ISSN: 2538-4384; Geographical Researches. 2020;35(2):141-153. DOI: 10.29252/geores.35.2.141

Importance of Biodiversity and Natural Attractions in
the Development of Ecotourism; Case Study of Touran
Protected Region
ARTICLE INFO
Article Type
Original Research

Authors
Behravesh M.1 MA,
Poorhashemi SA.*2 PhD,
Panahi M.3 PhD.
Parvin MR.4 PhD

How to cite this article
Behravesh M, Poorhashemi SA, Panahi M. Parvin MR. Importance of Biodiversity and Natural Attractions in
the Development of Ecotourism; Case Study of Touran Protected Region.
Geographical Researches. 2020;35(
2):141-153.

Department of Environmental Law,
Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch,
Islamic Azad University, Tehran, Iran
2
Department of Environmental Law,
Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch,
Islamic Azad University, Tehran, Iran
3
Department of Environmental Economy, Faculty of Natural Resources and
Environment, Science and Research
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4
Agricultural Biotechnology Research
Institute of Iran (ABRII), Agricultural
Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
1

*Correspondence
Address: Science and Research
Branch of Islamic Azad University,
Shohadae Hesarak Boulevard, Danshgah Square, End of Shahid Sattari
Highway, Tehran, Iran. Postal Code:
1477893855.
Phone: +98 (21) 88253582
Fax: +98 (21) 88252213
ahashemy@yahoo.com
Article History
Received: March 24, 2020
Accepted: June 04, 2020
ePublished: June 05, 2020

ABSTRACT
Aims & Backgrounds This study aims to identify the importance of biodiversity in the development of
ecotourism in Khar Turan National Park or Touran Wildlife Refuge in Iran.
Methodology This is an analytical survey. First, the map of the most vital habitats in the study area
was prepared through locating the land points in GPS using GIS, The study used Landsat 7 (ETM+) data
(updated in 2010). For this purpose, Arc GIS software, Version9.2 was used. A modified questionnaire
was used to record users’ opinions and the importance of natural attractions in terms of biodiversity. The
sampling method is a cluster random technique with 764 samples. Exploratory factor analysis is used
to analyze the data.
Findings The southern and eastern parts of the study area are desert (with 57%). Rangelands and plains,
mainly in middle parts, cover 40% of the region. Moreover, there are 3 mountains (3%) in the northern
part. There are 16 protected species in the list of biodiversity of this region. From the tourists’ point of
view, the most important attractions related to wildlife are hunting, sport, recreation, education, and
research and economic benefits, respectively, gun hunting has the biggest weight (with 0.75) followed by
equestrian-related attractions (with 0.63), and animal-watching attractions (with 0.59), while economic
benefits and drawing attractions carried very little weight, with 0.14 and 0.18, respectively.
Conclusion The study area has great potential for ecotourism. However, due to the high tendency of
tourists to commit environmental violations and the low awareness of them and the local community
about the consequences of environmental crimes, it is needed to apply management principles including
education, planning, and making environmental laws.
Keywords Biodiversity; Ecotourism; Touran Protected Region
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اهميت تنوع زیستی و جاذبههای طبیعی در
توسعه اكوتوریسم؛ مطالعه موردی منطقه تحت
حفاظت توران
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پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،کرج ،ایران
چکیده
اهداف و زمینهها :هدف این پژوهش شناسایی نقش و اهمیت تنوع زیستی
منطقه تحت حفاظت توران در توسعه اکوتوریسم است.
روششناسی :این تحقیق از نوع پیمایشی و تحلیلی است .با ثبت نقاط زمینی
توسط دستگاه  GPSو به کارگیری سیستم اطالعات جغرافیایی ،نقشه
زیستگاه های حساس منطقه تهیه شد .در این تحقیق ،از دادههای سنجنده
 ETM+ماهواره لندست  7و نرمافزار  ArcGIS, Version9.2استفاده
شد .بهمنظور سنجش آرای کاربران و اولویتبندی اهمیت جاذبههای طبیعی
مرتبط با تنوع زیستی ،از پرسشنامه تغییریافته استفاده شد .نمونهگیری ،از نوع
تصادفی خوشهای و تعداد نمونهها  767نفر بود .از تحلیل عاملی برای تحلیل
دادهها استفاده شد.
یافتهها :بخش های جنوبی و شرقی منطقه مطالعاتی را کاربری بیابان (حدود
ً
حدودا  %74منطقه تحت پوشش مراتع و دشتها
 )%77تشکیل داده است.
ً
عمدتا بخش میانی منطقه مطالعاتی را شامل میشود .کوهستان
است که
(حدود  )%3در شمال منطقه قرار دارند 66 .گونه تنوع زیستی در فهرست
گونههای تحت حمایت قرار دارند .از دیدگاه گردشگران ،مهمترین عوامل مرتبط
با حیاتوحش به ترتیب عبارتند از :جاذبههای مرتبط با شکار و صید،
جاذبه های مرتبط با ورزش ،جاذبههای مرتبط با تفریح ،جاذبههای مرتبط با
آموزش و پژوهش و جاذبههای مرتبط با اقتصاد .در این میان ،بیشترین وزن را
شکار با اسلحه ( )4/77و پس از آن جاذبههای مرتبط با سوارکاری ( )4/63و
جاذبههای مربوط به مشاهده حیوانات ( )4/75به خود اختصاص دادهاند و
کمترین وزن را جاذبههای مربوط به کسب درآمد ( )4/67و نیز جاذبههای مربوط
به نقاشی ( )4/61داشتهاند.
نتیجهگیر ی :منطقه مطالعاتی از پانسیل باالیی برای اکوتوریسم برخوردار است،
ولیکن با توجه به تمایل زیاد گردشگران نسبت به برخی تخلفات و نیز آگاهی
اندک گردشگران و جامعه محلی نسبت به پیامدهای جرایم محیط زیستی ،لزوم
به کارگیری اصول مدیریتی شامل آموزش ،برنامهریزی و حقوق کیفری محیط
زیست بیش از پیش احساس میگردد.
کلیدواژهها :تنوع زیستی ،اکوتوریسم ،جغرافیای طبیعی ،منطقه تحت حفاظت توران
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مقدمه
دستهبندی جاذبههای گردشگری و رعایت اصول استانداردسازی
برای توسعه آن از مسائل مهم صنعت گردشگری به شمار میآید؛
بهگونهای که باید در هر محیطی ،ابتدا نوع جاذبهها را مورد تجزیه
و تحلیل قرار داده و درجه اهمیت آن را بررسی کرد ،سپس با توجه
به ارزش و دستهبندی جاذبهها ،در وهله نخست؛ بهترین و
موثرترین آنها را مورد احیا قرار داده و سپس متناسب با توسعه
گردشگری در این منطقه ،به توسعه و گسترش جذابیتهای
حاشیهای پرداخت .البته این امر خود نیازمند شناسایی جاذبههای
گردشگری در سراسر مناطق کشور است .بهعنوان نمونه
«حیاتوحش» را میتوان یکی از همین جاذبهها در هر منطقه
جغرافیایی برشمرد .امروزه صنعت گردشگری در جهان یکی از
منابع درآمدزایی و از جمله عوامل موثر در ایجاد ارتباطات فرهنگی
بین کشورهاست ،که به عنوان گستردهترین صنایع خدماتی
موجود ،حاِئز اهمیت است .هر کشوری برای جذب گردشگر و
کسب درآمد از این راه باید دو شاخص مهم را در برنامههای
اقتصادی خود قرار دهد :اول ،عوامل بالقوه در جذب گردشگر
(منابع و جاذبهها) و دیگری ،برنامهریزی در ارایه خدمات و تولید
محصوالت مربوطه در صنعت گردشگری & [Forootani
] .Homaysalehi, 2018از صنعت گردشگری بهعنوان یک
استراتژی محافظتی استفاده میشود که برنامهریزی در راستای آن
کمک به مردم بومی هر منطقه است و توسعه پایدار مناطق را در
بردارد .چرا که حیاتوحش هر منطقه جزء ذخایر طبیعی است و
پتانسیل خوبی برای جذب گردشگر و توسعه اکوتوریسم دارد
][Moradi et al, 2012; Sukserm, 2012; Ling-en, 2014

