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 چکیده

اخیر گسترش صید و شکار  های سالدر طی  .کند می تهدید را کشور تنوع زیستی ذخایر اجتماعی، پدیده یک عنوان به شکار

منفی داشته است. یکی از  تأثیرات وحش حیاتر شده و این موضوع نیز تا حد زیادی بر تنوع و تعداد غیرقانونی در کشور بسیا

. در این تحقیق با توجه به گسترش و افزایش باشد میدر شکار، انگیزه و خواسته صیادان و شکارچیان  مؤثرعوامل  ترین مهم

ار از دید صیادان در شهرستان گمیشان پرداخته شده سطح و تعداد شکارچیان در شهرستان گمیشان به بررسی دالیل شک

 چگونگی و دالیل شناسایی برای نیز مصاحبه از بر روش کمی، عالوه است. شده انجام کمی روش به حاضر است. تحقیق

 شامل نمونه و شده گرفته کار به و مصاحبه پرسشنامه ها داده آوری جمع است. برای شده استفاده محیطی زیست جرائم استمرار

 و پرنده صیادان شکارچیان و شامل تحقیق جمعیت کیفی، بخش در است. گمیشان بوده شهرستان مرد روستائیان از نفر 011

 شکار پاسخگویان از نفر( 717درصد ) 77 حدود که داد نشان تحقیق بودند. نتایج و ماهی پرنده بازارهای کنشگران ماهی،

 بوده زیستی محیط جرم ترین شایع پرنده غیرقانونی شکار که داد نشان کمی قسمت یج. نتادادند میانجام  پرندگان غیرقانونی

اقتصادی(، اجتماعی  اقتصادی )نابسامانی میدان های محرک که دهد می نشان صیادان و شکارچیان با است. نتایج مصاحبه

 رسمی( قانونی )ضعف نظارت و فراغت بخش( فضاهای کمبود و بازار تقاضای سنت محور، گرایی مصرف هماالنی، )هژمونی

 . شوند می ماهی صید و پرنده استمرار شکار به منجر
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