــداث صــنايع در منــاطق بكــر 
نـوع اسـتفاده از منطقـه       ،  )۴۲۲/۰(همكاري بـا انجمـن پيـشنهادي        

و  نظر آنها در خصوص هـدف سـازمان محـيط زيـست از               ) ۵۴۲/۰(

 .)p>0.05(داري مشاهده نـشد      ارتباط معني ) ۸۰۱/۰(حفاظت منطقه   
) ۰۰۵/۰( شـدن منطقـه      ميان سن و موافقت افراد بـا شـكار ممنـوع          

  . )٭p<0.05( شدداري مشاهده  ارتباط معني
تر بيشتر موافق شـكار ممنـوع شـدن         در واقع افراد با سن پايين     

همچنين ارتباط ميان سن و نظر افراد در خـصوص هـدف    . ندا  منطقه
داري نيـست    معني) ۴۳۴/۰(يست از حفاظت منطقه     سازمان محيط ز  

)p>0.05( .  
نظر افـراد در رابطـه بـا نـوع اسـتفاده      ميان سطح تحصيالت و  

و نظـر   ) ۰۴۵/۰(، موافقت افراد با شكار ممنوع شدن منطقـه          )۰۱/۰(
افراد در خصوص هدف سازمان محـيط زيـست از حفاظـت منطقـه              

  . )٭p<0.05(داري مشاهده شد  ارتباط معني) ۰۰۹/۰(
بر اين اساس، افراد با تحصيالت بـاالتر موافقـت بيـشتري بـا              

ان سطح تحصيالت و نظر افـراد در        يم. ار از منطقه دارند   استفاده پايد 
، نظر آنها در خصوص     )۱۴۱/۰(رابطه با احداث صنايع در مناطق بكر        

و نظـر افـراد در خـصوص        ) ۹۳۱/۰(بهترين روش حفاظت از منطقه      
داري مـشاهده نـشد      ارتباط معنـي  ) ۱۴۵/۰(نقش گروههاي حفاظتي    

)p>0.05(.     االتر توافق بيشتري با شـكار   در واقع افراد با تحصيالت ب
ممنوع شدن منطقه داشته و هدف سازمان محيط زيست از حفاظـت            

  . دانند منطقه را براي استفاده پايدار مي
ميان نظر افراد در خصوص نوع استفاده از منطقه و نظر آنها در             

داري  ارتبــاط معنــي) ۰۲۱/۰(ي حفــاظتي گروههــاخــصوص نقــش 
   .)٭p<0.05(مشاهده شد 

ين، افرادي كه موافق اسـتفاده پايـدار از منطقـه هـستند،             بنابرا
 از بقيـه    مهمتـر ن محلـي را در امـر حفاظـت          نقش مردم و مـسئوال    

ميـان نـوع اسـتفاده از       . دانند مي..) سازمان محيط زيست و   (ها   گزينه
منطقــه و نظــر افــراد در خــصوص احــداث صــنايع در منــاطق بكــر 

ارتباط ميان نظر . )p>0.05(داري مشاهده نشد     ارتباط معني ) ۴۷۱/۰(
ي حفاظتي و نظر آنهـا در خـصوص         گروههاافراد در خصوص نقش     

  . معني داري نيست) ۰۷۵/۰(بهترين روش حفاظت از منطقه 
در نهايت، ميان تمايل همكاري افراد و نظر آنهـا در خـصوص             

  . شدداري مشاهده  ارتباط معني) ۰۲۹/۰(احداث مركز بازديدكنندگان 
 را نفعان ذيبه ترتيب ديدگاه تمامي ) ۹(و ) ۸(شمارة  هاي   شكل

 مطالعـاتي   ةدر خصوص نوع استفاده از منطقه و تبديل شدن محدود         
  .به منطقه شكار ممنوع نشان مي دهد
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  در خصوص نوع استفاده از منطقهنفعان ذيدگاه ي د:)٨(شمارة شکل 

  
  قه منط شکار ممنوع شدن بانفعان ذيت موافقدرصد  :)٩(شمارة شکل 

    مطرح شدهيشنهادهايپمشكالت و 
 شـده   ارائـه  يشنهادهايـ  مشكالت و پ   يبند ن بخش جمع  يدر ا 