افزایش عالقه به مقوله گردشگری و حفاظت در چند دهه گذشته،
و توجه روزافزون به پارادایم گردشگری پایدار ،منجر به شکلگیری
مفهوم اکوتوریسم گردیده است ] .[Eusebio et al, 2017طبق
تعریف جامعه بینالمللی اکوتوریسم ) (TIESدر سال ،5447
«اکوتوریسم سفری مسئوالنه است که از محیط زیست حفاظت
کرده و از رفاه جامعه محلی نیز حمایت میکند» [Thampi,
] .2005آنچه مفهوم طبیعتگردی و گردشگری اكولوژیك را از هم
متمایز میكند ،لزوم توجه به پایداری و حفاظت منابع در
گردشگری اكولوژیك یا اكوتوریسم است .همچنین؛ اكوتوریسم یا
گردشگری اكولوژیك دارای یك بعد اخالقی است كه آن را از سایر
انواع گردشگری و نیز ،طبیعتگردی متمایز میكند [Mahdi et
] .al, 2020اکوتوریسم بهعنوان یکی از جنبههای کلیدی توسعه
پایدار مطرح است که محققان ،برنامهریزان و کارشناسان گردشگری
آن را مورد تأیید و تأ کید قرار دادهاند ] .[Liu et al, 2012در
واقع ،اکوتوریسم نوعی راهبرد توسعه گردشگری است که مبتنی بر
اصول حفاظت محیط زیست و توجه به جامعه محلی بوده
] [Zambrano et al, 2010و از بازار مناسب و رو به رشدی در
سالهای اخیر برخوردار بوده است ].[Santos Lobo, 2013
اكوتوریسم سریعترین رشد در میان بخشهای متفاوت گردشگری
دوره  ،53شماره  ،1بهار 1511

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اهميت تنوع زیستی و جاذبههای طبیعی در توسعه اكوتوریسم؛ مطالعه موردی منطقه تحت حفاظت توران 145

