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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. 

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Original Research

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

Keywords  Biodiversity; Ecotourism; Touran Protected Region 

*Correspondence
Address: Science and Research 
Branch of Islamic Azad University, 
Shohadae Hesarak Boulevard, Dan-
shgah Square, End of Shahid Sattari 
Highway, Tehran, Iran. Postal Code: 
1477893855.
Phone: +98 (21) 88253582
Fax: +98 (21) 88252213
ahashemy@yahoo.com

1Department of Environmental Law, 
Faculty of Natural Resources and Envi-
ronment, Science and Research Branch, 
Islamic Azad University, Tehran, Iran
2Department of Environmental Law, 
Faculty of Natural Resources and Envi-
ronment, Science and Research Branch, 
Islamic Azad University, Tehran, Iran 
3Department of Environmental Econ-
omy, Faculty of Natural Resources and 
Environment, Science and Research 
Branch, Islamic Azad University, Teh-
ran, Iran 
4Agricultural Biotechnology Research 
Institute of Iran (ABRII), Agricultural 
Research, Education and Extension Or-
ganization (AREEO), Karaj, Iran

Article History
Received: March 24, 2020  
Accepted: June 04, 2020
ePublished: June 05, 2020

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

https://www.sid.ir/FileServer/JF/69213936313
https://fardapaper.ir/mohavaha/uploads/2018/02/Fardapaper-Hybrid-SWOT-ANP-FANP-model-for-prioritization-strategies-of-sustainable-development-of-ecotourism-in-National-Park-Djerdap-Serbia.pdf
https://www.civilica.com/Paper-NATURE01-NATURE01_064.htm1.
https://www.imedpub.com/abstract/identifying-environmental-potential-and-natural-attraction-for-ecotourism-development-from-user-viewpoint-16329.html
https://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/94270.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10940-016-9322-9
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1741659018760106
https://research.wur.nl/en/publications/who-is-consuming-the-countryside-an-activity-based-segmentation-a 
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=499025
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-1616-fa.html
https://www.sid.ir/FileServer/JF/77113970205
https://www.iucnredlist.org
https://www.researchgate.net/publication/222654348_Using_resilience_concepts_to_investigate_the_impacts_of_protected_area_tourism_on_communities
https://www.academia.edu/16799312/Wildlife_and_Recreationists_Coexistence_through_Management_and_Research
https://www.semanticscholar.org/paper/An-overlook-to-Houbara-Bustard-(-Chlamydotis-)-in-Laghai-Moharamnejad/42ee663d670e83b8937ddb324081798ee60506d4
https://www.researchgate.net/publication/277673686_Ecotourism_Environmental_Protection_Measures_and_Their_Effects_on_Protected_Areas_in_China
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17452007.2012.681173
http://georesearch.ir/article-1-814-fa.html
https://www.sid.ir/FileServer/JF/4014713962605
https://www.civilica.com/Paper-CTEI01-CTEI01_452.html.
http://
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00049189608703156
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517799000448?via%3Dihub
http://The Science and Environme
https://medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2012.95.99
http://www.itsairanj.ir/article_100365.html
 http://www.ecoclub.com/library/epapers/13.pdf
https://unstats.un.org/unsd/newsletter/unsd_workshops/tourism_ws_july_2006.htm
https://doi.org/10.1080/14724040902953076


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــ مهدی بهروش 141

  1511بهار ، 1، شماره 53دوره                             نامه تحقیقات جغرافیایی فصل

 درهای طبیعی  تنوع زیستی و جاذبه اهميت
منطقه تحت ؛ مطالعه موردی توسعه اكوتوریسم

 حفاظت توران
 

 MA مهدی بهروش 

گروه حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد 
  واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایراناسالمی 

 PhD *سیدعباس پورهاشمی

گروه حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و 
 تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

 PhD مصطفی پناهی
گروه اقتصاد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم 

  دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران تحقیقات،
 PhDمحمدرضا پروین 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
 کشاورزی، کرج، ایران

 
 چکیده

هدف این پژوهش شناسایی نقش و اهمیت تنوع زیستی  ها: اهداف و زمینه
 منطقه تحت حفاظت توران در توسعه اکوتوریسم است.

این تحقیق از نوع پیمایشی و تحلیلی است. با ثبت نقاط زمینی  شناسی: روش
کارگیری سیستم اطالعات جغرافیایی، نقشه   هو ب GPSتوسط دستگاه 

های سنجنده  از داده های حساس منطقه تهیه شد. در این تحقیق،  زیستگاه
+ETM  افزار  و نرم 7ماهواره لندستArcGIS, Version9.2  استفاده

های طبیعی  بندی اهمیت جاذبه منظور سنجش آرای کاربران و اولویت شد. به
گیری، از نوع  نمونه نامه تغییریافته استفاده شد. مرتبط با تنوع زیستی، از پرسش

نفر بود. از تحلیل عاملی برای تحلیل  767ها  ای و تعداد نمونه تصادفی خوشه
 ها استفاده شد.  داده

های جنوبی و شرقی منطقه مطالعاتی را کاربری بیابان )حدود  شبخها:  یافته
ها  منطقه تحت پوشش مراتع و دشت %74حدودًا  .( تشکیل داده است77%

شود. کوهستان  میانی منطقه مطالعاتی را شامل می  است که عمدتًا بخش
گونه تنوع زیستی در فهرست  66( در شمال منطقه قرار دارند. %3)حدود 

ترین عوامل مرتبط  تحت حمایت قرار دارند. از دیدگاه گردشگران، مهمهای  گونه
های مرتبط با شکار و صید،  وحش به ترتیب عبارتند از: جاذبه با حیات

های مرتبط با  های مرتبط با تفریح، جاذبه های مرتبط با ورزش، جاذبه جاذبه
ترین وزن را های مرتبط با اقتصاد. در این میان، بیش آموزش و پژوهش و جاذبه

( و 63/4های مرتبط با سوارکاری ) ( و پس از آن جاذبه77/4شکار با اسلحه )
اند و  ( به خود اختصاص داده75/4های مربوط به مشاهده حیوانات ) جاذبه

های مربوط  ( و نیز جاذبه67/4های مربوط به کسب درآمد ) کمترین وزن را جاذبه
 اند.  ( داشته61/4به نقاشی )

