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 چکیده

های جانوری در یک جامعه دارد. مواردی یات گونهشکار غیرقانونی پرندگان تاثیرات مخربی بر اقتصاد و ح

شهرستان فریدونکنار استان مازندران وجود دارد که تحقیق حاضر به بررسی و  از این شکار غیرقانونی در

ات رینظپرندگان  غیرقانونی شکارچهارچوب نظری این تحقیق برای تبیین تبیین آن خواهد پرداخت. 

باشد. این تحقیق به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه برای می بازار یتقاضا کاهش و روزمره هایفعالیت

شهرستان فریدونکنار در  هایروستاروستائیان ی همهانجام شده است. جامعه آماری  ،هاجمع آوری داده

ند گیری هدفمگیری تصادفی ساده و نمونهگیری ترکیبی از نمونهروش نمونه .انداستان مازندران بوده

 پرندگان غیرقانونی شکارنفر( از پاسخگویان  303) درصد ۷۵نتایج تحقیق نشان داد که حدود  اشد.بمی

به  رندگانپ غیرقانونی شکاردادند. نتایج مدل معادالت ساختاری نشان داد که بیشترین تاثیر بر انجام می

ناسب م معیشتی و هدف انگیزه با بازار، مجرم توانا، تقاضای نگهبان حضور ترتیب مربوط به متغیرهای

دارد  بمعیشتی و هدف مناس انگیزه با بازار از طریق تاثیرات مثبتی که بر مجرم باشند. متغیر تقاضایمی

 تاثیر غیرمستقیمی بگذارد. پرندگان قانونی غیر تواند بر شکارمی

 ؛ی روزمرههافعالیت ؛تقاضای بازار ؛پرندگان قانونی غیر شکار محیطی؛جرائم زیست :هاکلیدواژه

 روستائیان.
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 و بیان مساله مقدمه-۱

شناسی جرم .دنباشمی ۲شناسی سبزجرم یی گستردهحوزه جزئی از 1محیطیجرائم زیست

 دامنه بررسی شناسی و علوم اجتماعی شد.میالدی وارد ادبیات جرم 1990ی از اوایل دهه سبز

ی محیطها، جرائم و قوانین زیستای مثل آسیبو گسترده متنوعشناسی به موضوعات جرماین 

هر اقدامی که به محیط »زیستی را به مثابه توان جرائم محیطدر یک تعریف ساده می پردازد.می

: 3،۲008وایت) کردتعریف « زیست آسیب بزند و قانون هم برایش مجازاتی در نظر گرفته باشد

8۷.) 

بندی بر حسب انواع رفتارهای ی دستههاهایی درباره معیارها و روشدر ادبیات این حوزه، بحث

-۲1: ۲004) همکارانو  4اتفاق افتاده است. در این راستا، کارابین های مجرمانهبشری و فعالیت

اند. جرائم اولیه ی جرائم اولیه و ثانویه تقسیم کردهمحیطی را به دو دسته( جرائم زیست۲3

و  منجر به تخریب به طور مستقیمهای بشری محیطی شامل جرائمی هستند که فعالیتزیست

 واهجرائم مرتبط با آلودگی این جرائم شامل مواردی مثل شود. اتمام منابع طبیعی در جهان می

 ،مثل فقدان آب آشامیدنی() آبجرائم مرتبط با آلودگی ، ها(های کارخانهمثل سوزاندن زباله)

ا جرائم مرتبط بو  های بارانی(لمثل قطع و تخریب درختان جنگ) زداییجرائم مرتبط با جنگل 

-می آنها( مثل قاچاق حیوانات کمیاب و یا قسمتی از بدن) جانوریهای گیاهی و انقراض گونه

حیطی ممحیطی به جرائمی اشاره دارد که ناشی از نقض قوانین زیسترائم ثانویه زیستباشند. ج

های الهی مثل زبجرائم شامل موارداند. این زیستی وضع شدهاست که برای مقابله با تخریب محیط

ی های سمی( و خشونت دولتمثل تخلیه قانونی و غیرقانونی زباله) یافتهخطرناک و جرائم سازمان

حامیان محیط زیست توسط  مثل منفجر کردن کشتی) زیستهای حافظ محیط بر علیه گروه

 باشند.می (198۵دولت فرانسه در سال 

 زیست مهم جرائم از یکی ۵حیات وحششکار غیرقانونی  یطی،محاز بین انواع جرائم زیست

تجارت غیرقانونی حیات وحش به تجارت غیرقانونی،  .باشدمی شایع جهان در که است محیطی

های گیاهی و جانوری در معرض خطر، کمیاب و محافظت قاچاق، شکار و به دام انداختن گونه

تجارت غیرقانونی حیات توان بیان کرد که ی میبه طور کل(. 14۵: ۲009، 6وات) داردشده اشاره 

 

1 - Environmental crime 

2 - Green criminology 

3 - White 

4 - Carrabine 

5 - Illegal wildlife hunting 

6 - Wyatt 
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المللی دارد. برای مثال شکار غیرقانونی حیوانات در اثرات وسیعی در سطح ملی و بینوحش 

های جانوری کمیاب دارد. با ادامه شکار و تجارت حیات وحش بیشترین تاثیر را بر انقراض گونه

-)گزارش سازمان همکاری طر انقراض قرار داردها در خها، ببرها و فیلغیرقانونی جمعیت کرگدن

 (.۲3: ۲01۲، 1ایهای اقتصادی و توسعه

-( طی گزارشی که با همکاری دفتر محیط۲013) ۲دفتر مبارزه با جرم سازمان ملل متحد

محیطی پرداختند. مطابق زیستی این سازمان تهیه شد، به برآورد درآمدهای ساالنه جرائم زیست

بیلیون  ۲۵9تا  91محیطی در جهان بین لی اشکال مختلف جرائم زیستگردش ما، این گزارش

دالر، چهارمین  بیلیون 3۲ تا ۷وحش با  حیات غیرقانونی تجارت، ۲013شد. در سال  دالر برآورد

تراکنش باالی پول در این نوع جرائم، با  .باشدمیمحیطی در بین جرائم زیست تجارت پر سود

های تجاری مشروع، منجر به انحالل نونی در اقتصاد به جای فعالیتهای غیرقاجایگزینی فعالیت

شود. در این وضعیت، دولت، سیستم مالیات بر درآمد و کسب و کار و نابودی یک جامعه می

-روند. همچنین یک درصد نامشخصی از این درآمدهای ناشی از جرائم زیستمشروع تحلیل می

با پولشویی و مصرف متظاهرانه  یات وحش به طور خاصبه طور عام و تجارت غیرقانونی ح محیطی

ن ایی افزایش ی آینده جامعه بوسیلهها، مدیریت و توسعهشود. فرصتوارد اقتصاد قانونی می

تواند اهداف توسعه و حکمرانی یک جرائم در حال تهدید است. این تهدید به طوری است که می

 4عالوه بر این موارد، الوسون و وینز (.19: 1۵۲0و همکاران،  3)نیلمن حکومت را متزلزل کند

کنند که افزایش شکار و تجارت غیرقانونی حیات وحش موجب کاهش اقتدار ( بیان می۲014)

ند. کالمللی فراهم میهای مدنی و تهدیداتی برای ثبات ملی و امنیت بیها، افزایش تضاددولت

دهد و حیات وحش فقر را افزایش می( مدعی است که شکار و تجارت غیرقانونی ۲013) وات

اثرات منفی و مخربی بر امنیت غذایی، سالمت عمومی، تغییرات آب و هوایی و تنوع جانوری 

 دارد.

زیستی که ممکن است منجر به از بین رفتن اکوسیستم، تهدید اقتصاد و محیط مشکالت

( ۲016) و همکاران ۵بلیک .کندمی اندام عرض ایویژه ایگونه امنیت جامعه شود، در ایران به

به این مشکالت در ایران پرداختند.  ،محیطی در خاورمیانهدر بررسی وضعیت مشکالت زیست

 ، در خطرو جانوری های زیستیمحیطی و تخریب گونههای آنها ناپایداری زیستمطابق بررسی

 

1 - Organization for Economic Cooperation and Development 

2 - United Nations Office on Drugs and Crime 

3 - Nellemann 

4 - Lawson and Vines 

5 -Blake 



 ۹۷/ پاییز و زمستان  ۱۲جامعه شناسی نهاد های اجتماعی/ دوره پنجم / شماره  .......................... ۴۲

 

 در جامعه ایران محیطیترین مشکالت زیستافتادن امنیت آب و منابع آبی و آلودگی هوا از مهم

باشد. از نظر آنها، یکی از دالیل اصلی این مشکالت، شهرنشینی سریع و عدم توجه به توسعه می

 کند.محیطی را در سطح فردی و سازمانی فراهم میهای زیستهای آسیبپایدار است که زمینه

 همواره زندگی کیفیت و پایدار یتوسعه زیست، محیط پایداری هایشاخص رعایت در ایران

 هایشاخص در جدول ایران جایگاه است؛ داده اختصاص خود به را جهانی جداول پایین هایرتبه

 حالی در است. این بوده کشور 180 میان در 10۵ رتبه ۲016 سال در زیست محیط پایداری

)گزارش  .داشت قرار 68 رتبه در ۲008سال  در و ۷8 مقام در ۲010 سال ایران در که است

محیطی و زیستبنابراین مشکل جرائم .(33: ۲016، 1زیستیانی عملکرد محیطشاخص جه

در جامعه ایران هم های زیستی و جانوری در اثر تجارت غیرقانونی حیات وحش گونه انقراض

 باشد.شایع می

محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که سبب جرم زیستدر قانون کیفری ایران، 

از  یکی شود.زیست و به خطر افتادن جدی سالمت بشر میشدید به محیط ورود آسیب و صدمه

زیست بجز انسان است که شامل تمامی گیاهان و این جرایم ارتکابی نسبت به جانداران محیط

ها و تخریب جنگلشکار حیوانات محافظت شده و کمیاب و شود. بر همین اساس حیوانات می

زیست و بنابراین عملی ث بر هم خوردن تعادل در محیطمراتع از جمله مواردی است که باع

تجارت با وجود در نظر گرفتن مجازات برای  .(16-14: 1391)قاسمی، شود. مجرمانه محسوب می

های از ارتکاب این نوع جرائم در شهرستان در قانون کیفری ایران، نمونهغیرقانونی حیات وحش 

 هایفریدونکنار دارای دو تاالب به نامود. شهرستان شفریدونکنار استان مازندران مالحظه می

ه باشند که هر سالهای مازندران می، از معدود تاالبهاتاالباین . باشدتاالب فریدونکنار و لپو می

 کندمی یدرنای کمیاب سیبری را میزبانپرندگان وحشی و تعداد معدودی قطعه  هزاران

 .(4۵: ۲009منصوری، )