داراست و قابلیت رشد آن  %54در سال است
] .2017اكوتوریسم در وهله نخست ،ناظر بر مالحظات محیط
زیستی و مفهوم توسعه پایدار است و در آن طبیعتگردی در درجه
دوم اهمیت قرار میگیرد .شماری از پژوهشگران ،طبیعتگردی را
روایت پرداخت شدهای از گردشگری طبیعی میدانند و برخی نیز
در مطالعات موردی ،تعاریف ویژه خود را مطرح میكنند [Taheri
].Hosseinabadi et al, 2019
كمیته پاركهای ملی و مناطق حفاظت شده اتحادیه بینالمللی
حفاظت از طبیعت ) ،(IUCNبرای اکوتوریسم تعریفی را بدین
شرح ارایه داده است" :سفری سازگارانه با محیط زیست و بازدید از
ً
نسبتا دست نخورده و بكر ،به منظور لذت بردن و
مناطق طبیعی
قدردانی از طبیعت (همراه با شناخت جاذبههای فرهنگی گذشته و
حال) كه موجب ترویج فرهنگ حفاظت از محیط شده و با كاهش
آثار منفی بازدیدكنندگان و افزایش مشاركتهای اقتصادی و
اجتماعی ساكنان محلی همراه است" ].[Arsic et al, 2017
این تعریف نشان میدهد كه توسع اكوتوریسم ،مستلزم تلفیق
عوامل مختلف اكولوژیكی ،اقتصادی و اجتماعی است كه در ارتباط
با محیط ،بازدیدكنندگان ،ساكنان و مدیران یك بخش است
همچنین ارتباط مناطق طبیعی و ساكنان محلی با توجه به تعریف
اكوتوریسم ،دربردارنده نوعی رابطه همزیستی است [Mahdi et
] .al, 2020در این راستا ،وجود تنوع زیستی و اكوسیستم ویژه
ایران ،شرایط مناسبی برای كشور در افزایش جذب گردشگر،
افزایش توان اقتصادی اكولوژیكی و سرمایه ملی فراهم كرده است.
ایران به جهت دارابودن توانها و جاذبههای چشمگیر از نظر تنوع
زیستی یکی از کشورهای مهم دنیا محسوب میشود .چنانکه بر
پایه آمار سازمان جهانی گردشگری ،ایران با داشتن رتبه هفتم
جهان در برخورداری از جاذبههای فرهنگی و تاریخی ،رتبه هفتادم
جهان را از نظر ظرفیت جذب گردشگر و رتبه سیزدهم را در بین
کشورهای اسالمی داشته است ].[UNWTO, 2016
در ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان ،برای حفظ و
صیانت از محیط زیست كشور با تجویز قانون ،برخی از نقاط كشور
كه دارای جنبههای شاخص زیست محیطی بوده بهعنوان مناطق
تحت حفاظت تعیین شده تا نسبت به دستاندازی نوع بشر در
این مناطق تا حدی جلوگیری به عمل آید [Nejat & Dabiri,
] 2012این مناطق تابع قواعد و مقررات خاص خود هستند.
بدیهی است که توسعه صنعت گردشگری با هر عنوان ،زمینه ایجاد
فشار بر اکوسیستمهای طبیعی را در جغرافیای سرزمین فراهم
میکند .بدینسان ،احتمال واردشدن آسیب و خسارت بر
زیستگاهها و تنوع زیستی افزایش مییابد .به همین جهت،
بسیاری از کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست با گردشگری
کنترل نشده و انبوه مخالف هستند.
یکی از راهکارهای مدیریت و کنترل پیامدهای گردشگری ،اتخاذ
رویکرد گردشگری پایدار و یا اکوتوریسم است .اکوتوریسم ارتباطی
تنگاتنگ با تنوع زیستی دارد .انواع گوناگونی از جاذبههای محیط
[Bluwstein,
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زیستی مرتبط با تنوع زیستی بهعنوان پتانسیل گردشگری طبیعی
مطرح هستند .بهطور مثال :پرندهنگری ،عکسبرداری و فیلمبرداری
از حیاتوحش ،مشاهده تخمگذاری ،النهگزینی ،مهاجرت،
جفتگیری ،جنگ بر سر زوجیابی ،ضبط صدای گونههای مختلف
پرندگان و پستانداران ،مطالعه بر روی رفتارهای جانوران ،صید و
شکار ،تغذیه دستی جانوران و غیره همگی از انواع جاذبههای تنوع
زیستی در مبحث اکوتوریسم هستند [Azadbakht & Nazari,
].2012
البته در این میان ،به منظور اجتناب و کاهش فشارها و
آسیبهای وارده بر اکوسیستم طبیعی و همچنین تداوم و
پایداری روند توسعه اکوتوریسم در هر منطقه ،الزم است تا اصول
مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست بهطور کامل اجرا گردد.
مدیریت محیط زیست و حفاظت از عرصههای طبیعی ،مستلزم
بکارگیری علوم و فنون متعددی است ،از جمله حقوق کیفری
محیط زیست ] .[Cochran et al, 2016البته این مهم نیز بیش
از هر چیز نیاز به درک چرایی و علل ایجاد جرم و انگیزههای آن
دارد ].[Di Ronco et al, 2018
با توجه به مفهوم رایج و متداول محیط زیست که بیانکننده همه
فعالیتها و رابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان
با محیط پیرامونشان است ،این نتیجه حاصل میشود که حقوق
محیط زیست عالوه بر زیر پوشش قرار دادن تمام رشتههای
مختلف حقوق کالسیک شامل حقوق خصوصی ،حقوق عمومی،
حقوق بینالملل ،آن قسمت از حقوق که سعی دارد مفهوم محیط
زیست را در تمام قسمتهای حقوقی وارد کند نیز در برمیگیرد
] .[SEHN, 2008در واقع ،در این رویکرد در ایران ،مطابق با اصل
قانونی بودن جرایم و مجازاتها که در ماده  5قانون مجازات
اسالمی مصوب  6355نیز تبلور پیدا کرده است ،تعریف قانونمدار
و قانونمحور مدنظر قرار میگیرد [Mirkamali & Hajivand,
] .2017بدین منظور ،استفاده از رویکرد حقوقی در این زمینه
میتواند اثرگذار باشد .این رویکرد با دیدگاه کاهش و یا اجتناب از
جرایم محیط زیستی ،اعمال میگردد .جرائم زیست محیطی را با
توجه به ماهیتشان به دو گروه عمده تقسیمبندی میکنند:
جرائم ارتکابی نسبت به جاندار محیط زیست منهای انسان که
شامل همه جانداران گیاهی و حیوانی میشود .طبق قانون
حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله وظایف سازمان حفاظت
محیط زیست ،پیشگیری و ممانعت از هر آلودگی و اقدام مخربی
که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشود،
است .همچنین تمام امور مربوط به جانداران وحشی و آبزیان
آبهای داخلی را شامل میشود ].[Hajivand et al, 2018
جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بیجان محیط زیست از قبیل آب و
هوا ،خاک ،صدا و آلودگیهای شیمیایی ].[Abedi et al, 2015
بنابراین؛ هدف از انجام این مطالعه ،شناسایی پتانسیلهای محیط
زیستی در منطقه مطالعاتی است که در فرآیند توسعه اکوتوریسم
موثر هستند .همچنین؛ ارایه راهکارهایی بهمنظور حفاظت و
Geographical Researches
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صیانت از تنوع زیستی در منطقه و اجتناب از وارد آمدن فشار و
خسارت بر اکوسیستم یکی دیگر از اهداف این مطالعه بوده است.

روششناسی
این تحقیق ،از نوع پیمایشی و تحلیلی است که در بازه زمانی
 6356-6351و در دو بخش صورت گرفته است .در بخش اول،
اقدام به گردآوری اطالعات پایه درباره زیستگاههای مهم در منطقه
مطالعاتی گردید .بدین منظور ،به اسناد و مدارک و دادههای
مکتوب و نیز گزارشات ادارات محیط زیست و منابع طبیعی استان
مراجعه شد .از آنجا که نقشههای فعلی و مرتبط با منطقه
مطالعاتی بسیار قدیمی بوده و در برخی موارد همخوانی میان
وضعیت موجود و کاربری درج شده به روی نقشه وجود نداشت،
بنابراین؛ به منظور تدقیق دادهها (بهروزرسانی و زمینمرجع
نمودن) و ترسیم نقشههای جدید (که از دقت باالتری برخوردار
باشند) ،اقدام به بازدید میدانی ،برداشت میدانی و نیز مصاحبه با
محیطبانان منطقه مطالعاتی گردید .پس از آن فهرستی از
گونههای جانوری شاخص ،کریدورهای عبوری و زیستگاههای
خاص در منطقه مطالعاتی تهیه شد .سپس از طریق ثبت نقاط
زمینی با دستگاه  GPSو بکارگیری سیستم اطالعات جغرافیایی،