منطقه مطالعاتی از پانسیل باالیی برای اکوتوریسم برخوردار است، ی: گیر  نتیجه
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 

کیفری محیط ریزی و حقوق  کارگیری اصول مدیریتی شامل آموزش، برنامه  هب
 گردد. زیست بیش از پیش احساس می
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 مقدمه
 استانداردسازی اصول رعایت و گردشگری های جاذبه بندی دسته
 آید؛ می شمار  گردشگری به صنعت مهم مسائل از آن توسعه برای

تجزیه  مورد را ها جاذبه نوع ابتدا محیطی، هر در باید که ای گونه به
 توجه با سپس کرد، بررسی آن را اهمیت درجه و داده قرار و تحلیل

 و نخست؛ بهترین وهله در ها، جاذبه بندی دسته و ارزش به
 توسعه با متناسب سپس و داده احیا قرار مورد را آنها موثرترین
 های جذابیت گسترش و توسعه به منطقه، این در گردشگری

 های جاذبه شناسایی نیازمند خود امر این البته پرداخت. ای حاشیه
نمونه  عنوان است. به کشور مناطق سراسر در گردشگری

 منطقه هر در ها جاذبه همیناز  یکی توان می را« وحش حیات»
 از یکی جهان در گردشگری صنعت امروزه برشمرد. جغرافیایی

 فرهنگی ارتباطات ایجاد در موثر عوامل از جمله و منابع درآمدزایی
خدماتی  صنایع ترین گسترده عنوان به که کشورهاست، بین

 و جذب گردشگر برای کشوری است. هر اهمیت حِائز موجود،
 های در برنامه را مهم شاخص دو باید راه این از درآمد کسب

گردشگر  جذب در بالقوه عوامل دهد: اول، قرار خود اقتصادی
 تولید و خدمات یهدر ارا ریزی برنامه دیگری، و ها( جاذبه وع مناب)

 & Forootani]ردشگری گ صنعت در ربوطهم محصوالت

Homaysalehi, 2018]یک عنوان به گردشگری صنعت . از 
 آن راستای در ریزی برنامه که شود می محافظتی استفاده استراتژی

 در را مناطق پایدار توسعه و منطقه است هر بومی به مردم کمک
 است و طبیعی ذخایر جزء منطقه هر وحش بردارد. چرا که حیات

برای جذب گردشگر و توسعه اکوتوریسم دارد  خوبی پتانسیل
[Moradi et al, 2012; Sukserm, 2012; Ling-en, 2014] 

افزایش عالقه به مقوله گردشگری و حفاظت در چند دهه گذشته، 
گیری  و توجه روزافزون به پارادایم گردشگری پایدار، منجر به شکل

. طبق [Eusebio et al, 2017]مفهوم اکوتوریسم گردیده است 
، 5447در سال  (TIES)المللی اکوتوریسم  تعریف جامعه بین

نه است که از محیط زیست حفاظت والسئاکوتوریسم سفری م»
 ,Thampi]« کند کرده و از رفاه جامعه محلی نیز حمایت می

 هم از را گردشگری اكولوژیك و گردی طبیعت مفهوم . آنچه[2005
 در منابع حفاظت و پایداری به توجه لزوم كند، متمایز می

 یا اكوتوریسم است. همچنین؛ اكوتوریسم یا گردشگری اكولوژیك
 سایر از را آن كه است اخالقی بعد یك دارای اكولوژیكگردشگری 

 Mahdi et]كند  می متمایز گردی یز، طبیعتو ن انواع گردشگری

al, 2020]های کلیدی توسعه  عنوان یکی از جنبه . اکوتوریسم به
ریزان و کارشناسان گردشگری  که محققان، برنامه استپایدار مطرح 
. در [Liu et al, 2012]اند  کید قرار دادهأ یید و تأآن را مورد ت

واقع، اکوتوریسم نوعی راهبرد توسعه گردشگری است که مبتنی بر 
اصول حفاظت محیط زیست و توجه به جامعه محلی بوده 

[Zambrano et al, 2010]  و از بازار مناسب و رو به رشدی در
. [Santos Lobo, 2013]های اخیر برخوردار بوده است  سال
 گردشگری متفاوت های میان بخش رشد در ترین سریع توریسماكو
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 ,Bluwstein]سال است  در% 54قابلیت رشد آن  و داراست

 محیط مالحظات بر وهله نخست، ناظردر  . اكوتوریسم[2017
ه درج رد گردی آن طبیعت در و پایدار است توسعه مفهوم و زیستی

 را گردی طبیعت شماری از پژوهشگران، گیرد. می قرار اهمیت دوم
 نیز برخی و دانند طبیعی می گردشگری ازی ا شده روایت پرداخت

 Taheri]كنند  می مطرح خود راه ویژ  تعاریف موردی، مطالعات در

Hosseinabadi et al, 2019] . 
 المللی بین اتحادیه شده حفاظت مناطق و ملی های پارك كمیته

ن بدی را تعریفی، برای اکوتوریسم (IUCN)طبیعت  از حفاظت
 از بازدید و زیست محیط با سازگارانه است: "سفری داده یهشرح ارا
و  لذت بردن منظور به و بكر، نخورده دست نسبتاً  طبیعی مناطق

 و گذشته فرهنگی های جاذبه شناخت با طبیعت )همراه قدردانی از
 كاهش با و محیط شده از فاظتح ترویج فرهنگ موجب كه حال(

 اقتصادی و های مشاركت افزایش و بازدیدكنندگانمنفی  آثار
 . [Arsic et al, 2017]ساكنان محلی همراه است"  اجتماعی

 تلفیق مستلزم اكوتوریسم، توسع دهد كه این تعریف نشان می
 ارتباط در كه است اجتماعی و اقتصادی اكولوژیكی، مختلف عوامل

 است بخش یك مدیران و ساكنان با محیط، بازدیدكنندگان،
تعریف  به توجه با محلی ساكنان و طبیعی مناطق ارتباط همچنین

 Mahdi et]است  همزیستی رابطه نوعی دربردارنده اكوتوریسم،

al, 2020]ویژه اكوسیستم زیستی و تنوع وجود این راستا، . در 
 گردشگر، جذب كشور در افزایش برای مناسبی شرایط ایران،