ندگان رویه و غیرقانونی پرلی مخرب محیط زیست در فریدونکنار شکار بییکی از مشکالت اص 

 پاییز، روزهای ( در۲01۵) بیست و چهاربه گزارش خبرگزاری فرانس باشد. ها میوحشی در تاالب

. است اروپا مختلف کشورهای از مهاجر پرنده میلیون چندین میزبان سال هر فریدونکنار

 (.۲01۵۲ژانویه  ۲0، بیست و چهار فرانس خبرگزاری)

 

1 - global environmental performance index 

2 - http://observers.france24.com/en/20150120-iran-wetlands-migrating-birds-hunters 
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صید ساالنه پرندگان در این منطقه را بیش  (۲003) 1نالمللی پرندگاکارشناسان موسسه بین 

چاله پرندگان مهاجر سیاه»ماه دوم سال تخمین زدند و نام این منطقه را  6هزار پرنده در  ۷00از 

ش کرد که در نیمه دوم ( گزار1394) ایرانبان محیط زیست خبرگزاری دیده نهادند.« غرب آسیا

شده و در روز بعد در  صید فریدونکنار در هاگونه انواع از پرنده وحشی صدها شب هر سال، در

 (.1394۲آبان  ۲3 ایران، زیست محیط باندیده خبرگزاری) رسدبازارهای فریدونکنار به فروش می

 ن دودارهای این پرندگاباشد. خریشکار غیرقانونی پرندگان بیشتر به خاطر فروش در بازار می

 هم هاریمشت یبقیه. هستند زیبا پرندگان دنبال و دارند تاکسیدرمی کارگاه که ایعده اند،دسته

 در این تجارت غیرقانونی حیات وحشروند  کنند.مصرف خریداری می برای را هاپرنده این فقط

شناسی محیطی بیشتر رویکرد جرم. قابل تبیین است 3شناسی محیطیجرمرویکرد  اب منطقه

های ساختاری برای تبیین جرم و الگوهای حوادث مجرمانه کند که بر فرصتمحققان را تشویق می

طور کلی این رویکرد مدعی است که های روانی و اجتماعی مجرمان. بهمتمرکز شوند تا انگیزه

ه به ماهیت جرائم (. با توج1: ۲014، 4راندا) داردهای فیزیکی بستگی علت جرم به ماهیت محیط

ی شناسمحیطی و ارتباط آن با مکان، فضا و موقعیت ارتکاب این نوع جرائم، رویکرد جرمزیست

ی مناسبی برای این نوع از جرائم باشد. در این رویکرد، حضور بازار کنندهتواند تبیینمحیطی می

م تر این نوع جرائتواند یک فرصت برای ارتکاب بیشتجارت غیرقانونی حیات وحش هم میبرای 

 توانکند که این رویکرد را میرویکرد بازار محور بیان میبازار و ( درباره 96: ۲011) وایتباشد. 

حیطی ممحیطی به کار برد. این رویکرد علت اصلی ارتکاب جرائم زیستبرای تبیین جرائم زیست

ب درآمد و سود از فروش زیست را کسی اصلی مجرمان محیطداند و انگیزهمی ۵را تقاضای بازار

 کند.کاالهای خود در این بازار بیان می

های ونهبر اقتصاد منطقه و حیات گ شکار غیرقانونی پرندگان مخرب تاثیرات به توجه با بنابراین

 روستائیان شهرستان بینشکار غیرقانونی پرندگان  بررسی درصدد حاضر تحقیق ،جانوری

 بود این نروستائیا انتخاب دلیل. باشدمحیطی می شناسیجرم رویکرد با آن تبیین و فریدونکنار

 ائیانروست این اکثر و است خورده گره شهرستان محیطزیست به روستائیان اکثر امرار معاش که

 .دهندمی انجام وحشی پرندگان شکار کنار در را کشاورزی

 

1 - Bird Life International 

2 -http://www.iew.ir/1394/08/23/42519 

3 - Environmental Criminology 

4 - Randa 

5 - Market demand 
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 پژوهشپیشینه  -۲

یمچهارچوب نظری تقسیم  پیشینه پژوهش تحقیق حاضر به دو قسمت پیشینه تجربی و

 شود.که در ادامه به آنها پرداخته می گردد

 تجربی های پژوهش -۲-۱

گردد که تجارت غیرقانونی حیات وحش را با رویکردهای در این قسمت، تحقیقاتی مرور می

موضوع، شناسی محیطی و بازار محور بررسی کردند. به طور کلی به دلیل جدید بودن جرم

 .در داخل کشور وجود داردبه صورت تجربی درباره این موضوع تحقیقات اندکی 

و  ی بیشتر صیادانکه انگیزه به این نتیجه رسیدندتحقیقی در ( ۲003) همکارانو  1وارچال

به ترتیب تامین معیشت، کسب  و آفریقای جنوبی ۲در کشورهای نامیبیازیستی مجرمان محیط

نتایج دفع خطرات حیوانات وحشی در حیات وحش بود. های نادر و آوری گونهسود، عالقه به جمع

منطقه، که دسترسی طوطیان برای مردم دهد نشان می( ۲011) 3پیرس و کالرکتحقیق 

های قدیمی مردم و برای لذت و تفریح شکار کردن، از های باز و بدون محافظت، عادتزیستگاه

-می ۵کشور بولیوی 4شهر سانتاکروزدر ترین عوامل موثر بر شکار غیرقانونی طوطیان جمله مهم

میزان اقدام به شکار حیات وحش و عوامل  درباره (۲014) 6دِسوزار و آلوارزنتایج تحقیق باشد. 

نفر شکارچی که در تحقیق شرکت کردند،  68نشان داد که از در برزیل  ۷آن در افراد استان پارابا

نفر شکارچی خزندگان بودند.  18ارچی پرندگان و کنفر ش ۲6نفر شکارچی پستانداران،  ۲4

عواملی مثل استفاده از گوشت حیوانات برای غذا، استفاده درمانی از قسمتی از بدن موجود شکار 

شده، اهلی و رام کردن آنها، کنترل حیواناتی که خطراتی برای کشاورزی دارند و در امان بودن 

 ی شکار در شکارچیان بودند.های اصلشکارچیان از خطرات حیوانات وحشی، از جمله انگیزه

ی هکه سابقبه این نتیجه رسید شکار غیرقانونی کرگدن در تحقیقی درباره ( ۲014) 8مونتش

یافته در شکار غیرقانونی کرگدن، عرضه شکار در خانواده و اطرافیان نزدیک، نقش باندهای سازمان

 

1 - Warchol 

2 - Namibia 

3- Pires and Clarke 

4 - Santa Cruz 

5 - Bolivia 

6 - De Souza & Alves 

7 - Paraíba 

8 -Montesh 
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ار غیرقانونی کرگدن از جمله و تقاضای شاخ کرگدن به همراه اقدامات ناکارا برای مقابله با شک

 باشد.میدر نایروبی عوامل موثر بر انجام شکار غیرقانونی کرگدن 

نشان داد  سوء استفاده از حیوانات و تجارت حیات وحشدرباره ( ۲014) واتنتایج تحقیق 

های مالی از جمله دالیل فردی تجارت حیوانات خزدار بوده که مصرف شخصی افراد و انگیزه

نین خالء قانونی و اجرای نادرست آن به همراه فساد اداری از دالیل نهادی ارتکاب است. همچ

های بررسی تجارتهدف ( تحقیقی را با ۲01۵) 1باشد. فلپس و وبتجارت غیرقانونی می

شرقی آسیا مثل تایلند، میانمار، مالزی و اندونزی غیرقانونی گیاهان زینتی در کشورهای جنوب

ند تقاضای کنی بیشتر افرادی که در این قسمت فعالیت مینشان داد که انگیزه . نتایجانجام دادند

باشد. عالوه بر این موارد و با توجه به اینکه بازار و درآمدهای حاصل از حضور در این بازار می

بیان کردند که  افرادهای قانونی برای تجارت غیرقانونی این نوع گیاهان وجود دارد، محدودیت

 تواد در ادارات و کارکنان آنها منجر به افزایش این نوع تجارت غیرقانونی شده است. وجود فسا

ه ب شکار غیرقانونی گوزن و بازار سیاه گوشت آن در بریتانیاهدف بررسی تحقیقی با در ( ۲01۵)

ه زیست در بریتانیا بیشتر افرادی کاز نظر ماموران پلیس و محافظان محیط این نتیجه رسید که

کنند و دلیل دهند، آنرا برای فروش در بازارهای سیاه مهیا میغیرقانونی گوزن انجام میشکار 

 باشد. بیشتر افرادی که دراصلی این کار هم دستیابی به سود اقتصادی و منفعت شخصی می

-پردازند، برای تفریح و مصرف شخصی این کار را انجام میها میی قانونی به شکار گوزندایره

در مناطق  تحقیقی با هدف بررسی اقتصادِ اجتماعیِ شکار کرگدندر ( ۲016) ۲بشلهو دهند.

دسترسی آسان به در مناطق جنوبی آفریقا به این نتیجه رسید که  3اطراف پارک ملی کروگر

ی ای روای شکارچیان تاثیر ویژهشرایط سیاسی اجتماعی، تاریخی و موقعیت حاشیهکرگدن، 

تجارت غیرقانونی بررسی  هدفتحقیقی با در ( ۲016) 4وانگ آنها دارد.مه شکارهای غیرقانونی ادا

 های غیرقانونیشبکه به این نتیجه رسیدند کهچین  ۷و کونمینگ 6، ژینینگ۵السا ببر در سه شهر

در این سه شهر متمرکز و وابسته بهم بودند. یکی از دالیل مهم ارتکاب این تجارت غیرقانونی 

اقدامات موثر محدود برای جلوگیری از این نوع تجارت بیان شده خطر کم برای دستگیری و 

 

1 - Phelps & Webb 

2 -Hübschle 

3 -Kruger 

4 -Wong 

5 -Lhasa 

6 - Xining 

7 -Kunming 
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های غیرقانونی فروش خوب در بازار و سودآور های اصلی تجارتاست. همچنین یکی از انگیزه

 بودن بوده است.

