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 استان گیالن در شکار سنتی پرندگانروش ها و آیین های  ردشگریگ
 ،مرتضی یحیی پور مسروری پری مو سی پور میاندهیدکتر

 

 :چکیده 

استان گيالن يکي از استان هاي شمالي کشور با آب و هوايي مناسب و باران فراوان، محسوب مي شود که داراي آبگيرها و تاالب     

جب گرديده که وفور انواع پرندگان در استان، مو. هاي متعدد براي زيست انواع پرندگان آبزي و خشکي زي، بومي و مهاجر مي باشد

. و همچنين  جذب گردشگر  مي باشدد يکي از راه هاي امرار معاش  هم   کشاورزي، به شکار نيز روي آورند و آنمردم عالوه بر شغل 

تحقيق حاضر، ابتدا به بررسي مقوله شکار پرندگان در مناطق حفاظت شده و شکارگاه هاي استان و انواع پرندگان مورد شکار پرداخته و 
همچنين . باور ها و اعتقادات مربوط به پرندگان شکار در منطقه مورد ارزيابي قرار گيرد سپس سعي شده است با ديدگاه مردم شناسي،

در اين تحقيق که بخش عمده آن به صورت ميداني انجام شده است، روش ها و آيين هاي سنتي شکار، افسانه ها، ترانه ها، ضرب المثل 

در بخش مطالعات اسنادي نيز منداب  و مسدتندات   . ستخراج شده استها و عقايد مرتبط با موضوع از طريق مصاحبه با افراد محلي ا

مربوط به موضوع شکار، مورد بررسي قرار گرفته و از اسناد و تصاوير موجود در بخش اينترنت و کتابخانه هاي استان و ادارات ذيربط از 

موضوع، همچنين سعي شده است با مراجعات براي استخراج اطالعات مرتبط با . جمله سازمان حفاظت محيط زيست استفاده شده است
موردي به مناطق شرق، غرب و مرکزي استان، به بررسي و ثبت رفتار، آداب، آيين، سنت، ضرب المثل، ترانه، باور ها و اعتقادات مردم 

اده از آن موجبات جذب تا بدين وسيله بتوان با استفمناطق فوق، که سنه به سينه از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است، پرداخته شود

جامعه آماري، شکارچيان استان گيالن، متغير مستقل مناطق و شکار گاه هاي استان گيالن، . بيشتر گردشگر را در استان ايجاد نمود

 .متغير وابسته شکار و روش تحقيق توصيفي و تحليلي مي باشد
     

 

 شکار د استان گيالن پرندگان د آيين ها و اعتقادات دگردشگري ،  :واژگان کلیدی  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
 *     Dr_parimosapour@yahoo.com استاديار عضو هيات علمي دانشگاه فرهنگيان

 اداره کل تربيت بدني استان گيالندانشجوي کارشناسي ارشد جامعه شناسي تربيت بدني   
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 مقدمه- 
کشور ما ايران، با توجه به توان هاي طبيعي و زيستگاه هاي غني گياهي و جانوري بستر هاي مناسبي در زمينه شکار به وجود آورده   

در شکارگاه ها، تاالب ها و نوار گونه از پرندگان، اعم از بومي و مهاجر که  033در بين استان هاي کشور، استان گيالن با بيش از . است

ساحلي زندگي مي کنند، از نظر انواع شکار در مقايسه با ساير مناطق کشور، داراي مزيت نسبي است، از قابليت هاي طبيعي استان مي 

ي در کشور تجلي توان به تاالب ها جنگل و ييالقات استان اشاره نمود که با توجه به تنوع پرندگان مانند يک موزه طبيعي پرنده شناس

. قابل مشاهده اند... در تاالب ها انواع مختلف پرندگان آبزي از جمله مرغ سقا، لک لک، غاز و اردک  وحشي، مرغابي، قو و . يافته است

رايط ش. زندگي مي کنند... در جنگل ها و مزارع برنج استان نيز انواع خاصي از پرندگان از حالل گوشت از جمله ابيا، قرقاول، کبک و 
خاص تاالب انزلي و ساير شکارگاه هاي استان گيالن موجب شده که هر ساله از اوائل ماه شهريور، تعداد بسيار زيادي از پرندگان مهاجر، 

براي زمستان گذراني به اين استان مهاجرت و سپس از اواسط ماه اسفند، به مقصد اوليه خود مراجعت نمايند، اين پديده از زمان هاي 

بنا بر اين در فصل پاييز، زماني که مردم از فعاليت مشقت بار . نه شکار را در فصل زمستان براي استان گيالن فراهم نموده استدور زمي

