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Abstract: 185 questionnaires were distributed to hunters around Gomishan Wetland on 

Wednesdays, Thursdays and Fridays in December 1996 and January–February 1997 (NB: 

the weekend in Iran is Thursday/Friday). Of the respondents, 68.3% were forty years old or 

more, 35% were educated to elementary level, 54.1% were farmers, and 44.7% had hunted 

for more than 10 years. Of only 35.3% of hunters that responded to the question as to why 

they hunt, 25.9% said they hunted for food and the remainders said that they hunted for 

sport. 55.8% go hunting in one or two weeks a month, and 34% go hunting on Fridays. 

56.5% of hunters use their own vehicles, and 36.5% use boats for hunting. For 70.5% of 

hunters, the main targets are ducks (Anas spp.), while 29.5% hunt mainly ducks and 

Eurasian Coot Fulica atra. 55.3% shoot fewer than 5 birds per hunting trip and 37.6% 

shoot 5–10 birds per trip. According to the questionnaires, 26.3% of the birds killed were 

mostly Eurasian Coots, 18.7% were ducks, and 55.0% were ducks or coots. 66.2% of 

respondents believed that the population of waterbirds has been declining in recent years.  

 

 ۲۵ هكتار در ۱۷۷۰۰گميشان با مساحتي در حدود تاالب 

 كيلومتري ۱ركمن و كيلومتري شمال شرقي شهرستان بندر ت

غرب روستاي كريم ايشان در مجاورت درياي خزر در مختصات 

  شرقي و در امتداد مرز بين ۵۳°۵۷′ شمالي و ۳۷°۱۱′جغرافيايي 

 .ايران و تركمنستان در خاك كشور تركمنستان واقع شده است

 واقع شده ضلع جنوبي در اين تاالب مصب رودخانه گرگانرود

خاك كشور تركمنستان به رودخانه ر است و قسمت شمالي آن د

هاي  ترين مكان تاالب گميشان يكي از مهم. شود اترك ختم مي

باشد  جذب پرندگان آبزي در جنوب شرق درياي خزر مي
(Ghaemi 1993, Mehrjou 1992, Riazi 2002, Scott 

هاي بين   در فهرست تاالب۲۰۰۱تاالب در سال اين . (1995

توان  به ثبت رسيد و امروزه مي) رامسر(ا ه المللي كنوانسيون تاالب

  .  نمودهاي كشور محسوب ترين تاالب آن را به عنوان يكي از مهم

بيشتر اهالي اين ناحيه از راه دامداري، شكار و صـيد، صـنايع               

بنابر اين شكار و صـيد      . نمايند مي روستايي و نمدمالي امرار معاش    

عوامـل   .شود   مي يكي از منابع اصلي تامين غذاي اهالي محسوب       

تهديد كننده آن عمدتاً شامل حـضور شـكارچيان، صـيادان، تـردد      

هاي متعلق به سازمان شيالت در سطح تاالب، تجمع زبالـه،            قايق

بخـش شـمالي تـاالب      . باشـد   هوايي و گردشگري مـي    نصب دام   

 تحـت مـديريت      و گميشان جزو مناطق شكار ممنوع كشور بـوده       

  .دباش سازمان حفاظت محيط زيست مي

ــضوري    ــل ح ــع و تكمي ــاس توزي ــر اس ــه ب ــن مطالع  ۱۸۵اي

، ۴ دي و ۶-۸پرسشنامه در بين شكارچيان منطقه طـي روزهـاي          

ــن ۲۵ و ۱۱ ــه  ۱۳۷۵ بهم ــر هفت ــه روز آخ ــنبه، ( و در س چهارش

   بـر سواالت پرسشنامه شـامل  . انجام شده است  ) پنجشنبه و جمعه  

 سن، تحصيالت، شغل، سابقه شكار، هدف شـكار، تعـداد دفعـات           

شكار، وسيله نقليه، عالقه به شكار، تعداد پرنده شكار شده، تنـوع            

 باشـد   ميپرندگان شكار شده و  وضعيت حضور پرندگان در تاالب       

هـا، بـر اسـاس فراوانـي      آوري پرسشنامه  و جمع   پس از تكميل   كه

هـا   بنـدي و تجزيـه و تحليـل پاسـخ     هاي داده شده به جمـع    پاسخ

  .ه استپرداخته شد

  

 نتايج 

  : نشان داد پرسشنامه تكميل شده توسط شكارچيان۱۸۵بررسي 

 سـال و بـاالتر و       ۴۰ در گروه سـني       شكارچيان %۳/۶۸: سن-۱

 سـال   ۴۰ شـكارچيان بـاالي      بيـشتر .  بودند  سال ۳۰بقيه كمتر از    

ســاكن شــهرها و روســتاهاي مجــاور تــاالب و اصــطالحا بــومي 
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شكارچيان بومي كه اغلب تركمن نيز هستند، هدفـشان         . باشند  مي