عوامل محیطی مختلفی بر ارتکاب توان گفت که به طور کلی در باب پیشینه تحقیق می 

گذارد که برخی از آنها ریشه در فضا و مکانی دارد که ارتکاب جرم محیطی تاثیر میجرائم زیست

-گردد. در جرمهای مالی، به افراد مجرم برمیاز عوامل مثل انگیزه افتد و برخیاتفاق می آنهادر 

های مالی و اقتصادی را هم متاثر از فضا و موقعیت افراد در شناسی محیطی عواملی مثل انگیزه

ها نگیزه، این انابراین در این قسمتکنند. بشناسی بحث مینرا در این نوع از جرمگیرند و آنظر می

 همکاران و برخی از تحقیقات مثل وارچالنتایج شود. شناسی محیطی قرار داده میفردی در جرم

به خصوص با ) انگیزهبر اهمیت مجرم با  (۲014) واتو  (۲014) آلوارز و ، دِسوزار(۲003)

، این در حالی است که نتایج برخی دیگر از تحقیقات دارندتصادی و مالی( تاکید های اقانگیزه

دسترس پذیری و وجود هدف مناسب را مهم  (۲016) و هوبشل( ۲011) کالرک و مثل پیرس

 ند. همچنین ناکارآمدی قانون و اجرای نامناسب آن در تحقیقات دیگری مثل مونتشندامی

عوامل مهم و موثر بر ارتکاب شکار غیرقانونی حیات وحش  به عنوان (۲016) و وانگ (۲014)

تواند گزارش شده است. عالوه بر این عوامل، وجود بازار و عرضه و تقاضای موجود در آن، می

 و در تحقیقاتی مثل فلپس تاثیر بازارمحیطی را فراهم نماید. ی ارتکاب این جرائم زیستزمینه

شناسی محیطی در متغیرهای جرمقرار گرفته است.  مورد تاکید (۲01۵) واتو ( ۲01۵) وب

محیطی، بیشتر قدرت تبیین شکار غیرقانونی حیات تحقیقت مرور شده درباره جرائم زیست

ی عوامل بازار و انگیزهرا دارند.  یافتهوحش، در مقایسه با جرائم یقه سفید و جرائم سازمان

اشند و مقوم یکدیگر شوند. از یک طرف بازار تواند ارتباط تنگاتنگی با هم داشته باقتصادی می

های اقتصادی افراد را باال ببرد و خرید و فروش کاالهای غیرقانونی شکار شده را تواند، انگیزهمی

ازارهای گیری ببرای شکل تواند زمینههای اقتصادی افراد میتسهیل کند، از طرفی دیگر، انگیزه

حیطی متواند ارتکاب جرائم زیستین ارتباط دوسویه میغیرقانونی حیات وحش را بیشتر کند. ا

به دلیل اهمیت بازار، انگیزه اقتصادی را دائماً تکرار کند و جلوگیری از آنرا با سختی روبرو کند. 

 ، مونتش(۲011) کالرک و بیشتر تحقیقات مرور شده مثل پیرس و اجرای نامناسب قانون

پیشنهاد پیشگیری وضعی از جرم  (۲01۵) واتو  (۲01۵) وب و ، فلپس(۲014) وات، (۲014)

های ارتکاب این نوع جرائم کاهش ها و فرصترا دادند تا با مدیریت دقیق و نظارت محیطی، زمینه

 یابد.
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 چهارچوب نظری-۲-۲

 محیطی، رویکردشناسی مرسوم برای بررسی جرائم زیستیکی از رویکردها در نظریات جرم

ی های محیطشناسی مبتنی بر مکان، فرصتبیشتر بر جرم باشد کهشناسی محیطی میجرم

محیطی تمرکز دارد. در این رویکرد نظریات ارتکاب جرم و پیشگیری موقعیتی از جرائم زیست

کاهش تقاضای  رویکردو  ۱روزمره توان به نظریه فعالیتترین آنها میمهمی وجود دارند که از مهم

وان تدرباره دالیل استفاده از این نظریات می شود.ا پرداخته میبه آنهاشاره کرد که در ادامه  ۲بازار

باشد که قرابت مفهومی با عناصر و اجزای هایی میگفت که منطقه فریدونکنار دارای ویژگی

 ایهمحیط در زندگی تواندمی ناهنجار رفتارهای برخی بروز علل از دارند. یکیرا نظریات مذکور 

 کابارت با قویشان ارتباط و نزدیکی دلیل به مناطق این .باشد زخیجرم مناطق یا جرم مستعد

 به فریدونکنار منطقه. نمایند رفتارهای انجام چنین به راغب را افراد توانندمی مجرمانه، رفتارهای

 مخرب رفتارهای برخی انجام دارد مستعد وجود زیاد پرنده آن در که هاییتاالب داشتن دلیل

در کنار این موارد، بازار  .عنصر در دسترس بودن() است کرده ندهپر شکار مثل زیستمحیط

-زهتواند انگیغیرقانونی فروش پرندگان وحشی هم از سالیان دراز در این منطقه وجود دارد که می

وجود بازار غیرقانونی(. پرندگان وحشی در ) دهدهای ارتکاب شکار و تجارت غیرقانونی را افزایش 

 کنند که در این بازه زمانی از سال بیشتر افراد منطقهن منطقه مهاجرت میی دوم سال به اینیمه

ان برای گذران اوقات فراغتشباشند و در تالشند تا درگیر بیکاری فصلی می ،که کشاورز هستند

فعالیتی انجام دهند. یکی از کارهایی که آنها هم به قصد درآمدزایی و هم گذران اوقات فراغت 

فته همانطور که گ عنصر مجرم با انگیزه(.) باشدوند، شکار پرندگان وحشی میشمشغول به آن می

شد، بیشتر عناصر این نظریات به عنوان متغیرهای مستقل در منطقه فریدونکنار وجود دارد. 

 رویکرد و هروزمر فعالیت های این منطقه در قالب عناصر نظریهبنابراین قابل انتظار است که ویژگی

 ازار مقدار مناسبی از شکار غیرقانونی پرنده را تبیین کند.ب تقاضای کاهش

: این نظریه، نظریه رویداد جرم است. این نظریه با اکثر نظریات های روزمرهنظریه فعالیت

کنند متفاوت است و بیشتر در های آن تمرکز میشناسی که بر چرایی ارتکاب جرم و انگیزهجرم

حادثه جرم است. به طور کلی این نظریه برای تبیین تغییرات تالش برای تبیین چگونگی رویداد و 

شناسی محیطی گیرد. این نظریه بیشتر در قالب جرمروند جرم در زمان مورد استفاده قرار می

 

1 - Routine activity theory 

2 - Market demand Reduction 
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: ۲009، 1میلر) کندها در توزیع جرم در فضا و زمان تمرکز میگیرد و بر اهمیت فرصتقرار می

۲۷9.) 

 1960ی ن بار برای تببین چرایی افزایش جرائم شهری در دهه( اولی19۷9) ۲کوهن و فلسون

میالدی این نظریه را مطرح کردند. آنها پیشنهاد کردند که به جرم باید به عنوان رویدادی که در 

مشهور به  ؛افتد، توجه شود. این نظریهمکان و زمان خاص و توسط افرادی مشخص اتفاق می

 دبای حتماً بالقوه مجرمِ یک جرم، وقوع برای که است آن از های ارتکاب جرم؛ حاکینظریه فرصت

 دنبای غیره( و ربودن برای چیزی) موردنظر هدف کند و برقرار ارتباط امیدوارکننده هدف یک با

چیز  نآ مراقب که باشد آنجا همسایۀ باشد، چیز آن تواند صاحبمی باشد. نگهبان داشته نگهبان

 روزمره() عادیهای فعالیت کند که می تمرکز ایده این روی هنظری این بعالوه،. غیره و است

-عالیتف سبب، این به. کند محقق را بتواند شرایط این دهند کهمی قرار موقعیتی در را او هرکس،

 که است تربیش احتمال این همچنین و نیستند آید طبیعتاً تصادفیمی پیش فرصتشان که هایی

ا آنه زیرا دورتر، هدف یک تا روبه رو شود خود زندگی حلم نزدیک هدف مناسب یک با نفر یک

 ستا مبتنی فرض بر این دیدگاه این. است بیشتر خودشان زندگی محل در آمدشان و رفت اغلب

 هس این. باشد داشته وجود مکانی و تقارن زمانی عامل، سه حداقل میان باید جرم وقوع برای که

 محافظ فقدان باالخره و دیده بزه آماج وجود شده، ریکتح بزهکاراحتمالی وجود از عبارتند عامل

 اعمال و گانه سه عناصر این از کدام حذف هر رو این جرم. از وقوع از جلوگیری کارآمد برای

 (.3۵: ۲00۲، 3فلسون) بگیرد را ارتکاب جرم جلوی تواند می نظارت

های روزمره یت( به تشریح بیشتر سه عنصر اصلی نظریه فعال۲013) 4ورتلی و مازیرول

 شود:پرداختند که در ادامه بدان اشاره می

 هدف یک قربانی است که روی آن جرم اتفاق افتاده است. در این  :یک هدف مناسب

تواند یک شخص، یک شی و یا یک مکان باشد. هدف باید دارای جذابیت و نظریه هدف می

تواند هدف خوبی باشد که ینفوذپذیری برای ارتکاب جرم باشد. برای مثال وقتی یک فرد م

از نظر فیزیکی دارای ضعف و معلولیت و ناتوان در دفاع از خود باشد. یک شی هم زمانی 

 هدف خوبی است که به راحتی قاپیده و حمل و نقل شود.

 

1 -Miller 

2 -Cohen and Felson 

3 - Felson 

4 - Wortley & Mazerolle 
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 های روزمره یک جرم به شرط وجود یک مجرم با در نظریه فعالیت :یک مجرم با انگیزه

ند رخ دهد. این بدان معناست که باید انگیزه ارتکاب جرم وجود تواانگیزه و انگیخته شده می

باشد. ها هم متفاوت میداشته باشد تا روند ارتکاب اتفاق بیفتد. براساس اهداف مختلف، انگیزه

ی سرقت کردن یا به قتل تواند انتقام شدید از افراد بوسیلهبرای مثال انگیزه مجرمان می

 رساندن باشد.