: ها م، كاركنان سازمان  : يگ، مردم محل  :گردشگران (نفعان  ذيتوسط  
  روسـتاها و   بهبود وضعيت راههـاي دسترسـي بـه       شود   ي م ارائه )س

 اختـصاص بودجـه بيـشتر بـه منطقـه         ،  )،م،سگ (اماكن گردشگري 
 و اختــصاص ســهميه بنــزين بيــشتر بــراي گردشــگري در )گ،س(

حفاظت سازمان  دادن اختيار و بودجه بيشتر به       ،  )گ(ل  ي تعط يروزها
منطقـه توسـط    برنامـه ريـزي و كنتـرل بيـشتر           ،)گ(محيط زيست   

آموزش و فرهنگ سازي و بيان اهميـت  ،  )گ (سازمان محيط زيست  
، ) م، س  ،گ( نفعـان   ذيمنابع طبيعي منطقـه بـه تمـامي         ت  يموجود

منظـور همـان    (احداث مكاني براي آموزش و راهنمايي گردشـگران         
 ايمنـي و امنيـت   ،ايجاد امكانات اسـكان    ،)س ()مركز بازديدكنندگان 

 ، واگذاري قسمتي از خدمات)گ( شبانهسكونت  ژه  يبوجهت سكونت   
 يحي اماكن تفر  يمعرفاحداث موزه و    ،  )گ (دهي به بخش خصوصي   

ه گزارش جـامع و كامـل از آثـار باسـتاني و              تهي ،)گ (و آثار باستاني  
 مراكز تفريحي شهرستان  درارائهه بروشور و    تهي و   هاي طبيعي  جاذبه

ها و ايجـاد سـايه       ايجاد پالژ در كنار درياچه و ساماندهي قايق       ،  )گ(
استخدام راهنماي گردشـگران و ايجـاد       ،  )گ، م  (كنار درياچه در  بان  

آوري   براي جمع  ييها محل ييماجان،  )گ (تابلوهاي راهنما در منطقه   
گ،  (بهداشـتي مناسـب    يها  سرويس احداثهاي گردشگران و     زباله

، گ (ايجاد پاسگاه محيط باني به صورت ثابت و سيار در منطقـه           ،  )م
 و  گ( و ترميم خطوط آب رسـاني        يبهداشتخدمات  افزايش   ،)م، س 

 )مطالعـه علمـي  انجـام  بـا   (احداث فضاي سبز و كاشت درختـان ،  )م
  حفاظـت  تبديل سـازمان  ،  )گ (سازي و استفاده از سايه آن      اي زيبا بر

 ،)گ (محيط زيست به وزارتخانه جهت اختيار بيشتر و كنتـرل بهتـر           
و احـداث   در منطقه    هاي مخابرات براي آنتن دهي بهتر      احداث دكل 

هاي پارويي و غير موتوري بـه جـاي          ايگزيني قايق ، ج )گ(نگ  يپارك
 يهـا  تـه يكما  يـ شـورا   تـشكيل   ،  )گ (ندههاي موتوري آلوده كن    قايق

استفاده از مردم بومي بـه     ،  )م ( منطقه ستيط ز ي بر اوضاع مح   نظارت
 گازكـشي بـه منطقـه بـه جهــت    ، )م (.. وعنـوان مـأموران حفـاظتي   

ع ي كارگاهها و صـنا احداث، )م( يو بوته كن  درختان از قطع    يريجلوگ
 )ط زيـستي  با انجام مطالعات محي    (آبزيانپرورش  هاي    حوضچه رينظ
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همكـاري دولـت و   ، )م( ن منطقه يساكن به عنوان منبع درآمدي براي    
ها براي بهبود امكانات گردشـگري ماننـد كوهنـوردي،           ساير سازمان 

زايـي و افـزايش درآمـد        نتيجـه اشـتغال    قايق راني، شنا و غيره و در      
افـزايش امكانــات بـه منظــور جلـوگيري از مهــاجرت    ، )م (خانوارهـا 

 مـصارف   بـراي لوله كشي آب از درياچـه         و )م (رهاروستاييان به شه  
  .)م (كشاورزي