است.  كرده ملی فراهم سرمایه و توان اقتصادی اكولوژیكی افزایش
 نظر تنوعز ا شمگیرچ های جاذبه و ها جهت دارابودن توان به ایران

شود. چنانکه بر  می دنیا محسوب مهم یکی از کشورهای زیستی
پایه آمار سازمان جهانی گردشگری، ایران با داشتن رتبه هفتم 

ادم های فرهنگی و تاریخی، رتبه هفت جهان در برخورداری از جاذبه
جهان را از نظر ظرفیت جذب گردشگر و رتبه سیزدهم را در بین 

 .[UNWTO, 2016]کشورهای اسالمی داشته است 
و  حفظ در ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان، برای

 كشور نقاط از برخی قانون، تجویز با كشور زیست محیط از صیانت
مناطق  عنوان به بوده محیطی زیست شاخص های دارای جنبه كه

در  بشر نوع اندازی دست به نسبت تا شده تعیین حفاظت تحت
 ,Nejat & Dabiri]آید  عمل به حدی جلوگیری تا این مناطق

خاص خود هستند.  مقررات و قواعد تابع مناطق این [2012
بدیهی است که توسعه صنعت گردشگری با هر عنوان، زمینه ایجاد 

در جغرافیای سرزمین فراهم های طبیعی را  فشار بر اکوسیستم
سان، احتمال واردشدن آسیب و خسارت بر  کند. بدین می

یابد. به همین جهت،  ها و تنوع زیستی افزایش می زیستگاه
بسیاری از کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست با گردشگری 

 کنترل نشده و انبوه مخالف هستند. 
گردشگری، اتخاذ یکی از راهکارهای مدیریت و کنترل پیامدهای 

رویکرد گردشگری پایدار و یا اکوتوریسم است. اکوتوریسم ارتباطی 
های محیط  تنگاتنگ با تنوع زیستی دارد. انواع گوناگونی از جاذبه

عنوان پتانسیل گردشگری طبیعی  زیستی مرتبط با تنوع زیستی به
برداری  برداری و فیلم نگری، عکس طور مثال: پرنده به .هستندمطرح 

گزینی، مهاجرت،  گذاری، النه وحش، مشاهده تخم ز حیاتا
های مختلف  یابی، ضبط صدای گونه گیری، جنگ بر سر زوج جفت

پرندگان و پستانداران، مطالعه بر روی رفتارهای جانوران، صید و 
های تنوع  همگی از انواع جاذبه غیرهشکار، تغذیه دستی جانوران و 

 ,Azadbakht & Nazari]زیستی در مبحث اکوتوریسم هستند 

2012].  
البته در این میان، به منظور اجتناب و کاهش فشارها و 

های وارده بر اکوسیستم طبیعی و همچنین تداوم و  آسیب
پایداری روند توسعه اکوتوریسم در هر منطقه، الزم است تا اصول 

طور کامل اجرا گردد.  مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست به
های طبیعی، مستلزم  ست و حفاظت از عرصهمدیریت محیط زی

بکارگیری علوم و فنون متعددی است، از جمله حقوق کیفری 
. البته این مهم نیز بیش [Cochran et al, 2016]محیط زیست 

های آن  از هر چیز نیاز به درک چرایی و علل ایجاد جرم و انگیزه
 . [Di Ronco et al, 2018]دارد 

کننده همه  و متداول محیط زیست که بیانبا توجه به مفهوم رایج 
ها و رابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان  فعالیت

شود که حقوق  با محیط پیرامونشان است، این نتیجه حاصل می
 های محیط زیست عالوه بر زیر پوشش قرار دادن تمام رشته

مختلف حقوق کالسیک شامل حقوق خصوصی، حقوق عمومی، 
دارد مفهوم محیط  الملل، آن قسمت از حقوق که سعی بین حقوق

گیرد  وارد کند نیز در برمی حقوقی های زیست را در تمام قسمت
[SEHN, 2008] در واقع، در این رویکرد در ایران، مطابق با اصل .

قانون مجازات  5ها که در ماده  قانونی بودن جرایم و مجازات
مدار  کرده است، تعریف قانوننیز تبلور پیدا  6355اسالمی مصوب 

 ,Mirkamali & Hajivand]گیرد  محور مدنظر قرار می و قانون

. بدین منظور، استفاده از رویکرد حقوقی در این زمینه [2017
تواند اثرگذار باشد. این رویکرد با دیدگاه کاهش و یا اجتناب از  می

ا ا بر  گردد. جرائم زیست محیطی جرایم محیط زیستی، اعمال می
  کنند: می بندی توجه به ماهیتشان به دو گروه عمده تقسیم

انسان که  نسبت به جاندار محیط زیست منهای جرائم ارتکابی
شود. طبق قانون  می و حیوانی شامل همه جانداران گیاهی

حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله وظایف سازمان حفاظت 
 اقدام مخربیو  و ممانعت از هر آلودگی محیط زیست، پیشگیری

شود،  که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می
و آبزیان  است. همچنین تمام امور مربوط به جانداران وحشی

 .[Hajivand et al, 2018]شود  را شامل می داخلی های آب
جان محیط زیست از قبیل آب و  نسبت به عناصر بی جرائم ارتکابی

 .[Abedi et al, 2015]میایی یش های هوا، خاک، صدا و آلودگی
های محیط  بنابراین؛ هدف از انجام این مطالعه، شناسایی پتانسیل

توریسم زیستی در منطقه مطالعاتی است که در فرآیند توسعه اکو
منظور حفاظت و  راهکارهایی به یهموثر هستند. همچنین؛ ارا
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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. 