شکار نيز مانند زراعت برنج در استان گيالن عالوه بر . کشت، داشت و برداشت محصول برنج فارغ مي شوند، فصل شکار آغاز مي شود

در اين پژوهش به . آمدن رفتار، فرهنگ و باورهاي خاصي در منطقه شده که علت تحقيق حاضر مي باشد ارزش اقتصادي، موجب پديد
 .استفاده از روشهاي سنتي در شکار مي تواند موجب بقاي حيات وحش استان شود:دنبال اثبات موضوعات زير مي باشيم

رهنگي در استان گيالن براي جذب گردشدگران داخلدي و   فرهنگ و آيين هاي شکار و شکارگري مي تواند يکي از جاذبه هاي مهم ف

 . شکار از زمان هاي گذشته تاکنون از جمله عوامل تاثير گذار بر فرهنگ مردم استان گيالن بوده است.خارجي محسوب شود

 :ضرورت و اهمیت  تحقیق - 
در گذشته نه چندان دور شکار براي بسياري از مردان گيالن زمين، به عنوان شغل دوم محسوب مي شده است، به عبارت ديگر با       

توجه به فصلي بودن بخش کشاورزي در استان، به ويژه در رابطه با زراعت برنج، شکار حيوانات و پرندگان راهي براي کسب درآمد و 
شده است، چرا که با فروش آن در بازارهاي سنتي و محلي بسياري از مايجتاج زندگي خود را تهيده مدي   گذران زندگي محسوب مي 

کردند، اما به مرور زمان با توسعه شهر نشيني، ابعاد اقتصادي آن براي مردم منطقه، کم رنگ تر شده و زمينه هاي ورزشي يا تفريحي 

خريب محيط زيست و کاهش سطح جنگل و تاالب در اسدتان، بده تددريج ابعداد     شکار گسترش يافته است، به دنبال اثرات ناشي از ت

تفريحي يا ورزشي شکار نيز با محدوديت مواجه شده و بسياري از آداب و سنن مربوط به شکار منسدو  گشدته اندد، لدذا معرفدي و      

ه ضرورت يافته و انگيزه چنين پژوهشي شناساندن اين فرهنگ در حوزه مردم شناسي طبيعي براي ماندگاري و معرفي به نسل هاي آيند
 .را پديد آورده است

 : اهداف تحقیق-3
هدف اصلي اين تحقيق بررسي آداب، رسوم و باورهاي فرهنگي در مقوله شکار پرندگان است در اين زمينه گروه تحقيق در نظر دارد با 

 :ذيل مورد بررسي قرار دهند دخالت درحوزه مردم شناسي طبيعي در رابطه به مبحث شکار مواردي را به شرح

 شيوه هاي سنتي شکار،  - 1

 قواعد، رسوم، عادات و عرف شکار،  – 4
 اشعار و ترانه سرايي هاي مربوط به شکار، - 5

 بازارهاي سنتي فروش محصوالت و فعاليت هاي وابسته به شکار،  -6

 :ـ سواالت تحقیق 4 
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 و فرهنگي مردم استان چه بوده است؟   نقش شکار در زندگي اقتصادي، اجتماعي: سوال اصلي 

 :سوال هاي فرعي  

 د استان گيالن داراي چه نوع آيين، مراسم، آداب و رفتاري از نظر شکار بوده است؟     
 د از چه روش هايي برا ي شکار در محدوده مورد مطالعه استفاده مي شود؟      

 اي طبيعي و فرهنگي تبديل نمود؟د آيا مي توان مناطق شکار را به يکي از جاذبه ه     

 د ايا مي توان از مقوله شکار به عنوان يک منب  اقتصادي و گردشگري بهره جست؟    

 جمع آوری اطالعاتروش -5
 :در اين تحقيق از پنج شيوه جم  آوري داده ها استفاده مي شود 

و استفاده از پايگاه هاي اطالعاتي موجود، ( اخذ آمار و تحليل محتواي متون مربوط به موضوع)به صورت کتابخانه اي : روش اول      
 .اينترنت يا وب سايت هاي تخصصي بوده تا مطالعات توصيفي و اکتشافي موجود، مورد بررسي قرار مي گيرد

کارگاه ها، تاالب ها و نيز بررسي، مشاهده و برداشت نزديک از مکان هاي شکار، پرندگان روش دوم به صورت ميداني و بازديد از ش     

 .شکار، ابزار و لوازم مورد استفاده در شکار بوده، که به منظور توصيف و تشريح بهتر موضوع به کار رفته است

روش سوم استفاده و نظر خواهي از افراد ذيصالح، مصاحبه با افراد شکارچي و خانواده هاي آنان براي ثبت و اسدتفاده از برخدي        