نقشه زیستگاههای گونههای جانوری منطقه مطالعاتی تهیه و روی
همگذاری گردید .در این تحقیق ،از دادههای سنجنده ( ETM+به
روز شده در سال  )5464ماهواره لندست استفاده گردید .بدین منظور
از نرمافزار  ArcGIS, Version9.2استفاده شد .الیههای اطالعاتی
پایه نظیر پوشش گیاهی ،از اداره منابع طبیعی و اداره محیط
زیست شهرستان شاهرود و الیه کاربریهای تجاری ،نظامی،
مسکونی و غیره از استانداری سمنان تهیه شد .در بخش دوم ،با
استفاده از پرسشنامه طیفی لیکرت ،که قب ًال توسط بهمنپور و
همکاران ] [Bahmanpour et al, 2012با  57سئوال طراحی
گردیده بود ،استفاده شد .بهمنظور ارزیابی روایی پرسشنامه ،به
استادان دانشگاه و کارشناسان مراجعه گردید و پس از دریافت
نظرات آنها تعداد سئواالت به  67سئوال کاهش یافت (جدول .)6
برای بررسی پایایی پرسشنامه یک مطالعه مقدماتی انجام گرفت
و تعداد  57پرسشنامه در نمونهای شبیه جامعه مادر مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت و پایایی آن با آلفای کرونباخ ( )%57مورد
تائید قرار گرفت .جامعه آماری این تحقیق را ذینفعان موضوع
تشکیل میدادند که شامل دو گروه (جامعه محلی و گردشگران)
بودند.

جدول  )6فهرست جاذبههای مرتبط با تنوع زیستی در منطقه مطالعاتی
فهرست جاذبههای مرتبط با تنوع زیستی
1ـ جاذبههای مرتبط با سوارکاری (اسبسواری ،شترسواری)
الف) جاذبههای ورزشی
1ـ جاذبههای مرتبط با ماهیگیری (مسابقهای و تفریحی ،بگیر و ولکن)
5ـ جاذبههای مرتبط به تیراندازی با کمان
 -4جاذبههای مرتبط به تیراندازی با اسلحه
ب) جاذبههای شکار و صید
 -3جاذبههای مرتبط به قوچبازی
 -6جاذبههای مرتبط به تلهگذاری
7ـ جاذبههای مرتبط با عکسبرداری ،فیلمبرداری از حیاتوحش
8ـ جاذبههای مرتبط با تهیه فیلمهای مستند و علمی از حیاتوحش
پ) جاذبههای آموزشی و پژوهشی
1ـ جاذبه های مرتبط با تحقیقات علمی و پژوهشی در زمینه زیستگاه و خصوصیات گونهها
10ـ جاذبههای مربوط به مشاهده حیوانات
11ـ جاذبههای مربوط به تغذیه دستی
ت) جاذبههای تفریحی
 -11جاذبههای مربوط به عکس انداختن با حیوانات و یا در آغوش گرفتن حیوانات
 -15جاذبههای مربوط به نقاشی از حیوانات
14ـ جاذبههای مربوط به خرید و فروش گونهها
ث) جاذبههای اقتصادی
13ـ جاذبههای مربوط به کسب درآمد از حیوانات (پوست ،پشم ،روغن ،شاخ و غیره)

براساس آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران ،جمعیت ساکن
مناطق پیرامونی (شاهرود ،میامی ،بیارجمند ،بسطام ،طرود،
ً
حدودا  144هزار نفر تعیین گردیده و همچنین
سبزوار ،خرقان)
براساس استعالم صورت گرفته از اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان سمنان (بهعنوان تنها مرجع رسمی)
تعداد گردشگران داخلی و خارجی که در طول یکسال از منطقه
ً
حدودا
بازدید میکنند (با رویکرد ورزشی ،طبیعتگردی و غیره) نیز
 74هزار نفر برآورد گردید .بر این اساس و با استفاده از فرمول
ً
مجموعا  767نفر بهدستآمد.
کوکران نمونه آماری
با توجه به آنکه جامعه آماری تحقیق ،همگن نبوده است ،از روش
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

نمونهگیری تصادفی -خوشهای استفاده شد .زمانی که فهرست
کامل افراد جامعه مورد مطالعه در دسترس نباشد ،افراد جامعه در
دستههایی (خوشهها) دستهبندی میشوند ،سپس از میان
خوشهها ،نمونهگیری به عمل میآید .در اینجا فهرستی از خوشهها
(و نه افراد) بهعنوان چارچوب نمونهگیری معرفی و مالک عمل
قرار گرفت .این خوشهها شامل دستههای زیر بودند :خوشه 6
(بومیان ،ساکنان و شاغالن) و خوشه ( 5گردشگران داخلی و
گردشگران خارجی) .جدول  5اطالعات مربوط به جامعه و نمونه
آماری تحقیق را نشان میدهد.
از طریق این پرسشنامه ،میزان عالقهمندی گردشگران به هر یک از
دوره  ،53شماره  ،1بهار 1511
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جنبههای مختلف گردشگری مرتبط با حیاتوحش ،برحسب
اهمیت مشخص گردید .همچنین؛ از تمامی گردشگران خواسته
شد تا گونههای جانوری که در منطقه مطالعاتی یافت میشوند را
با توجه به عالقه خود اولویتبندی نمایند.
از روش تحلیل عاملی ) (Factor Analysisبرای تعیین میزان
اهمیت هر یک از عوامل استفاده گردید .بدین معنی که عاملهای
مختلف در رابطه با یک موضوع بررسی میشوند و بهترین آنها برای
جدول  )5جزییات روش نمونهگیری تحقیق (جامعه ،نمونه و خوشهها)
خوشهها
ردیف
بومیان ،ساکنان و شاغالن
6
گردشگران (داخلی و خارجی)
5

طرحهای آتی انتخاب میشود .در انتها ،میزان دانش و آگاهی
عمومی کاربران نسبت به جنبههای حقوقی حفاظت از طبیعت و
تنوع زیستی ،از طریق سئواالت آزمون  644امتیازی بهمنپور و
همکاران ] [Bahmanpour et al, 2012مورد پرسش قرار
گرفت .در این قسمت بهمنظور تعیین مناسببودن دادهها برای
تحلیل عاملی ،از آزمون بارتلت ) (Bartlett's testو ضریب kmo
استفاده شد.