  . از شكار تامين غذاي خانواده است

از شكارچيان داراي تحصيالت ابتـدايي و       % ۳۵:  تحصيالت -۲

 ۴۰ي بـاالتر از  هـا  سواد بودند كه اين گروه شامل تركمن       بي% ۲۸

نيـز داراي تحـصيالت     % ۳/۲۲در ميـان شـكارچيان      . شد  سال مي 

باالتر از ديپلم بودند كه بيشترشان ساكنان شهرهاي اطراف مركز          

شـايد  . استان بودند و در واقع همان شـكارچيان غيربـومي بودنـد           

هـا در   علت اين درصد باال اين بود كه در حدود نيمي از پرسشنامه      

ه بود كه در اين روز احتمـال حـضور شـكارچيان            روز جمعه پر شد   

يابد و طبيعتا اين افـراد داراي تحـصيالت           براي تفريح افزايش مي   

  .باالتري هستند

كارمند بودند  % ۷/۲۴از پاسخگويان كشاورز و     % ۱/۵۴:  شغل -۳

 شـكارچي بـود كـه ايـن         هـا   نيز شغل اصلي آن   % ۷/۴و همچنين   

  .هاي بومي هستند درصد اندك همان تركمن

از % ۷/۴۴هــاي داده شــده،  طبــق جــواب:  ســابقه شــكار-۴

 سـال بودنـد و ضـمن        ۱۰شكارچيان داراي سابقه شكار بـيش از        

سواالت شفاهي نيز معلوم شد كه تعداد شكارچيان با سابقه نيز هر 

تـوان از درصـد    گيـري را مـي   اين نتيجه. شود روز كمتر از قبل مي  

بقه كمتـري نيـز     شكارچيان تفريحي كه داراي سـن كمتـر و سـا          

  .باشند دريافت مي

 از آمـدن     هدف خود را   از پاسخگويان % ۹/۲۵:  هدف شكار  -۵

.  اعـالم نمودنـد    تفريحـي  جنبـه    % ۴/۹اي و     به شكار جنبه تغذيه   

كردنـد،   اي بيـان مـي   افرادي كه هدف خود را از شكار جنبه تغذيه        

هاي منطقه بودند كه اين حرفه را شغل اصلي خـود             بيشتر تركمن 

نداشتند و بر اين عقيده بودند كه تاالب گميشان يكي از منابع پ مي

ها قبل تـا حـدود        اي مردم از سال     ي است و نيازهاي تغذيه    ادخداد

زيادي به اين تاالب وابسته بود و تاالب گميشان از منـابع اصـلي              

  . رود تامين پروتئين نزد مردم منطقه به شمار مي

ه شكارچيان به شكار    تعداد دفعاتي ك  :  تعداد دفعات شكار   -۶

با اندكي تامل از ميان     .  به عوامل متعددي بستگي داشت     مدندآ  مي

تـوان دريافـت كـه عوامـل مـوثر بـر آن               هاي داده شده مي     پاسخ

دوري و نزديكـي محـل زنـدگي شـكارچيان بـومي و             : عبارتند از 

هـاي حفـاظتي سـازمان        غيربومي از تاالب گميـشان، محـدوديت      

شـنبه، نيازهـاي      هاي شـنبه تـا سـه      حفاظت محيط زيست در روز    

مختلف و اهداف متفاوت شكارچيان و يا به عبارتي شكار تفريحي          

اي، مشكالت ناشي از تهيـه وسـايل شـكار و هزينـه هـر         و تغذيه 

از افراد يك يا دو هفتـه در مـاه بـه شـكار              % ۸/۵۸. هفته از شكار  

 هـا   آيند كه شـغل اصـلي آن        هر هفته به شكار مي    % ۲۷آيند و     مي

 نزديك تاالب بوده و يا اينكـه  ها ارچي بوده و محل زندگي آن  شك

اي   از شكار پرندگان آبزي رفـع نيازهـاي تغذيـه     ها  هدف عمده آن  

در منطقه به شكارچيان شهرهاي گميـشان،       . باشد  شان مي   خانواده

بندرتركمن، كردكوي و روستاهاي مجاور شكارچيان بـومي و بـه           