 .اطالعات غير رسمي و منتشر نشده است
ره کدل ميدرا    روش چهارم مراجعه مستقيم به برخي از ادارات مانند اداره کل محيط زيست استان و شهرستان هاي تابعده، ادا      

براي اخذ آمار، اطالعات و گزارش هداي  ... فرهنگي، صناي  دستي و گردشگري، اداره کل تربيت بدني و واحد هاي تابعه شهرستاني و 

 .موردي مربوط به شکار بوده است

 و نظریه هادیدگاه ها    -6
 :شکار در تاریخ باستان و قبل از اسالم- -6

براي بيان بسياري از انديشه هاي خود از ديرباز تا به امروز بوده اند رابطه بسيار ملموس تري نيز بين انسان پرندگان زبان استعاره انسان 

اهميت پرندگان . پرندگان مدت هاي بسيار مديدي نقش پيک و وسيله ارتباطي جوام  انساني را داشته اند. و پرندگان وجود داشته است

اقتصادي پرندگان وحشي براي انسان به عنوان مهمترين منب  تامين پروتئين آن چنان روشن  اهميت. تنها محدود به موارد فوق نيست

 (353، ص1031طويلي،. )است که نيازي به توضيح ندارد

در سراسر دنيا مورد توجه  متنوع بوده و از جنبه شکار وحش بسيار کشورما ايران، به دليل تنوع گياهي و اقليمي کم نظير، داراي حيات
را مناسب ترين مکتب براي تعليم و تربيدت و   هخامنشيان شکار. شکار و شکارگري در ايران ريشه اي ديرينه دارد. گرفته است قرار

 بردباري، تحمل سختي ها، آموختن نظم و ترتيب به کودکان و نوجواندان مدي دانسدتند و    آموزگار حقيقي فنون جنگ، سحرخيزي،

وار   سدال بده ساسدانيان کده خدود را      533عالقه و وابستگي به شکار بعدد از  . مي پروراندندفرزندانشان را از کودکي در اين مکتب 

 .پادشاهان و بزرگان ساساني را شکل داد هخامنشيان مي دانستند منتقل شد و تا آن جا گسترش يافت که فعاليت عمده و تفريح

 :شکا ر از نظر قرآن و دین اسالم - -6
شکارگري هم مانند ساير امور اجتماعي دستخوش تغيير و تحول شد و اقدام به شکار از جهت نوع، طريق و با ظهور اسالم ،آيين شکار و 

براي نخستين بار در تاريخ، مقررات و ضوابطي در اين خصوص تدوين و به مرحله اجرا گذاشته شده و از جهت . مکان محدود گرديد

در دوره هاي قبل از تمدن اسالم، شکار همه ندوع  .ت، بسيار داراي اهميت استاينکه اين ضوابط، از آن زمان تا امروز هنوز جاري اس
چرنده، پرنده و درنده معمول بوده ولي اسالم برخي از آن ها را ممنوع کرد، از طرف ديگر مسلمانان نيز از ايرانيان و روميان چيزهاي 

ح و شکار داشتند و اوقات بيکاري خود را به تفريح و شکار مي نخستين خلفاي عباسي همه نوع وسايل تفري. تازه راج  به شکار آموختند
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هم تفريح بود، هم ورزش و نيز سرچشمه اي از درآمد و از همه مهمتر . شکار گري از سرگرمي هاي محبوب جامعه عباسي بود. گذراندند

 (43-44، ص1030شاحيدر، . )هنري پسنديده بود

 به ادله اربعه يعني قرآن، سنت، اجماع و عقل رجوع نمودبراي استنباط مشروعيت شکار در اسالم بايد 
از ديدگاه قرآن کريم شکار با رعايت شرايط و ضوابطي مجاز و مشروع است که در صورت عدم رعايت آن احکام و شرايط، غير : د قرآن 1

 .مجاز و نامشروع است

دارد يک وجه آن واجب است زماني که شغل و امرار  بطور کلي شکار دو وجه. در سنت به مشروعيت شکار تاکيد شده است:د سنت 

 . )معاش فرد است، وجه سنت آن وقتي است براي رف  تنگي معاش نياز به شکار کردن دارد ولي بايد آن حد تعادل را رعايت نمايد
 .با مراجعه به کتب فقها مي توان اجماعاتي را در باره مشروعيت شکار به دست آورد: د اجماع0

ا عنايت به سرشت آدمي و مصلحت انديشي از عقل نيز استفاده مي شود و چون عقل و شرع هماهنگ هستند لذا مشروعيت ب: د عقل4