جامعه آماری (نفر)
 144هزار
 74هزار

نمونه آماری (نفر)
 317نفر
 314نفر

پایایی (آلفای کرونباخ)
4/57
4/57

 174هزار
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-

مجموع

مقدار آزمون همواره بین  4و  6است.
در صورتی که این مقدار کمتر از  4/7باشد ،دادهها برای تحلیل
عاملی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین  4/7تا  4/7باشد،
میتوان با احتیاط بیشتری به تحلیل عاملها پرداخت ،اما در

صورتی که این مقدار بیش از  4/7باشد ،همبستگی بین دادهها
برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود .مقدار  kmoدر تحقیق
حاضر ،برابر با  4/16است ،که نشاندهنده قابل قبولبودن عاملها
است .فرآیند تحقیق در شکل  6نشان داده شده است.

GIS

شکل  )6شماتیک فرآیند تحقیق

منطقه مطالعاتی این پژوهش ،ذخیرهگاه زیستکره توران در شرق
استان سمنان و غرب استان خراسان رضوی بود .این ذخیرهگاه كه
در جنوب البرز و شمال كویر نمك قرار دارد ،منطقهای وسیع و
بیابانی بوده كه در برگیرنده سه منطقه تحت حفاظت (پناهگاه
حیاتوحش ،منطقه حفاظت شده و پارک ملی) است.
Volume 35, Issue 2, Spring 2020

هسته اصلی این ذخیرهگاه در منطقهای پست و در محل اتصال
كالشور سبزهوار و كال شور جاجرم (دو مسیر كویری و شور)
واقعشده كه بخش وسیعی از دامنههای جنوب شرقی البرز را
زهكشی كرده و وارد كویر نمك میشوند و اطراف آن را كوههای
مرتفعی احاطه كردهاند.
Geographical Researches
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شرایط ویژه توپوگرافی باعث شده كه این ذخیرهگاه محیط مناسبی
برای حیاتوحش ایجاد كرده بهنحوی كه مناطق كوهستانی با
شیب زیاد ،تپه ماهورها ،تپههای ماسهای و كفههای رسی در

منطقه مركزی و اطراف آن وجود دارند.
حداقل ارتفاع در دشتهای رسی پست144 ،متر و حداكثر ارتفاع،
5567متر است (شکل .)5

شکل  )5موقعیت منطقه مطالعاتی به روی نقشه استان سمنان

یافتهها
نتایج مربوط به زیستگاههای تنوع زیستی در منطقه مطالعاتی
همانطور که در روششناسی تحقیق اشاره شد ،نظر به آنکه
نقشههای موجود منطقه مطالعاتی از دقت و جامعیت کافی
برخوردار نبودند ،بنابراین؛ تیم تحقیق از طریق بررسی دقیق منابع
مکتوب معتبر (مقاالت و گزارشهای رسمی درباره منطقه
مطالعاتی) و نیز از طـریق برداشت میدانی و مصـاحبه با

محیطبانـان اقدام به تهیه فهرستی از زیستگاههای طبیعی
منحصربفرد در سطح منطقه مطالعاتی که شامل مناطق حفاظت
شده ،پناهگاه حیاتوحش ،پارک ملی ،جنگل ،بیابان و کوهستان
بودند ،گردید .سپس ،از طریق استفاده از ثبت نقاط زمینی (با
دستگاه  )GPSموقعیت دقیق مناطق بر روی تصویر ماهوارهای
منطقه مطالعاتی جانمایی گردید (شکل  .)3از سوی دیگر ،نقشه
کاربری اراضی در محدوده مطالعاتی نیز ترسیم گردید (شکل .)7

شکل  )3موقعیت زیستگاه های عمده و شاخص در منطقه مطالعاتی که توسط نگارندگان مورد بازنگری و تدقیق قرار گرفته است (مقیاس )6:57444
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
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مطابق با شکل  3و نقشه کاربری اراضی شکل  7که از طریق روی
همگذاری الیههای اطالعاتی در نرمافزار ArcGIS, version9.2به
دست آمده است ،مشخص گردید که بخشهای جنوبی و شرقی
منطقه مطالعاتی را کاربری بیابان (حدود  )%77تشکیل داده است.
در این بخش ،منطقه حفـاظتشده ،پناهگــاه حیاتوحش و پارک

ملی قرار دارد که در واقع یکی از بزرگترین پارکهای ملی ایران
است .بخشهای وسیعی از منطقه (حدود  )%74تحت پوشش
ً
عمدتا بخش میانی منطقه مطالعاتی را
مراتع و دشتها است که
شامل میشود .همچنین؛ کوهستان (حدود  )%3در بخش شمالی
منطقه قرار دارند.

شکل  )7نقشه کاربری اراضی در منطقه مطالعاتی (مقیاس )6:57444

نتایج مربوط به گونههای جانوری منحصربفرد در منطقه مطالعاتی
با مطالعه منابع مکتوب ،کسب اطالعات موثق از محیطبانان،
کارشناسان و افراد محلی و نیز برداشتهای میدانی متعدد،
کانونهای عمده سکونت و تردد جانوران منحصر بفرد (ممتاز)
منطقه

مطالعاتی مورد بازنگری و تدقیق قرار گرفت (شکل .)7
همانطور که در شکل مشاهده میگردد ،بخشهای شمالی منطقه
مطالعاتی ،شاهد حضور گونههایی نظیر :پلنگ ،خرس قهوهای،
گرگ آسیایی ،مرال ،شوکا ،قوچ اولایر و قوچ ارمنی و عقاب است.