 تواند هر کس یا هر چیزی که محافظت برای یک نگهبان می :ناسبفقدان نگهبان م

تواند یک های روزمره نگهبان میکند، باشد. در نظریه فعالیتقربانی مورد هدف ایجاد می

ای هتواند به عنوان نگهبان بچهشخص، حیوان و یا شی باشد. برای مثال، یک فرد بزرگسال می

های مداربسته را هم های جلوگیری کند. دوربینکوچک باشد و از قربانی شدن این بچه

تواند به عنوان نگهبان توان به عنوان یک نگهبان در نظر داشت. همچنین یک سگ هم میمی

منزل باشد. مجرم انگیخته شده با دیدن و ادراک نگهبان از ارتکاب جرم بر روی هدف مورد 

 شود.نظر دلسرد می

تری درباره عناصر سه گانه، به خصوص هدف ط( توضیحات مبسو19۷9) فلسونکوهن و 

کنند که یک هدف مناسب باید تابعی از چهار ویژگی کنند. آنها پیشنهاد میمناسب، مطرح می

باشد. اگر شرایطی مثل ارزش ادراک شده مادی و  1ارزش، وزن، قابل رویت و دسترس پذیری

فراهم کند و رویت فیزیکی و در نمادی برای مجرمان، اندازه و وزنی که قابلیت جابجایی را 

دسترس بودن برای مجرمان به طور مساوی وجود داشته باشند، هدف مورد نظر به طور مداوم 

 (.۲80: ۲009، ۲اِک و اسکوباک) شودقربانی جرم می

 مناسب های محیطیاین نظریه در تبیین جرائم زیست محیطی مثل شکار غیرقانونی بر فرصت

وجود شکار مورد نظر در منطقه شکار( و نبود ) مشخصو وجود هدف در منطقه شکار بودن( )

(. عالوه بر این موارد این نظریه ۲01۲، 3الیسون) استنگهبان برای جلوگیری از آنها این جرائم 

( انجام شد مورد استفاده قرار گرفت. ۲003) ۵که توسط بیکر 4در تبیین سرقت الوار در آپاالچی

این داشت که وجود فرصت ارتکاب جرم و نبود نگهبان برای ممانعت  نتایج این تحقیق حکایت از

( ۲011) کالرکگردد. پیرس و از ارتکاب جرم، منجر به سرقت و تجارت الوار در این منطقه می

در تبیین سرقت و تجارت غیرقانونی طوطی در مکزیک از این نظریه استفاده کردند. آنها دریافتند 

 

1 -Value, Inertia, Visibility and Access 

2 - Eck and Skubak 

3 - Eliason 

4 - Appalachians 

5 - Baker 



 ۹۷/ پاییز و زمستان  ۱۲جامعه شناسی نهاد های اجتماعی/ دوره پنجم / شماره  .......................... ۵۰

 

(؛ شامل حمل کردنی، دسترس پذیری، 1999) 1ناسب از نظر کالرکهای هدف مکه بیشتر ویژگی

با ارزش بودنی، هیجان انگیزی و قابل عرضه و فروش بودنی، بر سرقت و تجارت غیرقانونی طوطی 

 در مکزیک موثر بود.

ی شناسی اقتصادهای مرتبط با بازار در مرکز توجه جامعهبررسی: تقاضای بازارکاهش رویکرد 

شناسی اقتصادی بیشتر مربوط به ز گذشته تا به حال، موضوع اصلی تحقیق در جامعها قرار دارد.

باشد. این در حالی است که ادبیات نظری رو های اجتماعی و نهادهای اقتصادی میبازار، شبکه

-ی بازار غیرقانونی و بینبه رشدی درباره ساختارها و سازوکارهای اقتصاد غیررسمی و مطالعه

(. به طور ۲01۲، ۲بِکرت و وینگر) استگیری شناسی اقتصادی در حال شکلمعهالمللی در جا

ای برای مبادالت قانونی کاالها و خدمات برای کسب پول در شرایط توان بازارها را عرصهکلی می

نجام تواند غیرقانونی باشد که یا مبادالت غیرقانونی ارقابتی تعریف کرد. بنابراین تعریف، بازاری می

 (.۲008، 3اسپرز و بکرت) کندیا کاال و خدماتی غیرقانونی عرضه دهد 

شناسان اقتصادی است، شناسان و جامعهیک نوع بازار غیرقانونی که مورد توجه توامان جرم 

ی کاالهای غیرقانونی یا کاالهایی است که به صورت غیرقانونی در اختیار خریدار بازارهای عرضه

سایل دزدیده شده، یکی از انواع این نوع کاالهای غیرقانونی هستند. قرار گرفته است. کاالها و و

-محرک ها وشناسان همیشه به دنبال یافتن انگیزهتوان گفت که جرمدر تبیین این نوع جرم، می

 همکارانو  6( و ساتن۲004) ۵(، روتر۲00۵) 4های مجرمان برای ارتکاب جرم بودند. اشنایدر

رمان برای ارتکاب جرم؛ به خصوص جرم سرقت؛ را تقاضای های مج( یکی از محرک۲001)

 بازارهای غیرقانونی برای خرید کاالهای به سرقت رفته اعالم کرده است.

قاضای نظریه کاهش تتواند نقش بازار را در ارتکاب جرائم تبیین کند، یکی از نظریاتی که می
 اتژیک است که به مدیریت جرائماست. نظریه کاهش تقاضای بازار مبتنی بر یک مدل استر بازار

های روزمره بنا شده است. همانطور که گفته شد نظریه ی نظریه فعالیتنظر دارد و بر پایه

باشد که بر حوادث و اتفاقات در ( می19۷9) فلسونهای روزمره مبتنی بر نظرات کوهن و فعالیت

اضای بازار، قطع یا کاهش کند. هدف اصلی در نظریه کاهش تقمحیط بیشتر از افراد توجه می

ی کشف آن چیزی که به سرقت رفته، چگونگی سرقت توسط وسیلهبازار وسایل به سرقت رفته به

 

1 -Clarke 

2 - Beckert and Wehinger 

3 - Aspers and Beckert 

4 - Schneider 

5 - Reuter 

6 -Sutton 



 ۵۱............................فریدونکنار    در پرندگان انونیغیرق شکار تبیین: محیطی زیست جرائم و بازار

 

سارقان هم از نظر محل سرقت و هم از نظر روش آن، چگونگی برگشت وسائل به سرقت رفته به 

 (.۷: ۲001ساتن و همکاران، ) باشدجامعه و مصرف کنندگاه این وسائل می

-توان درباره جرائم زیستکند که نظریه کاهش تقاضای بازار را می( بیان می۲011) توای

محیطی و تجارت حیات وحش در این حوزه به کار برد. او معتقد است که باید زمینه و فرصت 

 شانایفراهم باشد تا این بازاها شکل بگیرند. به نظر  غیرقانونی هایی بازارهایبرای فعالیت

محیطی مرتکب دهد که جرائم زیستها را میمحیطی این فرصتمجرمان زیستساختارها به 

شوند و آنها را خرید و فروش نمایند. سرقت در گذشته بیشتر بر روی اموال افراد دیگر جامعه 

شد ولی در حال حاضر مثل سرقت از فروشگاه، سرقت از منزل و سرقت از خودرو انجام می

افتد و مجرمان به سرقت و خرید و فروش گیاهان، جانواران و سایر های غیر اموال اتفاق میسرقت

 پردازند.منابع محیط زیستی می

 باشد. ستونمحیطی میی کاربرد نظریه تقاضای بازار در جرائم زیستنشان دهنده 1جدول 

مرسوم و  هایهایی است که به صورت سنتی درباره سرقتی دادهنشان دهندهاین جدول اول 

 های سنتیاند. ستون دوم به کاربرد نظریه کاهش تقاضای بازار در شکلآوری شدهجمع متداول

سرقت اختصاص دارد. واحد تحلیل از مجرمان به اموال سرقت شده و متعاقباً تاکید فرایندهای 

ند. کاموال سرقت شده نیز از خود اموال به افرادی که این اموال سرقت شده را خریدند، تغییر می

محیطی اشاره دارد. در این سوم هم به کاربرد نظریه کاهش تقاضای بازار در جرائم زیستستون 

 این  شود.و جانوران حاضر در حیات وحش تاکید می نقسمت به جای تمرکز بر اموال، بر گیاها

کند که امکان دهد و به طور کلی بیان مینظریه درک ما را از مکان ارتکاب جرم گسترش می

 ی تجارت کاالهای غیرقانونی وجود دارد.چرخهمداخله در 

زیستی را ( دو نوع بازار برای کاالهای مجرمان محیط۲008) اشنایدربندی کلی، در یک جمع

 کند:به شرح زیر بیان می

 اق محیطی اتفاین نوع بازارها بیشتر در مناطقی که جرائم زیست :تقاضای بازار محلی

ایی در این نوع بازارها، اکثراً مردم محلی آن مناطق هستند افتد، وجود دارد. خریداران نهمی

ید ها غیرقانونی صکنند. مثالً بیشتر ماهیکه برای مصرف شخصی این کاالها را خریداری می

 سد.رشده یا پرندگان کمیاب شکار شده برای مصرف مردم محلی مناطق، به آنها به فروش می

 طی محیها و منابعی که توسط مجرمان زیستبرخی از کاال :محیطیتجارت منابع زیست

خرند، بلکه هدف شود دارای خریدارانی است که برای مصرف شخصی آنها را نمیعرضه می

اصلی این خریداران داللی و فروش آن به افراد دیگری برای کسب سود بیشتر است. بنابراین 
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الی است که هدف هدف اصلی خریداران در این تجارت، کسب سود بیشتر است، این در ح

باشد. خرید و فروش عاج فیل و پوست خریداران در تقاضای بازار محلی، بیشتر مصرف می

 محیطی باشد.هایی از این نوع تجارت در حوزه جرائم زیستتواند مثالحیوانات می

 نظریه کاهش تقاضای بازار عناصر: ۱جدول 

 کاهش تقاضای بازار سنتی تمرکز
جرائم کاهش تقاضای بازار در 

 محیطیزیست

چه 

 کسی
 افراد مجرم

سارقان، قاچاقچیان و مصرف 

 کنندگان

شکارچیان، قاچاقچیان و مصرف 

 کنندگان

چه 

 چیزی

سرقت از ) فردیجرائم 

منزل، فروشگاه و وسائل 

 نقلیه(

 انواع خاصی از اموال
حیوانات، گیاهان و سایر اجزای 

 حیات وحش

 افراد موقعیت
، انواع مکان ها مثل منزل

 فروشگاه، مدرسه و محل کار

منطقه مبدا و منطقه مصرف 

 کننده

چه 

 زمانی
 فصلی فصلی همیشه

 چطور
روش کار مختص هر 

 فرد
 چگونگی خرید و فروش کاال

چگونگی خرید و فروش 

حیوانات، گیاهان و سایر اجزای 

 حیات وحش

 چرا
مصرف مواد، فقر و نیاز 

 مالی
 تقاضا تقاضا

 (۲۷9-۲۷8 :۲008منبع: )اشنایدر، 

رویکرد کاهش تقاضای بازار به دلیل توجه به ساختارها و توان بیان کرد که به طور کلی می

 هایفرضنزدیک است و مبتنی بر پیش های روزمرهفعالیت های ارتکاب جرم به نظریهفرصت

های الیتعگانه نظریه فباشد. در باب چگونگی ارتباط تقاضای بازار با عناصر سهاصلی این نظریه می

گذارد. های مجرمان تاثیر میبازار بیشتر بر روی عنصر مجرم با انگیزه و انگیزهروزمره باید گفت که 