 شناسی روش
این تحقیق، از نوع پیمایشی و تحلیلی است که در بازه زمانی 

و در دو بخش صورت گرفته است. در بخش اول،  6351-6356
های مهم در منطقه  ردآوری اطالعات پایه درباره زیستگاهاقدام به گ

های  مطالعاتی گردید. بدین منظور، به اسناد و مدارک و داده
مکتوب و نیز گزارشات ادارات محیط زیست و منابع طبیعی استان 

های فعلی و مرتبط با منطقه  مراجعه شد. از آنجا که نقشه
ارد همخوانی میان مطالعاتی بسیار قدیمی بوده و در برخی مو

وضعیت موجود و کاربری درج شده به روی نقشه وجود نداشت، 
مرجع  روزرسانی و زمین ها )به بنابراین؛ به منظور تدقیق داده

های جدید )که از دقت باالتری برخوردار  نمودن( و ترسیم نقشه
باشند(، اقدام به بازدید میدانی، برداشت میدانی و نیز مصاحبه با 

ن منطقه مطالعاتی گردید. پس از آن فهرستی از بانا محیط
های  های جانوری شاخص، کریدورهای عبوری و زیستگاه گونه

خاص در منطقه مطالعاتی تهیه شد. سپس از طریق ثبت نقاط 
و بکارگیری سیستم اطالعات جغرافیایی،  GPSزمینی با دستگاه 

  و روی تهیه های جانوری منطقه مطالعاتی های گونه نقشه زیستگاه
)به  ETMهای سنجنده + از داده گذاری گردید. در این تحقیق،  هم

( ماهواره لندست استفاده گردید. بدین منظور 5464روز شده در سال 
های اطالعاتی  استفاده شد. الیه ArcGIS, Version9.2افزار  از نرم

پایه نظیر پوشش گیاهی، از اداره منابع طبیعی و اداره محیط 
های تجاری، نظامی،  ان شاهرود و الیه کاربریزیست شهرست

از استانداری سمنان تهیه شد. در بخش دوم، با  غیرهمسکونی و 
 پور و بهمن نامه طیفی لیکرت، که قباًل توسط استفاده از پرسش

وال طراحی سئ 57با  [Bahmanpour et al, 2012] همکاران
نامه، به  رسشمنظور ارزیابی روایی پ گردیده بود، استفاده شد. به

استادان دانشگاه و کارشناسان مراجعه گردید و پس از دریافت 
(. 6وال کاهش یافت )جدول ئس 67االت به ئونظرات آنها تعداد س

نامه یک مطالعه مقدماتی انجام گرفت  برای بررسی پایایی پرسش
ای شبیه جامعه مادر مورد تجزیه  نامه در نمونه پرسش 57و تعداد 

( مورد %57گرفت و پایایی آن با آلفای کرونباخ )و تحلیل قرار 
نفعان موضوع  تائید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق را ذی

دادند که شامل دو گروه )جامعه محلی و گردشگران(  تشکیل می
 بودند.

 
 های مرتبط با تنوع زیستی در منطقه مطالعاتی  هرست جاذبهف( 6 جدول

 های مرتبط با تنوع زیستی هرست جاذبهف

 های ورزشی الف( جاذبه
 سواری، شترسواری( های مرتبط با سوارکاری )اسب ـ جاذبه1
 کن( و تفریحی، بگیر و ول ای های مرتبط با ماهیگیری )مسابقه ـ جاذبه1

 های شکار و صید ب( جاذبه

 های مرتبط به تیراندازی با کمان ـ جاذبه5
 های مرتبط به تیراندازی با اسلحه جاذبه -4
 بازی های مرتبط به قوچ جاذبه -3
 گذاری های مرتبط به تله جاذبه -6

 های آموزشی و پژوهشی پ( جاذبه
 وحش برداری از حیات برداری، فیلم عکسهای مرتبط با  ـ جاذبه7
 وحش های مستند و علمی از حیات های مرتبط با تهیه فیلم ـ جاذبه8
 ها های مرتبط با تحقیقات علمی و پژوهشی در زمینه زیستگاه و خصوصیات گونه ـ جاذبه1

 های تفریحی ت( جاذبه

 های مربوط به مشاهده حیوانات ـ جاذبه10
 به تغذیه دستیهای مربوط  ـ جاذبه11
 های مربوط به عکس انداختن با حیوانات و یا در آغوش گرفتن حیوانات جاذبه -11
 های مربوط به نقاشی از حیوانات جاذبه -15

 های اقتصادی ث( جاذبه
 ها های مربوط به خرید و فروش گونه ـ جاذبه14
 (غیرهانات )پوست، پشم، روغن، شاخ و های مربوط به کسب درآمد از حیو ـ جاذبه13

 
براساس آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران، جمعیت ساکن 
مناطق پیرامونی )شاهرود، میامی، بیارجمند، بسطام، طرود، 

هزار نفر تعیین گردیده و همچنین  144سبزوار، خرقان( حدودًا 
گرفته از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع براساس استعالم صورت 

عنوان تنها مرجع رسمی(  دستی و گردشگری استان سمنان )به
تعداد گردشگران داخلی و خارجی که در طول یکسال از منطقه 

( نیز حدودًا غیرهگردی و  کنند )با رویکرد ورزشی، طبیعت بازدید می
ده از فرمول اس و با استفاهزار نفر برآورد گردید. بر این اس 74

 آمد.  دست نفر به 767نمونه آماری مجموعًا   کوکران
با توجه به آنکه جامعه آماری تحقیق، همگن نبوده است، از روش 

 
ای استفاده شد. زمانی که فهرست  خوشه -گیری تصادفی نمونه

کامل افراد جامعه مورد مطالعه در دسترس نباشد، افراد جامعه در 
شوند، سپس از میان  بندی می هها( دست هایی )خوشه دسته
ها  آید. در اینجا فهرستی از خوشه گیری به عمل می ها، نمونه خوشه

گیری معرفی و مالک عمل  عنوان چارچوب نمونه )و نه افراد( به
 6های زیر بودند: خوشه  ها شامل دسته قرار گرفت. این خوشه

)گردشگران داخلی و  5)بومیان، ساکنان و شاغالن( و خوشه 
اطالعات مربوط به جامعه و نمونه  5ردشگران خارجی(. جدول گ

 دهد. آماری تحقیق را نشان می
مندی گردشگران به هر یک از  نامه، میزان عالقه از طریق این پرسش
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وحش، برحسب  های مختلف گردشگری مرتبط با حیات جنبه
اهمیت مشخص گردید. همچنین؛ از تمامی گردشگران خواسته 

شوند را  جانوری که در منطقه مطالعاتی یافت می های شد تا گونه
 بندی نمایند.  با توجه به عالقه خود اولویت

برای تعیین میزان  (Factor Analysis)از روش تحلیل عاملی 
های  اهمیت هر یک از عوامل استفاده گردید. بدین معنی که عامل

ی شوند و بهترین آنها برا مختلف در رابطه با یک موضوع بررسی می

شود. در انتها، میزان دانش و آگاهی  های آتی انتخاب می طرح
های حقوقی حفاظت از طبیعت و  عمومی کاربران نسبت به جنبه

پور و  بهمن امتیازی 644واالت آزمون سئتنوع زیستی، از طریق 
مورد پرسش قرار  [Bahmanpour et al, 2012] همکاران

ها برای  بودن داده منظور تعیین مناسب گرفت. در این قسمت به
 kmoو ضریب  (Bartlett's test)تحلیل عاملی، از آزمون بارتلت 

 استفاده شد.
 