آيند،   ساير شهرها به شكار مي    افرادي كه از شهرهاي آمل، بابل و        

مسافت زياد تاالب گميشان از شـهرهايي       . شود  غيربومي گفته مي  

شود كـه شـكارچيان       مانند ساري، آمل، بابل و قائمشهر باعث مي       

افراد بومي سه روز هفته     . غيربومي نتوانند هر هفته به شكار بيايند      

روز شكارچيان مناطق شهرهاي نزديكتر يـك     . آيند  را به شكار مي   

 روز در هفته كـه بـه علـت بعـد     ۲در هفته و شكارچيان غيربومي    

بنابه گفته اكثر . باشند مسافت مجبور به اقامت شبانه در منطقه مي   

شكارچيان، بيشترين موفقيت در شكار مربـوط بـه روز چهارشـنبه          

باشد كه دليل آن مربوط به اولين روز شكار، ازدحام شكارچيان             مي

هـا     پرندگان در روزهاي بعد بخصوص جمعه      در ساير روزها و فرار    

باشد كه به علت تعداد زياد شـكارچي در روز جمعـه، كمتـرين               مي

در روز % ۶به طـور كلـي    . شود  تعداد پرنده در همين روز شكار مي      

هاي بـومي     آيند كه اين دسته اغلب تركمن       چهارشنبه به شكار مي   

آينـد كـه ايـن گـروه شـامل       ها را به شكار مي      جمعه% ۳۴ هستند،

هـايي    آيند و شكارچي    هاي بومي كه هر روز به شكار مي         شكارچي

  . شود كه دو روز در منطقه بود مي

آيند  اي كه افراد با آن به شكار مي وسيله نقليه :  وسيله نقليه  -۷

ــومي و   يكــي از عوامــل تعيــين كننــده در تركيــب شــكارچيان ب

بـه  . اي اسـت   و همچنين شـكارچيان تفريحـي و تغذيـه        غيربومي

 با وسايل نقليه شخـصي بـه شـكار          دي كه  افرا %۵/۷۶طوري كه   

نيز با وسايل نقليه    % ۵/۲۳ و   بودند، شكارچيان تفريحي    آمده بودند 

وسيله نقليه شكارچيان بـومي بيـشتر   . عمومي به شكار آمده بودند   

هـاي صـحرايي    موتورسيكلت و براي شكارچيان غيربومي ماشـين  

بوس و وسايل نقليه عمـومي خـود را    اي نيز حتي با ميني      عده. بود

استفاده از قايق براي شكار در      . رساندند  به نزديكي محل شكار مي    

از پاسخگويان رايج بود كه عمدتا شـكارچيان بـومي         % ۳۶,۵ميان  

با شغل اصلي ماهيگيري و شكار پرنده بودند كه داراي اين وسيله            

  .بودند

از شكارچيان عالقه اصلي خود را      % ۵/۷۰: عالقه به شكار   -۸

ــا   % ۲/۲۸اردك و  ــا و تنهـ ــر توامـ ــز اردك و چنگـ از % ۳/۱نيـ

اين سوال كـه    مورد  در  . پاسخگويان تمايل به شكار چنگر داشتند     

اي از پرنـدگان عالقـه خـاص يـا حتـي عالقـه        به شكار چه گونه 

چـون   ،باشـد  داراي اطمينـان زيـاد نمـي      هـا     پاسخبيشتري داريد؟   

. آينـد  ها يا براي تفريح و يا بـراي تغذيـه بـه شـكار مـي           شكارچي

 از شكار تغذيه خانواده است انتخاب       ها  گروهي كه هدف اصلي آن    

تر را زياد مهم جلـوه   يافتني  تر و دست    اردك به عنوان پرنده فراوان    

اند و هـدف اصـلي     شكارچياني كه به قصد تغذيه نيامده     . دهند  نمي
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 جالـب  هـا  تواند براي آن اي مي ورزشي است، هر پرنده شكار ها  آن