بازار و تقاضا برای کاالهای د که نکنبیان می( ۲004) و روتر (۲00۵) اشنایدربه طوری که 

مانه دارد. برخی از های مجرغیرقانونی نقش مهمی در ایجاد انگیزه برای درگیری افراد در فعالیت

سارقان کم تجربه بعد از شکست در فروش کاالهای به سرقت رفته، تمایل به ارتکاب سرقت را از 

دهند، این در حالی است که وقتی سارقان با تجربه کاالهای دزدیده شده خود را به پول دست می

ضای بر این بازار و تقا عالوهکنند، انگیزه بیشتری برای ارتکاب مجدد جرم دارند. نقد تبدیل می
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به این صورت که هر چه تواند بر ارزیابی از هدف مناسب برای جرم هم تاثیر گذار باشد. بازار می

نند کتقاضای بیشتری در بازار برای محصوالت به سرقت رفته وجود داشته باشد، مجرمان سعی می

ر همین دبرایشان داشته باشد.  اهدافی را انتخاب کنند که منافع بیشتری از نظر مالی و اقتصادی

کنند که دو روند اجتماعی؛ افزایش فروش کاالهای ( بیان می19۷9) راستا، کوهن و فلسون

ی بیشتر هدف مورد نظر، بر ارتکاب جرم پرمصرف و طراحی کوچک و بادوام کاال؛ به خاطر عرضه

ف مناسب و متعاقب آن افزایش ی اهداگذارد. بنابراین، این روندها منجر به افزایش عرضهتاثیر می

توان های روزمره را میگردد. افزایش فروش کاالهای پر مصرف در نظریه فعالتاحتمال جرم می

نند. کتحقیقات تجربی هم از این ادعا پیشتیابی می مصداق مناسب تقاضای بازار در نظر گرفت.

تر، بیشتر دنبال شکار ( نشان داد که شکارچیان برای کسب سود باال۲01۵) واتبرای مثال، 

( حکایت از این داشت که ۲016) هوبشلهمچنین نتایج تحقیق های با وزن بیشتر بود. گوزن

 گرفتند.هایی که شاخ بزرگتری داشتند، بیشتر مورد پسند شکارچیان قرار میکرگدن

 اب مجرم مناسب، هدف توان بیان کرد که وجودبنابراین با توجه به نظریات مرور شده، می

نین همچ .دهدمی افزایش را شکار غیرقانونی پرندگان ارتکاب احتمال نگهبان، نداشتن و انگیزه

ای هتقاضای بازار عالوه بر تاثیر مستقیم بر شکار غیرقانونی پرندگان، از طریق تاثیر بر انگیزه

ا توجه به بتوان بر شکار غیرقانونی تاثیرگذار باشد. اقتصادی و معیارهای انتخاب هدف مناسب می

 گردد.مطرح می 1موارد مطرح شده، مدل پیشنهادی تحقیق به شرح شکل 

 با توجه به چهارچوب نظری و مدل تحلیلی فرضیاتی به شرح زیر ارائه شده است:

 وجود مجرم با انگیزه اقتصادی بر شکار غیرقانونی پرندگان تاثیر مثبت دارد. .1

 ونی پرندگان تاثیر مثبت دارد.وجود مجرم با انگیزه تفریحی بر شکار غیرقان .۲

 حضور نگهبان بر شکار غیرقانونی پرندگان تاثیر منفی دارد. .3

 وجود هدف مناسب بر شکار غیرقانونی پرندگان تاثیر مثبت دارد. .4

 تقاضای بازار بر شکار غیرقانونی پرندگان تاثیر مثبت دارد. .۵

 تاثیر مثبت دارد. انگیزه با مجرم تقاضای بازار بر وجود .6

 تاثیر مثبت دارد. مناسب ی بازار بر هدفتقاضا .۷
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 تحلیلی: مدل ۱شکل 

 تحقیق روش-۳

پرسشنامه بوده است. جامعه آماری  ،روش تحقیق حاضر پیمایشی و ابزار جمع آوری داده

( شهرستان 1390) آماریباشند. مطابق سالنامه تحقیق روستائیان شهرستان فریدونکنار می

نفر جمعیت دارند. حجم نمونه  ۲1۷88ت که این روستاها حدود روستا اس ۲۵فریدونکنار دارای 

های دادهنفر ارتقا پیدا کرد.  400نفر محاسبه گردید که به  3۷۷با استفاده از فرمول کوکران زیر 

گیری اولیه، گیری در انتخاب واحدهای نمونهروش نمونه آوری شد.جمع 1396در تابستان سال 

افراد( به صورت ) نهاییجم بوده است. واحدهای نمونه گیری ای تصادفی متناسب با حطبقه

 دهستان() روستاییی هدفمند انتخاب شدند. روستاهای شهرستان فریدونکنار در چهار منطقه

ی روستایی محاسبه شده است. بر حسب تعداد جمعیت آماری هر منطقه قرار دارند. حجم نمونه

آوری داده انتخاب شدند. روش تصادفی برای جمعی روستایی دو روستا به طور در هر منطقه

گیری به این صورت بود که از بین روستاهای فریدونکنار، روستاهای سوته، حیدرکاله )از نمونه

جنوبی(، شیرمحله، نواحی  ی باریکرودشمالی(، ازباران، بنه کنار )از منطقه ی باریکرودمنطقه

ی امامزاده از منطقه) جزینمالی(، بزرگ بیشه محله و ی امامزاده عبداهلل شاز منطقه) علیامحله 

تخاب به تصادف ان ییهاخانه، روستاهادر این  سپسعبداهلل جنوبی( به عنوان نمونه انتخاب شدند. 

ها، اگر فردی در یک سال گذشته شکار پرنده انجام داده بود، . بعد از مراجعه به خانهگردندمی

یری گامه بود و در غیر این صورت با توجه به طرح فنی نمونهواجد شرایط برای پر کردن پرسشن

شکار غیرقانونی  تقاضای بازار
 پرندگان

 هدف مناسب

 مجرم با انگیزه اقتصادی

 حضور نگهبان

 مجرم با انگیزه تفریحی
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انتخاب فرد نهایی برای پر کردن پرسشنامه در این تحقیق به ) شودی بعدی مراجعه میبه خانه

نفر  303ها مشخص شد که حدود . بعد از تکمیل پرسشنامهصورت هدفمند صورت گرفته است(

ها بر روی همین جمعیت دند که تجزیه و تحلیل دادهاز پاسخگویان شکار پرنده انجام داده بو

 شوند.انجام شد. در ادامه متغیرهای تحقیق تعریف مفهومی و عملیاتی می

محیط  نوعی جرم شکار غیرقانونی پرندگانهمانطور که گفته شد : شکار غیرقانونی پرندگان

شد. مطابق تعریف بامحیطی میزیست را هم جرم زیستزیستی است. ارتکاب جرم علیه محیط

های گیاهی و جانوری در معرض خطر، کمیاب و محافظت شده اشاره شکار گونه( ۲009) وات

 شکاردر ابتدای سنجش متغیر  شود.دارد نوعی تجارت غیرقانونی حیات وحش محسوب می

پردازید میپرندگان  شکارهایی به از پاسخگویان پرسیده شد که به چه روشپرندگان  غیرقانونی

 ؛ دام1کِرِس ِگذِر؛ دوما؛ های این سوال هم مواردی مثلبا توجه به مطالعات اکتشافی گزینه و

سوال  ششباشد. بعد از این سوال، از آنها در قالب می و تیراندازی (دام غاز و دام شب) هوایی

و  3، وَرَوشت، غاز وحشی، چَنگَر۲کاخوتمرغابی، پرسیده شد که در یک سال گذشته چه تعداد 

شتر ای بود. بیسوال به صورت فاصلهشش اید. پاسخ به این کردهشکار را سایر پرندگان وحشی 

 ایران و مطالعات زیستباشد که با توجه به قوانین محیطساخته میهای این متغیر محققگویه

بندی و طراحی کلی سواالت این اکتشافی محقق طراحی شدند. عالوه بر این موارد، در تقسیم

 همکاران( و بارکلی ۲011) همکارانو  ۵(، سنتنر۲01۵) 4بارکلی و بارتلاز تحقیقاتی مثل  متغیر

 الهام گرفته شده است. (۲011)

( گرفته 19۷9) فلسونهای روزمره کوهن و ی فعالیت: این متغیر از نظریههای روزمرهفعالیت

ای هم مرتبط با فعالیتگیرد که اعمال مجرمانه به طور مستقیشده است. این نظریه مفروض می

باشند. برای ارتکاب یک جرم باید های مجرمانه میو وجود فرصت روزمره قربانیان و مجرمان

مجرم با انگیزه وجود داشته باشند، نگهبان توانمند در آن موقعیت حاضر نباشد و همچنین هدف 

ای هو قربانی مناسب وجود نداشته باشند. وقتی این عناصر با هم وجود داشته باشند، فرصت

 

تر و کِرِس جدیدتر مینوع خاصی از روش شکار پرنده در شهرستان فریدونکنار است که دوما وِگذِر سنتی - 1

 باشند.

 معروف است. Eurasian tealبه  در زبان مردم محلی به کَشتِل و در زبان انگلیسی - ۲

 معروف است. Cootدر زبان مردم محلی به پِرِال و در زبان انگلیسی به - 3

4 - Barclay and Bartel 

5 - Centner 
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و نویباکر  ۲(. پیش9: ۲016، 1یباکروگروت و ن) آمدوجود خواهد ارتکاب رفتارهای مجرمانه هم به 

افتد بیشتر از ( بر تعامل بین این سه عامل مهم یا شرایطی که در آن جرم اتفاق می۲011)

 کنند.خصوصیات مجرمان و قربانیان تاکید می

ناسب م هدفانگیزه و  با توانا، مجرم در این تحقیق برای سنجش این متغیر از سه بُعد نگهبان

پرندگان ) قربانیمنظور از نگهبان هر کس یا هر چیزی است که بتواند محافظت برای  استفاده شد.

سوال در طیف لیکرت از اصالً تا خیلی زیاد  6توانا با  بُعد نگهبانوحشی( مورد هدف ایجاد کند. 