  ها( گیری تحقیق )جامعه، نمونه و خوشه جزییات روش نمونه (5 جدول
 کرونباخ(پایایی )آلفای  نمونه آماری )نفر( جامعه آماری )نفر( ها خوشه ردیف

 57/4 نفر 317 هزار 144 بومیان، ساکنان و شاغالن 6
 57/4 نفر 314 هزار 74 گردشگران )داخلی و خارجی( 5

 - 767 هزار 174 مجموع

 
 .است 6و  4مقدار آزمون همواره بین 

ها برای تحلیل  باشد، داده 7/4در صورتی که این مقدار کمتر از  
باشد،  7/4تا  7/4عاملی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین 

ها پرداخت، اما در  توان با احتیاط بیشتری به تحلیل عامل می

 
ها  همبستگی بین دادهباشد،  7/4صورتی که این مقدار بیش از 

در تحقیق  kmoب خواهد بود. مقدار برای تحلیل عاملی مناس
ها  بودن عامل دهنده قابل قبول ، که نشاناست 16/4حاضر، برابر با 

 نشان داده شده است. 6است. فرآیند تحقیق در شکل 
 

 
شماتیک فرآیند تحقیق (6 شکل  

 

کره توران در شرق  گاه زیست ، ذخیرهپژوهشمنطقه مطالعاتی این 
گاه كه  . این ذخیرهبوداستان سمنان و غرب استان خراسان رضوی 

ای وسیع و  در جنوب البرز و شمال كویر نمك قرار دارد، منطقه
بیابانی بوده كه در برگیرنده سه منطقه تحت حفاظت )پناهگاه 

 .استوحش، منطقه حفاظت شده و پارک ملی(  حیات

 ای پست و در محل اتصال منطقهگاه در  هسته اصلی این ذخیره 
وار و كال شور جاجرم )دو مسیر كویری و شور(  شور سبزه كال

های جنوب شرقی البرز را  شده كه بخش وسیعی از دامنه واقع
های  شوند و اطراف آن را كوه زهكشی كرده و وارد كویر نمك می

 اند.  مرتفعی احاطه كرده
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گاه محیط مناسبی  توپوگرافی باعث شده كه این ذخیره شرایط ویژه
نحوی كه مناطق كوهستانی با  وحش ایجاد كرده به برای حیات

های رسی در  ای و كفه های ماسه شیب زیاد، تپه ماهورها، تپه

 منطقه مركزی و اطراف آن وجود دارند. 
متر و حداكثر ارتفاع، 144های رسی پست،  ارتفاع در دشت حداقل
 (.5 )شکلتر است م5567

 

 
 موقعیت منطقه مطالعاتی به روی نقشه استان سمنان( 5 شکل

 

 ها یافته
 های تنوع زیستی در منطقه مطالعاتی نتایج مربوط به زیستگاه

 شناسی تحقیق اشاره شد، نظر به آنکه طور که در روش همان
های موجود منطقه مطالعاتی از دقت و جامعیت کافی  نقشه

برخوردار نبودند، بنابراین؛ تیم تحقیق از طریق بررسی دقیق منابع 
های رسمی درباره منطقه  مکتوب معتبر )مقاالت و گزارش

احبه با ـریق برداشت میدانی و مصـمطالعاتی( و نیز از ط

های طبیعی  زیستگاهتهیه فهرستی از  ان اقدام بهـبان محیط
منحصربفرد در سطح منطقه مطالعاتی که شامل مناطق حفاظت 

وحش، پارک ملی، جنگل، بیابان و کوهستان  شده، پناهگاه حیات
بودند، گردید. سپس، از طریق استفاده از ثبت نقاط زمینی )با 

ای  ( موقعیت دقیق مناطق بر روی تصویر ماهوارهGPSدستگاه 
(. از سوی دیگر، نقشه 3ایی گردید )شکل منطقه مطالعاتی جانم

 (.7کاربری اراضی در محدوده مطالعاتی نیز ترسیم گردید )شکل 
 

 
 (6:57444)مقیاس  بازنگری و تدقیق قرار گرفته استهای عمده و شاخص در منطقه مطالعاتی که توسط نگارندگان مورد  موقعیت زیستگاه( 3شکل 
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  که از طریق روی 7و نقشه کاربری اراضی شکل  3مطابق با شکل 
به  ArcGIS, version9.2افزار های اطالعاتی در نرم گذاری الیه هم

های جنوبی و شرقی  دست آمده است، مشخص گردید که بخش
است. ( تشکیل داده %77منطقه مطالعاتی را کاربری بیابان )حدود 

وحش و پارک  اه حیاتــشده، پناهگ اظتـدر این بخش، منطقه حف

های ملی ایران  ملی قرار دارد که در واقع یکی از بزرگترین پارک
( تحت پوشش %74های وسیعی از منطقه )حدود  است. بخش

میانی منطقه مطالعاتی را   ها است که عمدتًا بخش مراتع و دشت
( در بخش شمالی %3)حدود  شود. همچنین؛ کوهستان شامل می

 منطقه قرار دارند. 