شکل  )7نقشه شماتیک از پراکنش گونه های جانوری منحصر بفرد در منطقه مطالعاتی
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بخشهای مرکزی و جنوبی در منطقه مطالعاتی ،زیستگاه افعی
کویری ،آهو ،بزمجه ،هوبره ،شتر ،یوز ایرانی ،گور ایرانی و کاراکال
است.
البته در خصـوص تراکـم گـونهای و تعداد زیستگــاههای هر یک
جدول )3
ردیف
6
5
3
7
7
6
7
1
5
64
66
65
63
67
67
66

از گونههای مورد اشاره ،در این تحقیق مطالعهای صورت نگرفته
است و صرفا حضور و عدم حضور گونه مورد نظر بوده است .جدول
 3نشان میدهد ،در منطقه مطالعاتی تعداد زیادی از گونهها در
فهرست گونههای تحت حمایت قرار دارند.

فهرست گونههای جانوری تحت حمایت فهرست سرخ IUCN

نام علمی گونه

نام فارسی گونه

Acinonyx jubatus

یوز ایرانی
خرس قهوهای
سمور جنگلی
سمور سنگی
رودک (گورکن)
پلنگ
گوزن قرمز
قوچ و میش اولایر
غرال
گور ایرانی
عقاب شاهی
دال سفید
هوبره
میش مرغ
الکپشت مهمیزدار
الکپشت روسی

Ursus arctos
Martes martes
Martes foina
Meles meles
Panthera pardus
Cervus elaphus
Ovis orientalis
Gazella subgutturosa
Equus hemionus
Aquilla heliaca
Gyps bengalensis
Tetrax tetrax
Otis tarda
Testudo graeca zarudnyi
Testudo horsfieldi

IUCNوضعیت گونه در طبقهبندی
ً
(شدیدا در معرض انقراض) CE
(نگرانی اندک نسبت به انقراض) LR/lc
(نگرانی اندک نسبت به انقراض) LR/lc
(نگرانی اندک نسبت به انقراض) LR/lc
(نگرانی اندک نسبت به انقراض) LR/lc
(در حال انقراض) EN
(نگرانی اندک نسبت به انقراض) LR/lc
(در معرض آسیب) VU
(در معرض آسیب) VU
(در معرض آسیب) VU
(در معرض آسیب) VU

ً
(شدیدا در معرض انقراض) CE
(در آستانه تهدید) NT
(در معرض آسیب) VU
(در معرض آسیب) VU
(در معرض آسیب) VU

VU = Vulnerable (IUCN) , LR/nt = Lower Risk / near threatened (IUCN), Critically Endangere

نتایج مربوط به پرسشنامهها
از سوی دیگر ،نتایج حاصل از پرسشنامهها بیانگر آن است که از
دیدگاه گردشگران ،مهمترین عوامل مرتبط با حیاتوحش که در
توسعه گردشگری در منطقه مطالعاتی میتوانند موثر باشند ،به
ترتیب عبارتند از :جاذبههای مرتبط با شکار و صید ،جاذبههای
مرتبط با ورزش ،جاذبههای مرتبط با تفریح ،جاذبههای مرتبط با
آموزش و پژوهش و جاذبههای مرتبط با اقتصاد (جدول .)7

جدول  )7اولویتبندی جاذبههای مرتبط با حیاتوحش و موثر در توسعه
گردشگری در منطقه مطالعاتی از دیدگاه گردشگران
بار عاملی (وزن عامل)
عامل
ردیف
0/76
جاذبههای مرتبط با شکار و صید
1
0/71
جاذبههای مرتبط با ورزش
1
0/33
جاذبههای مرتبط با تفریح
5
0/56
جاذبههای مرتبط با آموزش و پژوهش
4
0/11
جاذبههای مرتبط با اقتصاد
3

جدول  )7اولویتبندی خرده مقیاسهای جاذبههای مرتبط با حیات وحش و موثر بر توسعه گردشگری در منطقه مطالعاتی از دیدگاه کاربران
جاذبههای حیاتوحش
ـ جاذبههای مرتبط با سوارکاری (اسبسواری ،شترسواری)
ـ جاذبههای مرتبط با ماهیگیری (مسابقهای و تفریحی ،بگیر و ولکن)
ـ جاذبههای مرتبط با تیراندازی با کمان
ـ جاذبههای مرتبط با تیراندازی با اسلحه
ـ جاذبههای مرتبط با قوچبازی
 جاذبههای مرتبط با تلهگذاریـ جاذبههای مرتبط با عکسبرداری ،فیلمبرداری از حیاتوحش
ـ جاذبههای مرتبط با تهیه فیلمهای مستند و علمی از حیاتوحش
 جاذبههای مرتبط با تحقیقات علمی و پژوهشی در زمینه زیستگاه و خصوصیات گونههاـ جاذبههای مربوط به مشاهده حیوانات
ـ جاذبههای مربوط به تغذیه دستی
ـ جاذبههای مربوط به عکس انداختن با حیوانات و یا در آغوش گرفتن حیوانات
ـ جاذبههای مربوط به نقاشی از حیوانات
ـ جاذبههای مربوط به خرید و فروش گونهها
ـ جاذبههای مربوط به کسب درآمد از حیوانات (پوست ،پشم ،روغن ،شاخ و )...
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

بار عاملی
0/65
0/38
0/38
0/73
0/34
0/40
0/30
0/47
0/51
0/31
0/48
0/57
0/18
0/18
0/14
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جدول  7بار عاملی اجزای درونی خرده مقیاسهای مربوط به
جاذبههای حیاتوحش مؤثر بر توسعه گردشگری را از دیدگاه
گردشگران نشان میدهد .در این میان ،بیشترین وزن را شکار با
اسلحه ( )4/77و پس از آن جاذبههای مرتبط با سوارکاری ()4/63
و جاذبههای مربوط به مشاهده حیوانات ( )4/75به خود اختصاص
دادهاند و کمترین وزن را جاذبههای مربوط به کسب درآمد ()4/67
و نیز جاذبههای مربوط به نقاشی ( )4/61داشتهاند.
همچنین ،نتایج کسبشده از پرسشنامهها بیانگر آن است که
دیدگاه گردشگران خارجی در برخی از خردهمقیاسها با دیدگاه
گردشگران داخلی تفاوت دارد .بدین معنی که مهمترین عامل در
0.84