 زا حفاظت مامورین پلیس، »سنجیده شد. برای این بُعد پرسیده شد که حضور افرادی مثل 

 گردشگران، صاحبان اراضی کشاورزی و مردم زیست، محیط حامی هایزیست، گروه محیط

در طراحی سواالت  ؟کنددر منطقه، چقدر شما را از شکار پرندگان وحشی منصرف می« محلی

 استفاده شد. (۲00۷) 4( و ویلکوکس۲010) 3رینالداین بُعد از تحقیقات قبلی مثل 

ی مشخصی درصدد دست ن تحقیق هر کسی است که با دلیل و انگیزهجرم با انگیزه در ایم

سوال در طیف لیکرت از اصالً تا  4انگیزه با  با بُعد مجرم پرندگان وحشی( است.) قربانییافتن به 

کسب درآمد، مصرف شخصی،  » مواردی مثلخیلی زیاد سنجیده شد. برای این بُعد پرسیده شد 

 ؟ی شما برای شکار پرندگان وحشی باشدتواند انگیزهچقدر می «تفریح و سرگرمی، لذت و هیجان

د به عنوان نتوانمی موارد سوم و چهارمی معیشتی و د به عنوان انگیزهنتوانمیو دوم رد اول امو

( ۲016) ۵الیهدر طراحی سواالت این بُعد از تحقیقات قبلی مثل ی تفریحی مطرح باشد. انگیزه

 .استفاده شد( ۲00۵) 6و ساس

است که پرندگان وحشی را برای شکار شدن جذاب و  یمنظور از هدف مناسب معیارهای 

سوال در طیف لیکرت از اصالً تا خیلی زیاد سنجیده  ۵مناسب با  بُعد هدف کند.خواستنی می

اندازه  و وزن » معیارهایی مثل وحشی، پرندگان شکار شد. برای این بُعد پرسیده شد که در

داشتن و  وجود زیاد تعداد داشتن، به باالتر بودن، قیمت نادر و کمیاب هایهگون پرندگان، از

در طراحی سواالت این بُعد از تحقیقات  ؟دارد اهمیت چقدر برایتان« شکار  و دسترسی سهولت

 استفاده شد.( 1999) کالرک( و ۲003الوسون )قبلی مثل 

 

1 - Grote and Neubacher 
2 -Pesch 
3 - Reynald 

4 - Wilcox 

5 - Lhayea 

6 -Sasse 
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ین نظریه ا اضای بازار گرفته شده است.ی کاهش تقمتغیر تقاضای بازار از نظریه: تقاضای بازار 

 محیطی مثل شکارچیان، قاچاقچیانبه شناسایی الگوهای روزمره کنشگران درگیر در جرائم زیست

پردازد. این نظریه افراد شکارچی، قاچاقچی و مصرف کننده را به عنوان کنندگان میو مصرف

شده را به عنوان اهداف این بازار  مجرم و موجودات و گیاهان شکار شده، قاچاق شده و خریداری

سوال در طیف لیکرت  4با  متغیر تقاضای بازار(. ۷: ۲003وارچول و همکاران، ) گیرددر نظر می

 صیادان، پرندگان وحشی شکار »از اصالً تا خیلی زیاد سنجیده شد. برای این بُعد سواالتی مثل 

پرندگان وحشی شکار شده، غذای پر  » و« .فروشندشده را با قیمت خوبی در بازار پرندگان می

باشد ولی سواالت این قسمت محقق ساخته میطراحی شده است. « .طرفداری در منطقه است

و ( ۲011) واتسوث و  ،(۲01۵) وات(، ۲016) واتی طرح سوال از تحقیقاتی مثل برای نحوه

 ( استفاده شد.۲008) اشنایدر

برای  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ۲آموس و 1ها با نرم افزارهای اس.پی.اس.اسداده

)با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی(  4و سازه 3ارزیابی اعتبار در تحقیق حاضر از اعتبار صوری

ه بو نظر کارشناسان این حوزه از طریق بررسی ادبیات موضوع  استفاده شد. در پژوهش حاضر

 ی معنایینامه معرف حوزهدر سواالت پرسشهای گنجانده شده ایم که شاخصاین نتیجه رسیده

. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی نیز به لحاظ صوری( اعتبار) هستندمفاهیم مورد مطالعه 

ل . نتایج تحلیل عاماعتبار سازه() ورزیدیمها مبادرت آماری به شناسایی و سنجش اعتبار مقیاس

حکایت از این دارد که متغیرهای تحقیق از  ۲تاییدی متغیرها و سواالت مرتبط با آنها در شکل 

اعتبار مناسبی برخوردارند. برای تعیین پایایی این تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب 

ضریب ) مناسبیی متغیرهای تحقیق دارای پایایی دهد که همهنشان می ۲آلفای کرونباخ جدول 

 باشند.( می۷/0باالی 

 

1 - Spss 

2 -Amos 

3  - Formal Validity 

4  - Construct Validity 
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 اخ متغیرهای تحقیق: ضریب آلفای کرونب۲جدول 

 ضریب الفای کرونباخ تعداد سواالت متغیر

 9۲/0 6 حضور نگهبان توانا

 ۷1/0 4 مجرم با انگیزه

 86/0 ۵ هدف مناسب

 ۷4/0 4 تقاضای بازار

 8۵/0 6 شکار غیرقانونی پرندگان

 وهشژی پهایافته-۴

ر روستاهای ی توزیع شده دپرسشنامه 400نتایج تحقیق حکایت از این داشت که از 

جنسیت  .اندکردهشکار پرنده نفر( از پاسخگویان  303) درصد ۷۵شهرستان فریدونکنار، حدود 

 8۷سال بوده است. حدود  41، مرد بود. میانگین سنی این افراد حدود چی پرندهشکارهمه افراد 

یالت درصد مجرد و بقیه همسر فوت کرده یا طالق گرفته بودند. تحص 9درصد از آنها متاهل، 

درصد  ۲۲درصد( در سطح دیپلم و تحصیالت در سطح راهنمایی با  34حدود ) افرادبیشتر این 

باشد. همچنین میلیون تومان می 6/1ی بعدی داشت. میانگین درآمد پاسخگویان حدود در رده

 نفر است. 4در پاسخگویان حدود  متوسط تعداد افراد خانوار

ترین روش شکار پرندگان وحشی دام بیشترین و شایع حکایت از این دارد که 3نتایج جدول 

اند به این روش پرندگان وحشی را شکار درصد از آنها اعالم کرده 6/36هوایی بوده است که حدود 

کنند. بعد از آن شکار به روش دوما بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. همچنین می

درصد کمترین میزان را به  9/۵و  3/4زی به ترتیب با در پاسخگویان روش شکار کِرِس و تیراندا

 اند.خود اختصاص داده

 شکار پرنده: توزیع پاسخگویان بر حسب روش ۳جدول 

 درصد تعداد روش شکار 

 6/36 111 دام هوایی

 31 94 دوما

 1/۲۲ 6۷ گِذِر

 9/۵ 18 تیراندازی

 3/4 13 کِرِس

 100 303 جمع
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به طور متوسط در یک  شکارچیان غیرقانونی پرندگاندارد که حکایت از این  4نتایج جدول 

ری کردند به طو خوتکا شکاربیشتر  شکارچیاناند. این کرده پرنده شکار 43سال گذشته حدود 

، پرندهبوده است. بعد از این نوع  عدد ۵9در یک سال گذشته حدود  شکار این پرندهکه متوسط 

با  غاز وحشیزان را به خود اختصاص داده است. صید بیشترین می عدد ۵۵با میانگین  چَنگَر

را در فریدونکنار به خود اختصاص  شکار غیرقانونی پرندهمورد کمترین میزان  ۲0میانگین حدود 

 داده است.

 پرندگان غیر قانونی شکار یمتغیر وابستهفراوانی : توزیع ۴جدول 

های روزمره بیشترین در بین متغیرهای نظریه فعالیتهم حکایت از این دارد که  ۵جدول  

اختصاص یافته است. میانگین این متغیر در حد باال قرار  ۲/18میانگین به متغیر هدف مناسب با 

 پرنده

 

 شکار کل دگانپرن سایر چَنگَر وحشی غاز وَروَشت خوتکا مرغابی

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

 - - ۲/4۵ 13۷ 3/3۵ 10۷ ۲/46 140 ۲/۲۲ 68 6/3 11 4 1۲ صفر

۲0-1 

 عدد
1۷۷ 4/۵8 1۲1 9/39 13۷ ۲/4۵ 1۲8 ۲/4۲ 103 34 104 3/34 131 ۲/43 

۲1-40 

 عدد
33 9/10 69 8/۲۲ 3۷ ۲/1۲ 1۷ 6/۵ 1۵ ۵ ۲0 6/6 ۷0 1/۲3 

60-41 

 عدد
۲1 9/6 ۲۵ 3/8 19 3/6 ۵ ۷/1 ۲4 9/۷ 1۷ 6/۵ 31 ۲/10 

80-61 

 عدد
16 3/۵ 18 9/۵ 14 6/4 4 3/1 19 3/6 10 3/3 ۲۲ 3/۷ 

بیش از 

80 

 عدد

44 ۵/14 ۵9 ۵/19 ۲8 ۲/9 9 3 3۵ 6/11 1۵ ۵ 49 ۲/16 

 100 303 100 303 100 303 100 303 100 303 100 303 100 303 جمع

 43 3۲ ۲/۵۵ ۵/19 ۵/38 ۷/۵8 41 میانگین
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در حد باال  ۲/6و  1/۷معیشتی و تفریحی به ترتیب با مجرم با انگیزه  دارد. میانگین متغیرهای

تقاضای  . متغیرباشدمیدر حد متوسط رو به باال ، 1/1۷حضور نگهبان توانا با قرار دارد. میانگین 

 .قرار دارد باالدر حد  4/1۵با روستائیان شهرستان بازار از نظر 

 متغیرهای مستقلآمارهای توصیفی : ۵جدول 

 حداکثر حداقل واریانس انحراف معیار انگینمی متغیرهای مستقل

 30 0 6/1۲ 9/8 1/1۷ حضور نگهبان توانا

 10 0 9/6 6/۲ 1/۷ مجرم با انگیزه معیشتی

 10 0 ۷/10 ۲/3 ۲/6 مجرم با انگیزه تفریحی

 ۲۵ 0 6/16 1/۵ ۲/18 هدف مناسب

 ۲0 ۲ ۷/8 9/۲ 4/1۵ تقاضای بازار

 شکار ساختاری معادله مدل ۲شکل  در: ی پرندگانمدل معادالت ساختاری شکار غیر قانون

های گردید. مدل رسم افزار آموساز نرم استفاده با مدل این است. شده پرندگان ترسیم قانونی غیر

معادالت ساختاری بیشتر برای دو هدف تحلیل عامل تاییدی و بررسی تاثیر متغیرهای مستقل 

 پرندگان هم ابتدا تحلیل عامل قانونی غیر مدل شکارگیرند. در بر وابسته مورد استفاده قرار می

تاییدی متغیرهای مستقل و وابسته انجام شد که در اکثر متغیرها، سواالت با بار عاملی باال و 

مناسب به متغیرهایشان تعلق داشتند. در مرحله بعد، تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته با ضرایب 