 

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

 

 های جانوری منحصربفرد در منطقه مطالعاتی نتایج مربوط به گونه
بانان،  با مطالعه منابع مکتوب، کسب اطالعات موثق از محیط

های میدانی متعدد،  کارشناسان و افراد محلی و نیز برداشت
های عمده سکونت و تردد جانوران منحصر بفرد )ممتاز(  کانون

منطقه 

 

 (. 7مطالعاتی مورد بازنگری و تدقیق قرار گرفت )شکل 
های شمالی منطقه  بخش گردد، طور که در شکل مشاهده می همان

ای،  هایی نظیر: پلنگ، خرس قهوه مطالعاتی، شاهد حضور گونه
 .استگرگ آسیایی، مرال، شوکا، قوچ اولایر و قوچ ارمنی و عقاب 

 

 
های جانوری منحصر بفرد در منطقه مطالعاتی نقشه شماتیک از پراکنش گونه (7شکل   
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های مرکزی و جنوبی در منطقه مطالعاتی، زیستگاه افعی  بخش
کویری، آهو، بزمجه، هوبره، شتر، یوز ایرانی، گور ایرانی و کاراکال 

 . است
های هر یک  اهــای و تعداد زیستگ ونهـم گـوص تراکـالبته در خص

ای صورت نگرفته  العههای مورد اشاره، در این تحقیق مط گونهاز 
جدول  دم حضور گونه مورد نظر بوده است.است و صرفا حضور و ع

ها در  دهد، در منطقه مطالعاتی تعداد زیادی از گونه نشان می 3
 های تحت حمایت قرار دارند. فهرست گونه

 
  IUCNهای جانوری تحت حمایت فهرست سرخ  فهرست گونه (3 جدول
بندی  وضعیت گونه در طبقه نام فارسی گونه نام علمی گونه ردیف IUCN 

6 Acinonyx jubatus یوز ایرانی CE  )شدیدًا در معرض انقراض(  
5 Ursus arctos ای خرس قهوه  LR/lc  )نگرانی اندک نسبت به انقراض(  
3 Martes martes  جنگلیسمور  LR/lc   )نگرانی اندک نسبت به انقراض(  
7 Martes foina سمور سنگی LR/lc   )نگرانی اندک نسبت به انقراض(  
7 Meles meles )گورکن( رودک LR/lc  )نگرانی اندک نسبت به انقراض(  
6 Panthera pardus پلنگ EN   )در حال انقراض(  
7 Cervus elaphus گوزن قرمز LR/lc   )نگرانی اندک نسبت به انقراض(  
1 Ovis orientalis قوچ و میش اولایر VU  )در معرض آسیب(  
5 Gazella subgutturosa غرال VU  )در معرض آسیب(  
64 Equus hemionus گور ایرانی VU  )در معرض آسیب(  
66 Aquilla heliaca عقاب شاهی VU  )در معرض آسیب(  
65 Gyps bengalensis سفید دال  CE  )شدیدًا در معرض انقراض(  
63 Tetrax tetrax هوبره NT  )در آستانه تهدید(  
67 Otis tarda میش مرغ VU  )در معرض آسیب(  
67 Testudo graeca zarudnyi پشت مهمیزدار الک  VU  )در معرض آسیب(  
66 Testudo horsfieldi پشت روسی الک  VU  )در معرض آسیب(  

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

 ها نامه نتایج مربوط به پرسش
ها بیانگر آن است که از  نامه از سوی دیگر، نتایج حاصل از پرسش

وحش که در  ترین عوامل مرتبط با حیات دیدگاه گردشگران، مهم
توانند موثر باشند، به  توسعه گردشگری در منطقه مطالعاتی می

های  های مرتبط با شکار و صید، جاذبه ترتیب عبارتند از: جاذبه
های مرتبط با  های مرتبط با تفریح، جاذبه مرتبط با ورزش، جاذبه

(. 7ول های مرتبط با اقتصاد )جد آموزش و پژوهش و جاذبه

 
وحش و موثر در توسعه  های مرتبط با حیات بندی جاذبه اولویت (7جدول 

 گردشگری در منطقه مطالعاتی از دیدگاه گردشگران 
 بار عاملی )وزن عامل( عامل ردیف

های مرتبط با شکار و صید جاذبه 1  76/0  
های مرتبط با ورزش جاذبه 1  71/0  
های مرتبط با تفریح جاذبه 5  33/0  
های مرتبط با آموزش و پژوهش جاذبه 4  56/0  
های مرتبط با اقتصاد جاذبه 3  11/0  

 
 وحش و موثر بر توسعه گردشگری در منطقه مطالعاتی از دیدگاه کاربران های مرتبط با حیات های جاذبه بندی خرده مقیاس اولویت (7 جدول

 عاملیبار  وحش های حیات جاذبه
 65/0 سواری، شترسواری(  های مرتبط با سوارکاری )اسب ـ جاذبه
 38/0 کن( ای و تفریحی، بگیر و ول های مرتبط با ماهیگیری )مسابقه ـ جاذبه
 38/0 های مرتبط با تیراندازی با کمان ـ جاذبه
 73/0 های مرتبط با تیراندازی با اسلحه ـ جاذبه
 34/0 بازی قوچهای مرتبط با  ـ جاذبه

 40/0 گذاری های مرتبط با تله جاذبه -
 30/0 وحش برداری از حیات برداری، فیلم های مرتبط با عکس ـ جاذبه
 47/0 وحش های مستند و علمی از حیات های مرتبط با تهیه فیلم ـ جاذبه

 51/0 ها گونههای مرتبط با تحقیقات علمی و پژوهشی در زمینه زیستگاه و خصوصیات  جاذبه -
 31/0 های مربوط به مشاهده حیوانات ـ جاذبه
 48/0 های مربوط به تغذیه دستی ـ جاذبه
 57/0 های مربوط به عکس انداختن با حیوانات و یا در آغوش گرفتن حیوانات ـ جاذبه
 18/0 های مربوط به نقاشی از حیوانات ـ جاذبه
 18/0 ها های مربوط به خرید و فروش گونه ـ جاذبه
 14/0 های مربوط به کسب درآمد از حیوانات )پوست، پشم، روغن، شاخ و ...( ـ جاذبه
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های مربوط به  بار عاملی اجزای درونی خرده مقیاس 7جدول 
وحش مؤثر بر توسعه گردشگری را از دیدگاه  های حیات جاذبه

شکار با در این میان، بیشترین وزن را  دهد. گردشگران نشان می
( 63/4) های مرتبط با سوارکاری جاذبه( و پس از آن 77/4) اسلحه