 فقط موفقيت در شكار پرنـده اسـت         ها  چون هدف اصلي آن   . باشد

به همين دليل اين گـروه حتـي از شـكار    . نه انتخاب بين پرندگان  

پرندگان حمايت شده و ممنوع و غيرگوشتي نيز هيچگونه پرهيزي 

اي  ز انتخـاب گونـه  تـر ا  ندارند و دست خالي نيامدن از شكار مهـم    

مشاهده چندين قطعه فالمينگو و اگـرت       . خاص براي شكار است   

  . در بين پرندگان شكار شده خود گواهي بر اين مدعاست

در پاسخ به اين سـوال كـه در         :  تعداد پرنده شكار شده    -۹

 ۵كمتـر از    % ۳/۵۵كنيـد؟     هر نوبت از شكار چند پرنده شكار مـي        

 قطعه را اعالم  ۱۰نيز بيش از    % ۷/۳ قطعه و    ۵-۱۰% ۶/۳۷قطعه،  

ها اميدوار كردند چـرا       دسته آخر اعتماد ما را به پاسخ سوال       . كردند

بـا  . باشـد   قطعه پرنده در هر نوبت ممنوع مي۱۰كه شكار بيش از    

اين حال به دليل اعتماد بـه پرسـشگران از بيـان چنـين حقيقتـي       

  .ترسي نداشتند

ـ    :  تنوع پرندگان شكار شده    -۱۰ دگاني كـه از    در ميـان پرن

شوند، چنگـر و اردك بيـشترين تعـداد را      تاالب گميشان شكار مي   

باشد كه اين پاسخ در جـواب اكثـر شـكارچيان بـه چـشم                 دارا مي 

با توجه به اينكه چنگر بيشترين پرنده آبزي است كه در           . خورد  مي

تـوان نتيجـه    شود مي ها و سواحل درياي مازندران شكار مي    تاالب

لي شكارچيان به دنبـال شـكار تعـداد بيـشتر           گرفت كه به طور ك    

 چنگـر و   شكارچيان تنها  %۳/۲۶. پرنده هستند تا يك پرنده خاص     

  . كنند  اردك را شكار مي تنهانيز% ۷/۱۸ اردك و چنگر و ۵۵%

پرندگان مورد عالقه به شـكار در مقابـل پرنـدگان            مقايسهبا  

ر از شـكارچيان د   % ۷/۷۳عالقـه   توان دريافت كـه       شكار شده مي  

از % ۷/۱۸باشـد ولـي تنهـا         ميان پرندگان قابل شـكار اردك مـي       

؛ يعنـي   بودشكارچيان  عالقه باطني   اساس  بر  پرندگان شكار شده    

كنند جـداي از عالقـه        از شكارچيان آنچه را شكار مي     % ۳۰حدود  

  . به يك گونه خاص استها آن

در پاسخ به ايـن     :  وضعيت حضور پرندگان در تاالب     -۱۱

ي گذشته از   ها   پرندگان در تاالب نسبت به سال      سوال كه وضعيت  

عقيده داشتند كه تعداد    % ۲/۶۶نظر فراواني و تعداد چگونه است؟       

گيـري را از كـاهش         اين نتيجـه   ها  پرندگان كاهش يافته است آن    

هـا اسـتنباط كـرده بودنـد و           ميزان شكار پرندگان توسط شكارچي    

رود كـه   ل ايـن مـي  اند و احتمـا  اكثرا افراد با تحصيالت كمتر بوده 

، كـاهش تعـداد پرنـدگان       ها  منظور از كاهش تعداد پرنده براي آن      

شكار شده و يا كاهش تعداد پرنـده در قـسمت خاصـي از تـاالب                

 عقيده داشتند كـه بـا اقـدامات حفـاظتي سـازمان             ها  آن. باشد  مي

هاي حفاظت شده     حفاظت محيط زيست بيشتر پرندگان در قسمت      

 براي شـكار كـاهش پيـدا      ها  وفقيت آن تاالب هستند و شانس و م     

 كه عقيده بر افزايش تعداد      بقيه شكارچيان كرده است اما در ميان      

هـا    پرندگان بعد از اقدامات حفاظتي داشتند، تعداد تحـصيل كـرده          

  . نسبتا بيشتر بود

اي مـردم   تاالب گميشان از ديربـاز برآورنـده نيازهـاي تغذيـه      

 طـي بررسـي   (Ghaemi 1993)قائمي . استحاشيه تاالب بوده 

 نفـر  ۶۹۶ دريافت كه تعـداد  ۱۳۶۶خود در يك روز جمعه در سال    

 پرنـده را  ۷۰۳۷ فشنگ را مصرف كرده و ۲۲۳۶۹شكارچي، حدود   

لذا ضـروري اسـت در زمـان صـدور پروانـه شـكار،              . شكار كردند 

ــردم از شــكا  ــداف م ــه در جــذب  نيازهــاي و  اه ــوان منطق ر و ت

ضمن حفظ نسل پرندگان، امـرار      شكارچيان در نظر گرفته شود تا       

معاش بوميان منطقه از طريق شكار پرندگان آبـزي بـه مخـاطره             

اگرچه اين مطالعـه بيـشتر بازگوكننـده نظـرات شـكارچيان            . نيفتد

تـوان   هاي داده شده به سـواالت، مـي    با مطالعه پاسخ  اما باشد،  مي

تدابير جديدي را كه در مديريت شكار پرندگان آبـزي مـوثر واقـع         

هاي آموزشي جهت تنـوير   همچنين اجراي برنامه . د اتخاذ نمود  شو

توانـد   مـي  افكار عمومي، بخصوص در بين بوميان حاشـيه تـاالب   

هـاي اكولوژيـك تـاالب     نقش موثري در حفظ و حراست از ارزش  

  . باشد داشتهگميشان
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