  يريگ جهيبحث و نت
 ةليوســ هطــور گــسترده بــ هس منــاطق حفاظــت شــده بــيســأت

 منظـور   بـه مناسـب   راهكاري   يبه معن  يالملل ني و ب  ي مل يها سازمان
؛ Sekhar, 2003(رفتــه شــده اســت ي پذيستيــحفاظــت از تنــوع ز

Walpole, et al., 2001( . توسعه مناطق شكار ممنـوع  هر حال، به
ن مناطق مطرح شده ي پشتوانه امنزلة  بهران ي مانند اييكشورهادر ز  ين

ـ  ط دهد كـه  ي نشان م   حاضر  مطالعه يافته ها ي .است  از يعيف وسـ ي
 مورد استفاده  شكار ممنوع قلعه شادابدر منطقه  يستيط ز يمحمنابع  

   .رديگ ي قرار منفعان ذي مختلف يگروهها
 ي اجتمـاع يها رنده گروهيدر بر گن منطقه   يكنندگان از ا   هاستفاد

 ي دولت يها  منطقه و سازمان   يبومجوامع   شامل گردشگران،    يمختلف
 گردشـگران مجموعـه   دهـد كـه      يج نشان م  ينتا .هستند يدولتريو غ 

 ي و فرهنگـ   ي، آموزشـ  يالتي، تحـص  ي، جنـس  ي سـن  يهـا  ردهمنطقه  
 اسـتان كـشور   ۲۱ش از يباز ن افراد يادهد كه  يپوشش م  را   يمتنوع

 ) درصد۶۰> ( گردشگران مرد،مجموعدر  .اند ن منطقه وارد شده يبه ا 
 ,.Rana, et al (انـد  د كـرده يـ شتر از گردشگران زن از منطقه بازديب

 از ييدرصـد بـاال  حـضور   .)Ahmed and Rahman, 1997 ؛2010
ــ ــا   و)Ahmed, 1993 ؛Rana, et al., 2010 (انجوان ــراد ب  اف
ـ  يتحص ـ در م  ) درصـد  ۶۵> (يشگاهالت دان ان گردشـگران منطقـه     ي
  . استيگردشگر يها تيفعال ين منطقه براي ايهانيرو ةدهند نشان

از لومتر  ي ك ۱۲۰۰ ي از مناطق با مسافت باال     يحضور گردشگران 
ل جـذب  يـ دالن يمهمتر از  يكي .نه است ين زم يگر موارد مهم در ا    يد
 يها ق با مسافتژه از مناطي بو،ن منطقهيع گردشگران به ا يف وس يط

ـ دور وجود س   ـ  يهـا  ستمي ـ  نظ ي آب هـا و    ، رودخانـه  سـد دز  اچـه   يدر ري
 يبـا و آب و هـوا      يعـت ز  ين حال استفاده از طب    ي با ا  .ندهستها   چشمه

 شــاداب و يخي، قلعــه تــارات وحــشيــ، چــشم انــدازها و حمناســب
ـ ن  مردم ي زندگ ي سنت يها وهيش  اسـت كـه     ين مـوارد  يمهمتـر ز از   ي

ـ ا .رح شده است  دكنندگان مط يتوسط بازد  هـا مطـابق نظـر       افتـه ين  ي
Ceballos-Lascurain  (1993) با يعيكه مناطق طبكند  ي متأييد 

 ،ات وحش يها و ح   ي مناسب، رستن  يني سرزم يماهاي سبز، س  يفضاها

 گردشـگران   ي را بـرا   ييهـا  تي آنهـا جـذاب    يعناصر فرهنگـ  عالوه   هب
ـ   كم تا مت   ييا آشنا ي و   يي عدم آشنا  اما، . دهند يل م يتشك ش يوسط ب

 اسـت   ييهـا   از ضعف  يكينسبت به منطقه     درصد گردشگران    ۷۰از  
 و  ي مـسئول گردشـگر    يها  سازمان يزير عدم برنامه دهنده   كه نشان 

 يهـا   مـسافت   كه اغلب گردشـگران    يا گونهه  ست است، ب  يط ز يمح
ـ  دور نيها  به محل و گردشگران مسافت يكيك، نزد ينزد ه يز توصـ ي