( به خود اختصاص 75/4) های مربوط به مشاهده حیوانات جاذبهو 
( 67/4) های مربوط به کسب درآمد جاذبهاند و کمترین وزن را  داده

 اند. ( داشته61/4) های مربوط به نقاشی جاذبهو نیز 

ها بیانگر آن است که  نامه شده از پرسش همچنین، نتایج کسب
ها با دیدگاه  مقیاس دیدگاه گردشگران خارجی در برخی از خرده

ترین عامل در  گردشگران داخلی تفاوت دارد. بدین معنی که مهم

برداری و  جذب گردشگر از دیدگاه گردشگران خارجی، عکس
( در حالیکه همین عامل از 77/4وحش است ) فیلمبرداری از حیات

( و 73/4دیدگاه گردشگران داخلی دارای اهمیت کمتری است )
با اسلحه( در نزد  های مرتبط با شکار و صید )تیراندازی جاذبه

 گردشگران داخلی دارای بیشترین اهمیت بوده است. 
؛ مقایسه میان دیدگاه گردشگران داخلی و خارجی را در 6شکل 
در نهایت، عاملی که از دیدگاه دهد.  ها نشان می س خرده مقیامورد 

گردشگران، بیش از سایر عوامل جذابیت داشته و در جذب گردشگر 
های شکار و صید است.  ، جاذبهاستموثرتر  مطالعاتی به منطقه

 دهد. ؛ سهم هر یک از عوامل پنجگانه را نشان می7شکل 

 
وحش در منطقه مطالعاتی های گردشگری مرتبط با حیات مقایسه دیدگاه گردشگران داخلی و خارجی نسبت به جاذبه (6شکل 

  

 وزن هر یک از عوامل پنجگانه موثر در جذب گردشگری در منطقه مطالعاتی (7شکل 
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 های جانوری مختلف در منطقه مطالعاتی براساس نظر گردشگران میزان جذابیت مشاهده گونه( 1شکل 

 
نکته حایز اهمیت آن است که در اکثر موارد، آگاهی جامعه محلی 

های حقوقی و پیامدهای ناشی از آن نسبت به  نسبت به جنبه
تخریب »گردشگران بیشتر بوده است. شایان ذکر است که در مورد 

 
هر دو گروه بسیار متاسفانه امتیاز کسب شده توسط « زیستگاه

باالترین بخش امتیازی مربوط  و این در حالی است کهپایین بوده 
ارایه  5بوده است. نتایج در شکل « سوزی عمدی آتش»به مورد 

 شده است.
 

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

 
 بحث

دهد که محدوده مطالعاتی به دلیل  تحلیل نتایج نشان می
منطقه حفاظت   ملی، برخورداری از مناطق ویژه زیستی نظیر پارک

های گوناگون، از  وحش و همچنین اکوسیستم پناهگاه حیات  شده،
منظور توسعه  تنوع زیستی و زیستگاهی ارزشمند و مناسبی به

های جانوری ممتاز بر  برد. حضور گونه گردشگری بهره می

 
وحش این منطقه افزوده است.  اتـهای گردشگری حی قابلیت
ها مشخص گردید،  نامه تحلیل پرسش طور که از انـانه، همـمتاسف

بیشترین میزان عالقمندی گردشگران )به ویژه گردشگران داخلی( 
های شکار و صید است که  ه جاذبهوحش مربوط ب در مورد حیات

و همچنین  [Orams, 1996] ارامس این مورد با تحقیقات
 [Knight & Gutzwiller, 1995] کنیت و گوتزیلر مطالعات
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ورزش و »های مربوط به  مطابقت دارد. این در حالی است که جاذبه
های بعدی قرار گرفتند. یکی  در رتبه« آموزش و پژوهش»و « تفریح

سنتی در مورد تنوع زیستی  ترین دالیل این امر، تفکرات از مهم
 ,Laghai et al] همکاران لقایی و ، این مورد با تحقیقاتاست

مطابقت دارد. آنان در تحقیق خود بدین نتیجه رسیده  [2012
های آموزشی و پژوهشی برای گردشگران داخلی  بودند که در جنبه

که متاسفانه  دهد له نشان میئ. این مسیستدر اولویت ن
وحش آشنایی  های مختلف گردشگری حیات گردشگران با جنبه

های محیط زیستی  ساز خسارت کامل ندارند که این موضوع سبب
تواند باشد، چرا که عدم آگاهی منجر به اقدام تخریبی خواهد  می

دالیل « های اقتصادی جاذبه»شد. ولیکن در خصوص کم بودن رتبه 
. اول آنکه بخش اعظم منطقه مطالعاتی توان برشمرد چندی را می

های  از اکوسیستم بیابانی برخوردار است که ماهیتًا فاقد کاربری
های جنگلی نیز امکان  سودآور اقتصادی است. همچنین؛ در بخش

قطع گسترده پوشش گیاهی و یا قاچاق الوار فراهم نیست. در 
د که در دهند. هر چن نتیجه اینگونه تخلفات در منطقه کمتر رخ می

های شمالی منطقه مطالعاتی به دلیل حضور گونه ارزشمند  بخش
گیری فراهم است. به دلیل شیب نسبتًا زیاد،  بلوط زمینه برای زغال

امکان کشت زیراشکوب نیز فراهم نبوده و سرمای شدید هوا در 
نیمه شمالی منطقه عماًل شرایط را برای تغییر کاربری اراضی و 

توان  به زراعی دشوار ساخته که در اصل میتبدیل اراضی جنگلی 
 گفت از امتیازات منطقه است. 