جذب گردشگر از دیدگاه گردشگران خارجی ،عکسبرداری و
فیلمبرداری از حیاتوحش است ( )4/77در حالیکه همین عامل از
دیدگاه گردشگران داخلی دارای اهمیت کمتری است ( )4/73و
جاذبههای مرتبط با شکار و صید (تیراندازی با اسلحه) در نزد
گردشگران داخلی دارای بیشترین اهمیت بوده است.
شکل 6؛ مقایسه میان دیدگاه گردشگران داخلی و خارجی را در
مورد خرده مقیاسها نشان میدهد .در نهایت ،عاملی که از دیدگاه
گردشگران ،بیش از سایر عوامل جذابیت داشته و در جذب گردشگر
به منطقه مطالعاتی موثرتر است ،جاذبههای شکار و صید است.
شکل 7؛ سهم هر یک از عوامل پنجگانه را نشان میدهد.
جاذبههای شکار و صید

0.67
0.6
0.65

گردشگر داخلی

0.68

گردشگر خارجی

0.79

جاذبه های تفریحی

0.42

جاذبههای پژوهشی و تحقیقاتی
جاذبههای مربوط به ورزش

0.68
0.29

0.18

جاذبههای اقتصادی

شکل  )6مقایسه دیدگاه گردشگران داخلی و خارجی نسبت به جاذبههای گردشگری مرتبط با حیاتوحش در منطقه مطالعاتی
شکار و
صید

0.55

0.76

پژوهشی
و
تحقیقاتی

ورزشی

0.63

تفرجی

0.72

اقتصادی 0.22

شکل  )7وزن هر یک از عوامل پنجگانه موثر در جذب گردشگری در منطقه مطالعاتی
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0.27

0.37 0.33

0.42

0.5

0.53

0.74 0.71
0.68 0.65
0.63

0.6

0.8

شکل  )1میزان جذابیت مشاهده گونه های جانوری مختلف در منطقه مطالعاتی براساس نظر گردشگران

نکته حایز اهمیت آن است که در اکثر موارد ،آگاهی جامعه محلی
نسبت به جنبههای حقوقی و پیامدهای ناشی از آن نسبت به
گردشگران بیشتر بوده است .شایان ذکر است که در مورد «تخریب

73

زیستگاه» متاسفانه امتیاز کسب شده توسط هر دو گروه بسیار
پایین بوده و این در حالی است که باالترین بخش امتیازی مربوط
به مورد «آتشسوزی عمدی» بوده است .نتایج در شکل  5ارایه
شده است.
83

80

10

80

70

80

70
60

جامعه محلی

70
60
30

40

گردشگران

40

50

50

10

10
10
0

تخریب زیستگاه

رهاسازی پسماند

قطع سرشاخه

آتشسوزی عمدی

جرایم شکار و صید

شکل  )5مقایسه امتیاز مربوط به آگاهی و دانش عمومی گروه های مطالعاتی (جامعه محلی و گردشگران) در ارتباط با پیامدهای حقوقی جرایم محیط زیستی

بحث
تحلیل نتایج نشان میدهد که محدوده مطالعاتی به دلیل
برخورداری از مناطق ویژه زیستی نظیر پارکملی ،منطقه حفاظت
شده ،پناهگاه حیاتوحش و همچنین اکوسیستمهای گوناگون ،از
تنوع زیستی و زیستگاهی ارزشمند و مناسبی بهمنظور توسعه
گردشگری بهره میبرد .حضور گونههای جانوری ممتاز بر
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