ـ بن منطقه   ي ا درحضور خود   بر   ليان و دوستان را دل    يآشنا  كـرده ان  ي
كـه  انـد    كـرده ابـراز   )  درصـد  ۴۰>(شتر گردشـگران    يبكه   نيبا ا  .اند

از   گردشگران يباً تمام يتقر ،كنند ي م يمعموالً شب را در منطقه سپر     
ـ ي اقامـت شـبانه، ا  يژه برايامكانات منطقه بو   ـ  و امنيمن ، ت منطقـه ي

 نـشان  ي ناراضـ ييدر حـد بـاال  ...  و ، نبود نظارت بـر منطقـه      خدمات
ـ   ي در م  يتين نارضا يا .دهند يم ـ    هان زنان ب ـ  ب يدار يطـور معن شتر از  ي

 ۵۰حـدود   دهـد كـه      يها نشان مـ    يبررس .قابل مشاهده است  مردان  
 تـا   ۵۰۰۰ معادل   يل دارند در هر بار سفر مبلغ      ي تما درصد گردشگران 

 ۳۰ حدود   .ندكنپرداخت  افت امكانات مطلوب    ي جهت در  الير ۱۰۰۰۰
ال ي ر ۲۰۰۰۰ تا   ۱۰۰۰۰ن  ي ب يل به پرداخت مبلغ   يز تما يند  افرادرصد  

دهـد كـه نـسبت       يج نشان م  ينتادر مجموع،    .ن را دارند  يش از ا  يو ب 
 يمحـسوس  يهـا  نـه يهزل به پرداخت  ي از گردشگران تما   چشمگيري

 ي جـانور يهـا  ت، مشاهده گونهيامن تأمينافت امكانات، ي درمنظور  به
  . دارند… ويبوم

 ) درصـد  ۵۰>( منطقه   ين محل اشتر ساكن ي ب ها يبر اساس بررس  
اند كه در    كردهو ابراز    بوده...)  و ي، كشاورز يدامدار( شغل آزاد    يدارا

ـ به موجود خود  ات  ي ادامه ح  ي برا ييحد باال  . انـد  ت منطقـه وابـسته    ي
ـ  درصد پرسـش شـوندگان ن      ۳۸ است كه حدود     شايان ذكر  كـار  يز ب ي

ـ   ، در مجموع  .اند بوده ـ  ميدار ي ارتبـاط معن  درجـه  بـا  نـوع شـغل   اني
 ين معني، بدشد مشاهده  روزمره به منطقهيازهايزان ني و ميوابستگ

ـ  به موجودي باالتريكه افراد با شغل آزاد وابستگ   بـراي ( ت منطقـه ي
   .نشان دادند..)  آب وتأمين علوفه دام، تأمين

 ي وابستگ سطح ين محل ا درصد ساكن  ۸۰ش از   يبطور خالصه ب  
ـ يمتوسط تا خ  ت منطقه   يخود را به موجود    ـ  ز يل ـ اد ب ي در . نـد كردان  ي

  شـامل  ي از منطقه مطالعـات    ين بوم ا ساكن يها  استفاده ةمجموع عمد 
 ،ياهان داروئ يبرداشت گ  آب،   تأمينح و تفرج،    ي علوفه دام، تفر   تأمين

 .است و برداشت شن و ماسه       يي منابع غذا  تأمينزم،  يه چوب و ه   يته
ها  اركنان سازمان  درصد ك  ۹۶و   ي بوم ي درصد اهال  ۹۸ود   حد موافقت

 يهـا  تيعالف ي بسزا تأثير ةدهند نشانحضور گردشگران در منطقه      با
ـ    . است ي بوم جوامع ييدرآمدزا بر اشتغال و     يگردشگر ش يدر واقع ب
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ــاكن ۶۵از  ــادرصــد س ــأثير ين محل ــتغال و ي گردشــگرت ــر اش  را ب
 درصد كاركنان   ۸۰ش از   يب .اند  مهم و برجسته دانسته     خود ييدرآمدزا
جوامـع   يي را بـر اشـتغال و درآمـدزا        ي گردشـگر  تأثيرز  يها ن  سازمان