با توجه به آنکه استان سمنان از لحاظ میزان جرایم محیط زیستی 
 ,Fardin et al]رتبه نهم را در کشور به خود اختصاص داده است 

های شاخص به دلیل سؤ  ، و نیز نظر به آنکه اکثر گونه[2020
اتحادیه جهانی ت صحیح در فهرست سرخ مدیریت و عدم حفاظ

گونه مطابق با  66قرار دارند ) حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی
ریزی و توسعه گردشگری در این  ( بنابراین؛ هر نوع برنامه5جدول 

منطقه نیازمند رعایت مالحظات محیط زیستی است. از سوی 
ی طور که از نتایج مشخص است، میزان آگاهی عموم دیگر، همان

های حقوقی و  کاربران )به ویژه گردشگران( نسبت به جنبه
مل بوده أپیامدهای جرایم محیط زیستی بسیار اندک و قابل ت

است. البته الزم به ذکر است که در این میان، آگاهی جامعه 
محلی در خصوص پیامدها و جرایم محیط زیستی، از گردشگران 

آن است که جامعه  بیشتر بوده است. این امر احتمااًل به دلیل
تقیم با محلی در منطقه حضور مداوم داشته و در برخورد مس

همچنین؛ دانش و آگاهی عمومی هر  استل محیط زیستی ئمسا
ل مربوط به اهمیت و ئو گروه مورد مطالعه، در خصوص مساد

نقش زیستگاه و پیامدهای حقوقی ناشی از تخریب آن بسیار اندک 
آن است که این نقطه ضعف، در بوده است. نکته حایز اهمیت 

مورد  [Laghai et al, 2012] و همکاران لقاییگذشته نیز توسط 
واکاوی قرار گرفته است. از دیدگاه حقوق محیط زیست، حفاظت از 
طبیعت و منابع طبیعی زنده در زمره الزامات و اصول اساسی 

. با توجه به اهمیت حفاظت از تنوع استمدیریت محیط زیست 

ناسایی شده در منطقه مطالعاتی و نظر به حساسیت زیستی ش
کره( شایسته است تا  گاه زیست زیستگاه مورد مطالعه )ذخیره

گذار نسبت به بازبینی و اصالح جرایم کیفری در محیط  قانون
های نقدی و غیرنقدی برای شکار و صید  زیست نظیر مجازات

ساس، های ح های موجود در منطقه و نیز تخریب زیستگاه گونه
 ,Munro et al]و همکاران مانرو طور که  اقدام نماید. همان

اند، جرایم محیط زیستی بخشی از حقوق  عنوان نموده [2010
کیفری محیط زیست هستند که نقشی مهم و اثرگذار در مدیریت و 

های نقدی  کنند. در حال حاضر، جریمه حفاظت از طبیعت ایفا می
ها در کشور تناسبی با اهمیت و جایگاه گونه  شکار و صید گونه

ه در نهایت منجر به لئمورد نظر در اکوسیستم ندارد که این مس
تر  بازدارندگی نخواهد بود. حال آنکه با اعمال نظر کارشناسی دقیق

ها متناسب با اکوسیستم و بستر  توان ضرایبی را برای گونه می
و مانرو  زیست آن گونه در نظر گرفت. این مورد با تحقیقات

مطابقت دارد. بنابراین؛ الزم  [Munro et al, 2010] همکاران
له حقوق کیفری محیط زیست برای برخورد با جرایم سئاست تا م

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 
له ئمنظور توسعه گردشگری به ویژه اکوتوریسم است و این مس به

رود. از سوی دیگر، با  تنوع زیستی به شمار میتهدید بزرگی برای 
العاده منطقه مطالعاتی برای جذب  های فوق توجه به قابلیت

های جانوری  ها و گونه بودن برخی اکوسیستم گردشگر و حساس
های  منظور ارتقای سطح آگاهی لزوم تدوین برنامه مدیریتی به

ا برای محیط زیستی گردشگران و ایجاد عالقه و انگیزه در آنه
طور که  شود. همان حفاظت از تنوع زیستی احساس می

[Azadbakht & Nazari, 2012] اند، انواع  اشاره داشته
های محیط زیستی مرتبط با تنوع زیستی  گوناگونی از جاذبه

طور  باشند. به عنوان پتانسیل گردشگری طبیعی مطرح  تواند به می
وحش،  ری از حیاتبردا برداری و فیلم نگری، عکس مثال: پرنده

گیری، جنگ بر سر  گزینی، مهاجرت، جفت گذاری، النه مشاهده تخم
های مختلف پرندگان و پستانداران،  یابی، ضبط صدای گونه زوج

مطالعه بر روی رفتارهای جانوران، صید و شکار، تغذیه دستی 
 .هستندهای تنوع زیستی  همگی از انواع جاذبه غیرهجانوران و 

 

 گیری نتیجه
توان چنین عنوان نمود که  مجموع، براساس نتایج تحقیق می در

مندی  گاه زیست کره توران(، به لحاظ بهره منطقه مطالعاتی )ذخیره
های خاص، از پتانسیل  از تنوع زیستی منحصربفرد و زیستگاه

باالیی در اکوتوریسم برخوردار است. بنابراین؛ قابلیت توسعه این 
ن وجود دارد. ولیکن؛ نظر به صنعت و درآمدزایی برای استا
های اکولوژیکی و با توجه به  گستردگی منطقه و حساسیت

های مورد اشاره گردشگران، الزم است تا پیش از هرگونه  اولویت
ریزی، نسبت به بازبینی و تدقیق قوانین حقوقی مرتبط با  برنامه
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عنوان  محیط زیست طبیعی اقدام گردد. جرایم محیط زیستی به
های کیفری حقوق محیط زیست توانایی کنترل و  نبهیکی از ج

اجتناب از اقدامات مجرمانه در محیط زیست و طبیعت را دارا 
 هستند. 

توان پیشنهادهای زیر را برای منطقه مطالعاتی ارایه  در مجموع، می
 نمود: 

 گاه توران؛  تدوین برنامه مدیریت و حفاظت از منطقه ذخیره
های محیط زیستی برای گردشگران پیش از ورود  الزام بر ارایه آموزه

 به منطقه در خصوص اهمیت تنوع زیستی و حفاظت از طبیعت؛ 
های عمومی  توانمندسازی جامعه محلی و ارتقای سطح آگاهی

 نسبت به حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی؛ 

 بازنگری جرایم کیفری محیط زیست و بروزرسانی آنها. 
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این مقاله مستخرج از رساله دکتری با موضوع حقوق محیط  منابع مالی:
های  و تمامی هزینه شده که در دانشگاه آزاد اسالمی انجام است زیست

و هیچ سازمان و یا نهادی  شدهمرتبط به آن توسط دانشجو پرداخت 
  .یستعنوان حامی مالی مطرح ن به
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