قابلیتهای گردشگری حیـاتوحش این منطقه افزوده است.
متاسفـانه ،همـانطور که از تحلیل پرسشنامهها مشخص گردید،
بیشترین میزان عالقمندی گردشگران (به ویژه گردشگران داخلی)
در مورد حیاتوحش مربوط به جاذبههای شکار و صید است که
این مورد با تحقیقات ارامس ] [Orams, 1996و همچنین
مطالعات کنیت و گوتزیلر ][Knight & Gutzwiller, 1995
دوره  ،53شماره  ،1بهار 1511
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مطابقت دارد .این در حالی است که جاذبههای مربوط به «ورزش و
تفریح» و «آموزش و پژوهش» در رتبههای بعدی قرار گرفتند .یکی
از مهمترین دالیل این امر ،تفکرات سنتی در مورد تنوع زیستی
است ،این مورد با تحقیقات لقایی و همکاران [Laghai et al,
] 2012مطابقت دارد .آنان در تحقیق خود بدین نتیجه رسیده
بودند که در جنبههای آموزشی و پژوهشی برای گردشگران داخلی
در اولویت نیست .این مسئله نشان میدهد که متاسفانه
گردشگران با جنبههای مختلف گردشگری حیاتوحش آشنایی
کامل ندارند که این موضوع سببساز خسارتهای محیط زیستی
میتواند باشد ،چرا که عدم آگاهی منجر به اقدام تخریبی خواهد
شد .ولیکن در خصوص کم بودن رتبه «جاذبههای اقتصادی» دالیل
چندی را میتوان برشمرد .اول آنکه بخش اعظم منطقه مطالعاتی
ً
ماهیتا فاقد کاربریهای
از اکوسیستم بیابانی برخوردار است که
سودآور اقتصادی است .همچنین؛ در بخشهای جنگلی نیز امکان
قطع گسترده پوشش گیاهی و یا قاچاق الوار فراهم نیست .در
نتیجه اینگونه تخلفات در منطقه کمتر رخ میدهند .هر چند که در
بخشهای شمالی منطقه مطالعاتی به دلیل حضور گونه ارزشمند
ً
نسبتا زیاد،
بلوط زمینه برای زغالگیری فراهم است .به دلیل شیب
امکان کشت زیراشکوب نیز فراهم نبوده و سرمای شدید هوا در
نیمه شمالی منطقه عم ًال شرایط را برای تغییر کاربری اراضی و
تبدیل اراضی جنگلی به زراعی دشوار ساخته که در اصل میتوان
گفت از امتیازات منطقه است.
با توجه به آنکه استان سمنان از لحاظ میزان جرایم محیط زیستی
رتبه نهم را در کشور به خود اختصاص داده است [Fardin et al,
] ،2020و نیز نظر به آنکه اکثر گونههای شاخص به دلیل سؤ
مدیریت و عدم حفاظت صحیح در فهرست سرخ اتحادیه جهانی
حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی قرار دارند ( 66گونه مطابق با
جدول  )5بنابراین؛ هر نوع برنامهریزی و توسعه گردشگری در این
منطقه نیازمند رعایت مالحظات محیط زیستی است .از سوی
دیگر ،همانطور که از نتایج مشخص است ،میزان آگاهی عمومی
کاربران (به ویژه گردشگران) نسبت به جنبههای حقوقی و
پیامدهای جرایم محیط زیستی بسیار اندک و قابل تأمل بوده
است .البته الزم به ذکر است که در این میان ،آگاهی جامعه
محلی در خصوص پیامدها و جرایم محیط زیستی ،از گردشگران
بیشتر بوده است .این امر احتما ًال به دلیل آن است که جامعه
محلی در منطقه حضور مداوم داشته و در برخورد مستقیم با
مسائل محیط زیستی است همچنین؛ دانش و آگاهی عمومی هر
دو گروه مورد مطالعه ،در خصوص مسائل مربوط به اهمیت و
نقش زیستگاه و پیامدهای حقوقی ناشی از تخریب آن بسیار اندک
بوده است .نکته حایز اهمیت آن است که این نقطه ضعف ،در
گذشته نیز توسط لقایی و همکاران ] [Laghai et al, 2012مورد
واکاوی قرار گرفته است .از دیدگاه حقوق محیط زیست ،حفاظت از
طبیعت و منابع طبیعی زنده در زمره الزامات و اصول اساسی
مدیریت محیط زیست است .با توجه به اهمیت حفاظت از تنوع
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زیستی شناسایی شده در منطقه مطالعاتی و نظر به حساسیت
زیستگاه مورد مطالعه (ذخیرهگاه زیستکره) شایسته است تا
قانونگذار نسبت به بازبینی و اصالح جرایم کیفری در محیط
زیست نظیر مجازاتهای نقدی و غیرنقدی برای شکار و صید
گونههای موجود در منطقه و نیز تخریب زیستگاههای حساس،
اقدام نماید .همانطور که مانرو و همکاران [Munro et al,
] 2010عنوان نمودهاند ،جرایم محیط زیستی بخشی از حقوق
کیفری محیط زیست هستند که نقشی مهم و اثرگذار در مدیریت و
حفاظت از طبیعت ایفا میکنند .در حال حاضر ،جریمههای نقدی
شکار و صید گونهها در کشور تناسبی با اهمیت و جایگاه گونه
مورد نظر در اکوسیستم ندارد که این مسئله در نهایت منجر به
بازدارندگی نخواهد بود .حال آنکه با اعمال نظر کارشناسی دقیقتر
میتوان ضرایبی را برای گونهها متناسب با اکوسیستم و بستر
زیست آن گونه در نظر گرفت .این مورد با تحقیقات مانرو و
همکاران ] [Munro et al, 2010مطابقت دارد .بنابراین؛ الزم
است تا مسئله حقوق کیفری محیط زیست برای برخورد با جرایم
محیط زیستی و خسارت بر تنوع زیستی منطقه مطالعاتی ،بیش از
پیش مورد توجه قرار گیرد.
در حال حاضر ،منطقه مطالعاتی فاقد هر گونه طرح مدیریتی
بهمنظور توسعه گردشگری به ویژه اکوتوریسم است و این مسئله
تهدید بزرگی برای تنوع زیستی به شمار میرود .از سوی دیگر ،با
توجه به قابلیتهای فوقالعاده منطقه مطالعاتی برای جذب
گردشگر و حساسبودن برخی اکوسیستمها و گونههای جانوری
لزوم تدوین برنامه مدیریتی بهمنظور ارتقای سطح آگاهیهای
محیط زیستی گردشگران و ایجاد عالقه و انگیزه در آنها برای
حفاظت از تنوع زیستی احساس میشود .همانطور که
] [Azadbakht & Nazari, 2012اشاره داشتهاند ،انواع
گوناگونی از جاذبههای محیط زیستی مرتبط با تنوع زیستی
میتواند بهعنوان پتانسیل گردشگری طبیعی مطرح باشند .بهطور
مثال :پرندهنگری ،عکسبرداری و فیلمبرداری از حیاتوحش،
مشاهده تخمگذاری ،النهگزینی ،مهاجرت ،جفتگیری ،جنگ بر سر
زوجیابی ،ضبط صدای گونههای مختلف پرندگان و پستانداران،
مطالعه بر روی رفتارهای جانوران ،صید و شکار ،تغذیه دستی
جانوران و غیره همگی از انواع جاذبههای تنوع زیستی هستند.
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 جرایم محیط زیستی بهعنوان.محیط زیست طبیعی اقدام گردد
یکی از جنبههای کیفری حقوق محیط زیست توانایی کنترل و
اجتناب از اقدامات مجرمانه در محیط زیست و طبیعت را دارا
.هستند
 میتوان پیشنهادهای زیر را برای منطقه مطالعاتی ارایه،در مجموع
:نمود
تدوین برنامه مدیریت و حفاظت از منطقه ذخیرهگاه توران؛
الزام بر ارایه آموزههای محیط زیستی برای گردشگران پیش از ورود
به منطقه در خصوص اهمیت تنوع زیستی و حفاظت از طبیعت؛
توانمندسازی جامعه محلی و ارتقای سطح آگاهیهای عمومی
نسبت به حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی؛
.بازنگری جرایم کیفری محیط زیست و بروزرسانی آنها
. موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است:تشکر و قدردانی
. موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است:تاییدیه اخالقی
. موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است:تعارض منافع
 پژوهشگر،) مهدی بهروش (نویسنده اول:سهم نویسندگان
،))؛ سیدعباس پورهاشمی (نویسنده دوم٪34( روششناس/اصلی
)؛ مصطفی پناهی (نویسنده٪34( نگارنده بحث اصلی/پژوهشگر کمکی
)؛ محمدرضا پروین (نویسنده٪54( تحلیلگر/ پژوهشگر کمکی،)سوم
.)٪54( تحلیلگر/ پژوهشگر کمکی،)چهارم
 این مقاله مستخرج از رساله دکتری با موضوع حقوق محیط:منابع مالی
زیست است که در دانشگاه آزاد اسالمی انجام شده و تمامی هزینههای
مرتبط به آن توسط دانشجو پرداخت شده و هیچ سازمان و یا نهادی
.بهعنوان حامی مالی مطرح نیست
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