 ت.استاندارد شده مورد بررسی قرار گرف
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 پرندگان قانونی غیر : مدل معادالت ساختاری شکار۲شکل 

 مفروض مدل در مقدارش و ها آن تفسیر و معیارهای برازش ترین مهم از تعدادی ،6 جدول در

. هستند قبول قابل مدل برازش هایشاخص عمده گفت که توانمی کلی طور به. است آمده

 .دهد تطبیق نظری مدل با را ما هایداده اندتومی که مدلی است شده، ترسیم مدل بنابراین
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 های نیکویی برازش مدلشاخص :6جدول 

 نام شاخص
مقدار شاخص در 

 مدل
 نتیجه مقدار استاندارد

اسکوئر نسبی کای
 

 ۵تا  1بین  ۵/3
قابل 

 قبول

 )برازش کامل( 1 برازش( تا )عدم 0 90/0 1برازش نیکویی
قابل 

 قبول

 )برازش کامل( 1 برازش( تا )عدم 0 88/0 ۲شده برازش اصالح نیکویی
قابل 

 قبول

خطای  میانگین مربعات ریشه

 3برآورد
 1/0کمتر از  091/0

قابل 

 قبول

 )برازش کامل( 1 برازش( تا )عدم 0 8۵/0 4شده برازش هنجار شاخص
قابل 

 قبول

 )برازش کامل( 1 برازش( تا )عدم 0 8۲/0 ۵برازش تطبیقی مقتصد شاخص
قابل 

 قبول

 معیشتی، هدف انگیزه با مجرمحکایت از این دارد که متغیرهای مستقل  ۷یج جدول نتا 

ن در حالی ایدارند.  پرندگان قانونی غیر شکارتاثیری مستقیم و معنادار بر بازار مناسب و تقاضای

دول مطابق نتایج این جاست که حضور نگهبان توانا بر این نوع شکار تاثیر منفی و معنادار دارد. 

توانا  گهبانن حضوربه ترتیب مربوط به متغیرهای  پرندگان قانونی غیر شکاررین تاثیر بر بیشت

)ضریب بتا= معیشتی  انگیزه با مجرم (،18/0)ضریب بتا= بازار  تقاضای(، -۲0/0)ضریب بتا= 

باشند. تاثیر مثبت و معنادار حکایت از تایید ( می09/0)ضریب بتا= مناسب  هدف( و 1۵/0

از طریق بازار  تقاضای. مطابق نتایج تحقیق، تحقیق دارد ۲و رد فرضیه  ۵و  4، 3، 1فرضیات 

ضریب بتا= ) مناسبو هدف  (3۷/0معیشتی )ضریب بتا=  انگیزه با مجرممثبتی که بر  اتتاثیر

 09/0تاثیر بگذارد. این تاثیر غیر مستقیم حدود  پرندگان قانونی غیر شکارتواند بر دارد می( 41/0

یرهای متغبر  بازار تقاضایباشد که مبنی بر تاثیر تحقیق می ۷و  6و تایید کننده فرضیه باشد می

 بود.معیشتی و هدف مناسب  انگیزه با مجرم

 

1 -GFI 

2 - AGFI 

3 - RMSEA 

4 - NFI 

5 -CFI 
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 : ضرایب تاثیر استاندارد مدل معادالت ساختاری۷جدول 

 متغیرهای مستقل متغیر وابسته
ضریب 

 بتا
نمره 

t 

سطح 

 معناداری

 پرندگان قانونی غیر شکار

 000/0 -9/3 -۲0/0 ر نگهبان تواناحضو

 000/0 8/3 1۵/0 مجرم با انگیزه معیشتی

 16۷/0 ۵/1 061/0 مجرم با انگیزه تفریحی

 03۵/0 4/۲ 09۵/0 هدف مناسب

 000/0 1/4 18/0 تقاضای بازار

 000/0 9/۵ 3۷/0 تقاضای بازار مجرم با انگیزه معیشتی

 000/0 ۵/3 41/0 تقاضای بازار هدف مناسب

 بحث و نتیجه گیری-۵

نظریات  و شناسی محیطیپرندگان با رویکرد جرم قانونی غیر هدف اصلی تحقیق تبیین شکار 

وجود هدف مناسب، مجرم با  ،اتهای روزمره و تقاضای بازار بوده است. مطابق این نظریفعالیت

دهد. همچنین محیطی را افزایش میانگیزه و نداشتن نگهبان، احتمال ارتکاب جرائم زیست

های ارتکاب جرائم در توزیع جرم در فضا و زمان دارای اهمیت است. وجود بازار و عرضه فرصت

با توجه به این باشد. های ارتکاب جرائم میو تقاضای برای کاالهای غیرقانونی، یکی از محرک

کار شی در شهرستان فریدونکنار به بررسپرندگان  وضعیت بحرانی شکار غیرقانونیموارد و 

 در این منطقه پرداخته شد. غیرقانونی پرندگان

وجود مجرم با انگیزه بر شکار غیرقانونی پرندگان که  دهدنشان میتحقیق و دوم فرضیه اول  

 (19۷9) فلسونکوهن و  های روزمرهتاثیر مثبت و معنادار دارد. یکی از عناصر اصلی نظریه فعالیت

د تواند مختلف باشها در ارتکاب جرم میباشد. انگیزهجرم میوجود مجرمی با انگیزه برای ارتکاب 

های اقتصادی مثل کسب سود، مصرف کاالی به سرقت رفته یا غیر اقتصادی مثل و شامل انگیزه

بنابراین تا مجرم انگیخته شده یا با انگیزه برای ارتکاب جرم شود. تفریح و هیجان و یا انتقام می

ار های افراد برای شکافتد. در موضوع تحقیق حاضر، به انگیزهق نمیوجود نداشته باشد جرم اتفا

محیطی به خصوص های ارتکاب جرائم زیستپرندگان پرداخته شد. در راستای شناسایی محرک

محیطی را تنوعی از عواملی های جرائم زیست( انگیزه۲011) 1شکار غیر قانونی حیات وحش، نِرس

در  اند.درگرمی، مخالفت با قوانین و حکومت و فرهنگ سنتی میطلبی و سطلبانه، هیجانمنفعت

ریحی تقسیم ی تفی کلی انگیزه اقتصادی و معیشتی و انگیزهاین تحقیق انگیزه افراد به دو دسته

 

1 -Nurse 
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 های معیشتی بر شکار غیرقانونیشد که نتایج تحقیق حکایت از تاثیر مثبت و معنادار انگیزه

های تفریحی تاثیر معناداری بر شکار غیرقانونی دارد و انگیزهپرندگان در پاسخگویان تحقیق 

این نتایج حکایت از این دارد که نیازهای اقتصادی افراد منطقه آنها را به شکار پرندگان ندارد. 

 صولیفکند. هر چند باید به این نکته هم توجه داشت که شکار پرندگان در پرندگان ترغیب می

بیشتر روستائیان منطقه کار کشاورزی برای انجام ندارند و  افتد کهیپاییز و زمستان( اتفاق م)

توانند برای خود فراهم کنند که برایشان ترین کاری که میدرگیر بیکاری فصلی هستند و راحت

 توان بیان کرد که رهایی از بیکاریبنابراین میباشد. کار پرندگان میشدرامدی هم داشته باشد، 

ه تاثیر باشد کهای اصلی روستائیان برای شکار پرندگان وحشی میانگیزهفصلی و کسب سود از 

 همکاران و وارچال گذارد. نتایج تحقیقات قبلی هم مثلمعناداری هم بر انجام این شکارها می

های اقتصادی بر تجارت نشان دادند که انگیزه (۲016) و هوبشل (۲01۵) وب و ، فلپس(۲003)

 ر مثبت و معنادار دارد.تاثی شغیرقانونی حیات وح

فرضیه سوم تحقیق حکایت از تاثیر منفی حضور نگهبان توانا بر شکار غیرقانونی پرندگان 

تواند هر کس یا هر چیزی که محافظت یک نگهبان میهای روزمره، مطابق نظریه فعالیتدارد. 

ک نگهبان از ارتکاب کند، باشد. مجرم با انگیزه با دیدن و ادرابرای قربانی مورد هدف ایجاد می

حضور نگهبان به عنوان نوعی اقدام پیشگیرانه برای  شود.جرم بر روی هدف مورد نظر دلسرد می

کاب تواند بر ارتکنند که میباشد که کوهن و فلسون در این نظریه بیان میعدم ارتکاب جرم می

حقیق نتایج تباشد. رم ی خوبی برای ارتکاب جکنندهیا عدم ارتکاب جرم تاثیر بگذارد و تبیین

حاضر هم حکایت از این دارد که حضور نگهبان توانا بر شکار غیرقانونی پرندگان در منطقه تاثیر 

منفی و معنادار دارد. یعنی هر چه نگهبانانی مثل پلیس، مامورین سازمان حفاظت محیط زیست، 

 باشند، شکار پرندگانهای حامی محیط زیست و مردم محلی بیشتر در منطقه حضور داشته گروه

وان تبا توجه به تاثیر منفی نگهبان توانا بر شکار غیرقانونی پرندگان، میگیرد. کمتر صورت می

بیان کرد که تاکید بیشتر بر روندهای حفاظت از محیط زیست و پیشگیری وضعی از جرم، 

ی مثل حقیقات قبلتواند روندهای افزایشی شکار پرندگان در فریدونکنار را کم کند. نتایج تمی

( هم حکایت از این داشت که حضور ۲01۵) همکارانو  1و پیل (۲01۲) الیسون، (۲003) بیکر

 گذارد.نگهبان توانا تاثیر معکوسی بر تجارت غیرقانونی حیات وحش می

از تاثیر مثبت و معنادار هدف مناسب بر شکار غیرقانونی پرندگان  نشانفرضیه چهارم تحقیق 

 با باید حتماً بالقوه مجرمِ یک جرم، وقوع برای که های روزمره مدعی استعالیتنظریه فدارد. 

 

1 - Piel 
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 نباید غیره( و ربودن، برای چیزی) موردنظر هدف کند و برقرار ارتباط امیدوارکننده هدف یک

معیارهای مختلفی برای هدف مناسب در نظر گرفته شده است. برای مثال  باشد. داشته نگهبان

کنند که یک هدف مناسب باید تابعی از چهار ویژگی ارزش، ( بیان می19۷9) فلسونکوهن و 

( این شش ویژگی پنهان کردنی، حمل 1999) کالرک وزن، قابل رویت و دسترس پذیری باشد.