ـ در تائ  .انـد   كرده مطرحاد  ي ز يلي متوسط تا خ   يمحل ان يـ د مطالـب ب   ي
 يزير رت برنامهدر صو يگرد عتيطبكنند،   پژوهشگران بيان مي،شده
كنـد، درآمـد و     به توسعه مشاغل كوچـك بـومي كمـك مـي         ياصول

افراد منطقه را به تـداوم شـيوه        دهد و    اقتصاد چندگانه را افزايش مي    
كنـد و در نهايـت بـه     زندگي سـنتي و فرهنـگ بـومي تـشويق مـي           

 De Lopez (2003)ج يموافق نتا .گذارد ارزشهاي جامعه احترام مي

 آزاد از يها  با شغلي ورود گردشگران بر درآمد مردم محل    تأثير سطح
ل دارند  يان تما يشتر بوم يج نشان داد كه ب    ينتا .شتر است ير مردم ب  يسا

 را كـسب    ي گردشـگران درآمـد    يراهنمـا  عنوان  بهت  يق فعال ياز طر 
، يقراني، قـا ياهان داروئ ي گ يق جمع آور  يند و كسب درآمد از طر     ينما

   .رندي گي قرار مي بعديها  در رتبهيريگيشكار و ماه
ـ   ـ نامناسـب بـدون س    ، كمبـود آب،     يكـار ي ب ،يمردم محل ستم ي

 ياچـه بـرا   ي اسـكله كنـار در     ، نبـود  يا  دوره يها ي، خشكسال يرسانآب
ن يرا بزرگتـر  ره  يش زباله بعد از ورود گردشگران و غ       يها، افزا  قرانيقا

   .اند مشكالت خود اظهار داشته
 يس هـا ي و مناسـب ماننـد كمبـود سـرو         يعدم امكانـات كـاف    

 يدهـ  سياچه سد، عدم سرو   يبان در كنار در   ي، عدم وجود سا   يبهداشت
ـ امن و   يمنيا مناطق، كمبود    يمخابرات در برخ   منطقـه، عـدم    در  ت  ي

 ي ارتباط يها  و راه  يخي و تار  يدني د يها  گردشگران با مكان   ييآشنا
 ي توقف و اسكان در روزهـا      ي برا ييها ها، كمبود مكان   ن مكان يبه ا 

ـ نه  يـ ل نقل ي وسـا  ي بـرا  ينگ كاف يشلوغ و نبود پارك    از مـشكالت   ز  ي
ـ ي موضوع كمبود ا   .استمطرح شده توسط گردشگران      ـ  و امن  يمن ت ي

 در  مـؤثر  از نظر گردشگران از موارد مهـم و           حفاظت شده  ر مناطق د
 Nath and Alauddin توسـط   اسـت كـه  ي گردشگريت هايفعال

. اند ت قرار گرفتهي و اهميبررسمورد   Okaka  (2007) و (2006)
دهـد   ي نشان مـ   ي تفرج يها تي در فعال   مشاركت مردم  يمطالعات رو 

ـ بازه مـردم،    يت روح يها منجر به تقو    ن مشاركت ي ا كه  نـشاط در    يابي
ط يت  و  شـرا     ي، خالق تي، احساس رضا  ي رشد احساسات متعال   مردم،

؛ Jashimuddin and Alamgir, 2005(شـود   ي مناسب مـ يكيزيف

Jashimuddin, et al., 2004 .(  ،نفعــان ذي يتمــامدر مجمــوع 
حفـظ  اند كـه     كردهاظهار  )  درصد ۹۰ش از   يب (ييمنطقه با درصد باال   

ـ  . دارد ييار بـاال  يت بـس  ي آنها اهم  يطقه برا ت من يموجود  ۹۴ش از   يب
ــام ــان ذي يدرصــد تم ــتفادنفع ــ پاة اس ــه ري ــدار و برنام ــده يزي  ش

)Candrea and Ispas, 2009؛  Kaltenborn, et al, 1999 ( از
 شركت  نفعان  ذي يان تمام ياز م  .اند  و مهم دانسته   يمنطقه را ضرور  

هـا در    ع و جـاده   يه صـنا   درصد افراد مخالف توسع    ۶۰ش از   يبكننده،  
  . هستند) Candrea and Ispas, 2009( بكر منطقه يها بخش

ت برد منطقه يدهد كه ورود گردشگر در حد ظرف  يج نشان م  ينتا
 نقـش   نفعـان   ذي يتمـام  .كننـدگان دارد    استفاده ي برا ييت باال ياهم

ت منطقـه  يـ ن حفاظـت و موجود ي در تضم راين محلمردم و مسئوال  
ر يــنظ گروههــار ي از ســا)Fiallo and Jacobson,1995 (مهمتــر
 و  دانـسته  ي جهـان  يهـا  ست و سـازمان   يـ ط ز ي محـ   حفاظت سازمان

ـ  ستيـ ط ز يمحـ حفاظت  خواستار نظارت مناسب سازمان       منطقـه   ر ب
   .هستند

 ياز مـوارد  ك منطقـه شـكار ممنـوع        يل منطقه حاضر به     يتبد
 و ابـراز   كـرده  بـا آن موافقـت       يي بـا درصـد بـاال      نفعان  ذياست كه   

 نظارتاحتماالً  ،يارزاستگين روند س  يبا ادامه ا   اند كه    كرده يدواريام
 آنچه جالب توجه است     .د خواهد آمد  يبر منطقه پد   يو مناسبتر  شتريب
ست از حفاظـت    يـ ط ز ين تعداد گردشگران هدف سازمان محـ      يشتريب

ـ ات وحش دانسته اند و اسـتفاده پا       يمنطقه را صرفاً حفاظت از ح      دار ي
ـ  كـه ب   يدر حـال   . قرار گرفته اسـت    ي رده بعد  در نفعان  ذيهمه   شتر ي
دار ين هدف را استفاده پا    يمهمترها   و كاركنان سازمان   ين محل يساكن
ات وحش دانسته   يحفاظت از ح  فقط   ي و در رده بعد    نفعان  ذي يتمام
 جهت نظارت بر اوضاع يل انجمني افراد موافق تشكيباً تماميتقر .اند
   .ست منطقه هستنديط زيمح

ار ن راهكـ يمهمتـر  ي عمده افراد آموزش و فرهنگ سـاز     از نظر 
 احداث  نفعان  ذيدرصد   ۹۰ش از   ي و ب  استحفاظت مناسب از منطقه     

ـ  تقو ي در راسـتا   ي گام عنوان  بهدكنندكان را   يمركز بازد  ت فرهنـگ   ي
ج ينتـا  اسـاس   رب .كنند يه م يدر منطقه توص  ست  يط ز يحفاظت از مح  

فاظـت شـده در امـر       ن مناطق ح  ت مسئوال يشرط موفق  آمده   دست  به
ر اسـتفاده   ي مـردم، گردشـگران و سـا       يش سطح آگاه  يحفاظت، افزا 

وجود منـابع محـيط   در مجموع،  .)(Trakolis, 2001 استكنندگان 
هـاي آبـي    سيستم(زيستي متنوع در منطقه شكار ممنوع قلعه شاداب    

كـوه هـاي مرتفـع و       نظير درياچه پشت سد دز، طبيعت بكر و زيبـا،           
، رويــشگاهها و قلعــه تــاريخي شــاداب، ورديمناســب بــراي كوهنــ

منجـر بـه اهميـت      ) …اي مناسب، حيات وحـش متنـوع و       هچراگاه
د شو يشنهاد ميپ . مختلف شده استنفعان ذيباالي اين منطقه براي  

ن اژه ساكن ي بو نفعان  ذي ي تمام ي منطقه برا  يت باال يتوجه به اهم   با
ـ  فعالة توسـع  ي آن بـرا   ي بـاال  يهـا   توانايي و   يمحل ـ  نظييهـا  تي ر ي
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ـ توجـه ب  مسئوالن   ،يگردشگر ـ بـه ا   يشتري و بـا    ن منطقـه داشـته    ي
ن ي تـدو  منطقـه يهـا  نيـروي  و يستيط ز ي درست منابع مح   ييشناسا
  . مد نظر قرار دهندمنطقه راكپارچه يمديريت  ةبرنام
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