کردنی، دسترس پذیری، با ارزش بودنی، هیجان برانگیزی و قابل عرضه و فروش بودنی را برای 

ت و شکار حیات وحش تلفیقی از معیارهای هدف مناسب رادر تجگیرد. هدف مناسب در نظر می

شد که ارزش مادی داشتن، بینی میشود. در این تحقیق هم پیشذکر شده در نظر گرفته می

وزن و اندازه، سهولت شکار و به وفور وجود داشتن پرندگان بتواند بر شکار غیرقانونی پرندگان 

نتایج شت. وط داین تاثیرگذاری و تایید فرضیه مرباتاثیر بگذارد که نتایج تحقیق هم حکایت از 

هم حکایت از تاثیر هدف مناسب  (۲01۵) واتو  (۲011) کالرک و پیرس تحقیقات قبلی مثل

 بر شکار حیات وحش داشت.

کی ی تقاضای بازار بر شکار غیرقانونی پرندگان دارد. از تاثیر مثبت نشانفرضیه پنجم تحقیق 

محیطی تبیین کند، نظریه کاهش نقش بازار را در ارتکاب جرائم زیستتواند از نظریاتی که می

تقاضای بازار است. نظریه کاهش تقاضای بازار مبتنی بر یک مدل استراتژیک است که به مدیریت 

کند ( بیان می۲011) وایتهای روزمره بنا شده است. ی نظریه فعالیتجرائم نظر دارد و بر پایه

محیطی و تجارت حیات وحش در توان درباره جرائم زیستبازار را میکه نظریه کاهش تقاضای 

ها را محیطی این فرصتاین حوزه به کار برد. او معتقد است که ساختارها به مجرمان زیست

محیطی مرتکب شوند و آنها را خرید و فروش نمایند. بنابراین با توجه دهد که جرائم زیستمی

خرید و فروش پرندگان وحشی در فصول پاییز و فعال برای لی به این نظرات و وجود بازار فص

ی تاثیر بازار و تقاضای آن بر ارتکاب شکار غیرقانونی پرندگان زمستان در فریدونکنار، فرضیه

نی شکار غیرقانومطرح شد. نتایج تحقیق هم حکایت از تاثیر مثبت و معنادار تقاضای بازار بر 

توان بیان کرد که حضور بازار و تقاضا برای به نتایج تحقیق می بنابراین با توجه پرندگان دارد.

پرندگان شکار شده در بازار فریدونکنار بر شکارهای بیشتر این پرندگان در این منطقه تاثیر 

های جانوری نادر تواند منجر به گونهشود که این روند میگذارد و منجر به افزایش شکار میمی

( و ۲01۵) وب(، فلپس و ۲014) مونتش ج تحقیقات قبلی هم مثلدر این منطقه گردد. نتای

نشان دادند که تقاضای بازار بر تجارت غیرقانونی حیات وحش تاثیر مثبت و  (۲016) هوبشل

 معنادار دارد.

 ی اقتصادی مجرمانفت تحقیق حکایت از این دارد تقاضای بازار بر انگیزههفرضیات شش و 

همانطور که گفته شد تقاضای بازار بر روی مجرم گذارد. عنادار میو هدف مناسب تاثیر مثبت و م
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بیان ( ۲004) ( و روتر۲00۵) اشنایدرگذارد. به طوری که های مجرمان تاثیر میبا انگیزه و انگیزه

کنند که بازار و تقاضا برای کاالهای غیرقانونی نقش مهمی در ایجاد انگیزه برای درگیری افراد می

تواند بر ارزیابی از هدف مناسب مجرمانه دارد. همچنین بازار و تقاضای بازار می هایدر فعالیت

برای جرم هم تاثیر گذار باشد. به این صورت که هر چه تقاضای بیشتری در بازار برای محصوالت 

کنند اهدافی را انتخاب کنند که منافع به سرقت رفته وجود داشته باشد، مجرمان سعی می

کنند ( هم بیان می19۷9) فلسونکوهن و مالی و اقتصادی برایشان داشته باشد. بیشتری از نظر 

ی بیشتر هدف مورد نظر، بر ارتکاب جرم که افزایش فروش کاالهای پرمصرف به خاطر عرضه

توان مصداق های روزمره را میگذارد. افزایش فروش کاالهای پر مصرف در نظریه فعالتتاثیر می

ررسی به ببا توجه به مبانی نظری موجود، در این تحقیق هم در نظر گرفت. مناسب تقاضای بازار 

های اقتصادی افراد و معیارهای انتخاب هدف مناسب پرداخته شد که نتایج تاثیر بازار بر انگیزه

تایج نحکایت از تاثیر مثبت و معنادار تقاضای بازار بر انگیزه اقتصادی افراد و هدف مناسب دارد. 

 وات ،(۲014) ، مونتش(۲014) آلوارز و ، دِسوزار(۲011) کالرک و پیرس لی مثلتحقیقات قب

ی اقتصای مجرمان و معیارهای انتخاب ( حکایت از تاثیر بازار بر انگیزه۲016) هوبشل( و ۲01۵)

 هدف مناسب دارد.

ار زشکار غیرقانونی پرنده در فریدونکنار تابعی از وجود با وجودتوان گفت که به طور کلی می

ار این در کنباشد. پرندگان، وجود هدف مناسب، مجرم با انگیزه اقتصادی و فقدان نگهبان توانا می

باعث استمرار وجود بازار و اجرای نامناسب قانون تواند میعوامل مهم، شرایطی هم وجود دارد که 

ان و ا شکارچییکی از آن شرایط، وجود مدارای سیاسی ب. و در نتیجه استمرار شکار پرندگان شود

طوری که جوی در این منطقه و در بین مسئولین به ،باشدتجار غیرقانونی پرنده در این منطقه می

این  یکند. ریشهآن وجود دارد که تمایل آنها را به سمت اغماض یا مدارا با این پدیده بیشتر می

زدن نظم عمومی  مدارا احتماالً به ظرفیت شهرستان فریدونکنار به تجمعات جمعی و بر هم

محیطی در شامل شکارچیان و تجار( با اعمال هر قانون زیست) حوزهگردد. کنشگران این برمی

 عدهد، به سرعت جلوی فرمانداری فریدونکنار تجمالشعاع قرار میمنطقه که کارشان را تحت

ال ن، اعمای نشدن این تجمعات و جلوگیری از عواقب بعدی آکنند و مسئولین هم برای رسانهمی

توان گفت این مدارای سیاسی یک قلدری جمعی را به وجود بنابراین میکنند. قانون را لغو می

شود. منظور از قلدری جمعی، نوعی اعمال زور از آورده است که منجر استمرار شکار پرنده می

باشند. در بیشتر طرف شکارچیان محیط زیست منطقه به کسانی هست که مجری قانون می

 افتد و مجریان قانون در برابر اینات این اعمال زور با قدرت نابرابر به نفع شکارچیان اتفاق میاوق

آیند. در راستای مدارای سیاسی، مسئولین شهر فریدونکنار برای کم نشدن عمل کوتاه می
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ن دهند تا ایهای شدید با شکار غیرقانونی پرنده انجام نمیطرفداران و محبوبیتشان، مخالفت

 السابق به حیات خود ادامه دهد.دیده کما فیپ

مثل نبودن مجازات و ناکارآمدی قوانین ) قانونیدر کنار شرایط مدارای سیاسی، شرایط 

ماید. در منطقه را تشدید ن پرنده غیرقانونی تواند وضعیت ارتکاب شکارمحیطی فعلی( میزیست

تا  زیست وجود داردن مرتبط با محیطدر این قسمت نیاز به بازنگری و انسجام بیشتر در قوانی

قضات با توجه به متن دقیق قانون تعیین مجازات نمایند و راه فراری برای مجرمان باقی نماند. 

تواند بر شرایط قانونی تاثیر بگذارد و از این طریق منجر به استمرار شرایط مدارای سیاسی هم می

ه گفته شد، وجود فرهنگ تساهل و تسامح به در منطقه گردد. همانطور ک پرنده غیرقانونی شکار

پرنده،  غیرقانونی خاطر مسائل سیاسی در این منطقه و به خاطر نبود شاکی خصوصی درباره شکار

های سنگین برای متخلفان این حوزه تعیین نگردد و فرایند دستگیری و شود مجازاتسعی می

های مرتبط، از نقد منفعل بودن انها و سازممجازات به صورت صوری اتفاق بیفتد تا دستگاه

 زیست در امان باشند.های حامیان محیطگروه

ی های اجرایسیاستی شکار غیرقانونی پرنده در فریدونکنار، فارغ از شرایط استمرار دهنده

اهش رویکرد کهای روزمره و نظریه فعالیتبرای مقابله با شکار غیرقانونی پرندگان با توجه به 

-میز متمرککنندگان، دالالن و مصرف کنندگان کنشگران مهم بازار مثل عرضهبر تقاضای بازار 

های هدف بازار مثل دالالن و مصرف کنندگان از اهمیت باالیی برخوردار باشد. تمرکز بر گروه

ل ی تسهیدالالن نقش مهمی را در استمرار و باال نگه داشتن سطوح ارتکاب جرم بوسیلهاست. 

که باید با اجرای قانون،  دندار شکارچیان() فروشندگانت حیات وحش از فرایند خرید محصوال

ن هم کنندگادرباره مصرفکنندگان اولیه قطع شود. سازوکار ارتباطاتشان با شکارچیان و عرضه

باید توجهات زیادی فراهم شود، به این صورت که اقدامات شدیدتری برای مقابله با آنها انجام 

با اجرای دقیق قانون و مجازات ید دست کم گرفته شودو مسئوالن باید شود و وجود آنها نبا

کنندگان شکارهای غیرقانونی تقاضای بازار را کاهش دهند تا این کاهش تقاضا تاثیرش را مصرف

یکی از اقداماتی که در این زمینه آموزش مردم و شهروندان بر کاهش شکارهای غیرقانونی بگذارد. 

وانند تها میباشد. رسانهها میندگان و حیوانات شکار شده از طریق رسانهعادی مصرف کنندگان پر

 زیستهایی که این خرید به محیطدرباره جرم بودن خرید این محصوالت از شکارچیان و آسیب

توانند پیشنهاداتی برای یک جایگزین به مردم بدهند تا همچنین میزنند نکاتی بیان کنند. می

ای هشود که انگیزهاین کاهش تقاضا منجر به این میه کاهش تقاضا شود. ها منجر باین تالش

ی آنها اقتصادی شکارچیان برای شکار کاهش یابد، چون خریداری برای محصوالت شکار شده
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توان روی ابعاد مجرم با وجود ندارد. بنابراین از طریق مداخله در بازار و کاهش تقاضای آن، می

 های روزمره تاثیرگذار بود.ی فعالیتف مناسب در نظریهانگیزه و ارزیابی از هد

 منابع

 برگرفته از1394آبان  ۲3 ایران، زیست محیط باندیده سایت خبرگزاری ، 

http://www.iew.ir/1394/08/23/42519 
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