 (50شکار با وض  قوانين و مقررات در اين زمينه بر اساس قوانين قرآن تاييد مي شود همان منب ،ص

 درآمدی بر استان گیالن-7
ها تشکيل مي دهند، اسدتان گديالن بدا     را کوهستانآن بقيه   %63جلگه و را آن ت مساح% 43استان گيالن سرزميني است که      

هاي کشور رتبه بيست و  درصد از مساحت کل کشور را داراست و از اين نظر بين استان 4/3کيلومتر مرب  حدود  14311مساحتي برابر 

و کشور آذربايجان، از  درياچه کاسپينقرار گرفته از شمال با درياچه کاسپين در شمال ايران و جنوب غربي که اين استان . ششم را دارد
استان گيالن همچنين از زمان . غرب با استان اردبيل، از جنوب با استانهاي قزوين و زنجان و از شرق با استان مازندران همجوار است

ساحل نشيني در کنار درياي خزر و مرداب ها، اقوام گيالن به علت . هاي گذشته تاکنون در امر صيد و صيادي و شکار معروف بوده است

پرندگان جزئي از طبيعت . از گذشته هاي دور و شايد از ابتداي پيدايش جلگه گيالن، به صيد ماهي و پرندگان دريائي مي پرداختند

لت دارا بودن تاالب هدا و  اين استان به ع.تصاد خانواده ها ايفا نموده اندخدادادي منطقه به شمار رفته و همواره نقش عمده اي در اق
از قابليت هاي اقتصادي . استخرهاي پر آب، يکي از مهمترين منب  تأمين محيط زيست پرندگان آبزي مهاجر در کشور به شمار مي رود

ان ديگر استان، با توجه به طبيعت زيبا و ثروت خدادادي طبيعي اين منطقه، که شامل جنگل، تاالب و دريا و کوهستان مي شود مي تو

به بخش گردشگري اشاره نمود، با توجه به وجود زير ساخت هاي مناسب از جمله بنادر و حمل و نقل دريايي، هوايي و زميني ، چنانچه 

در اين بخش سرمايه گذاري کافي و درست صورت گيرد مناف  اقتصادي آن در کنار بخش کشاورزي به توسعه اي پايدار در منطقده  

گونه پرنده مهاجر و بومي در استان  005س اطالعات منتشره از سازمان حفاظت محيط زيست استان، بالغ بر بر اسا.   منجر خواهد شد
 ( 1،ص1011عاشوري،: )گروه به شرح ذيل طبقه بندي کرد 0شناسايي شده اند که مي توان از نظر زيستي آن ها را در 

 (مانند چنگر و مرغابي. )گونه 63الف د پرندگان آبزي  

 (مانند گيالنشاه. )گونه  6دگان کنار آبزي ب د پرن

 .( مانند قرقاول و عقاب که درجنگل ها و کوهستان هاي استان زندگي مي کنند. )گونه 36 ج د پرندگان خشکي زي 

 انواع پرندگان مهاجر و بومي استان گيالن را بر حسب نوع و گونه و نيز از نظر ميزان حمايت يا حفاظت سازمان محديط  )1 (جدول
 .زيست نشان مي دهد

وع مهاجر یا بومی و مورد حمایت یا حفاظت ( )جدول   فهرست پرندگان استان گیالن بر اساس ن

 رديف نام فارسي انواع گونه مهاجر  بومي مورد حمايت

* 
 

 1 غواص گلو سر  ،گلو سياه:گونه  *

 
   کشيم کوچک،بزرگ،شاخدار،گردن سر ،گردن سياه:گونه5 * *
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* 
 

* 
 

  0 پليکان

* 
 

 4 بالکان بالکان، بالکان کوچک: گونه  *

* 
 

 5 حواصيل خاکستري،ارغواني، زرد، شب: گونه4 *

 6 اگرت بزرگ، کوچک: گونه  * * *

  
* 

 
 3 گاوچرانک

       1 بوتيمار بوتيمار،بوتيمار کوچک: گونه  * * *

* 
 

* 
 

       4 لک لک

* 
 

* 
 

       13 اکراس

* 
 

       11 قو گنگ،فرياد کش، کوچک: گونه0 *

* 
 

* 
 

        1 کفچه نوک

* 
 

* 
 

 10 فالمينگو

* 
 

 14 غاز خاکستري، پيشناني سفيد: گونه  *

* 
 

* 
ارده اي،مرمري،تاجدار،حنايي،بلوطي،سددددياه :گوندددده4

 کاکل،سرسياه، سر سفيد، گونه سفيد
 15 اردک

  
* 

 
 16 گيالر

  
* 

 
 13 خوتکا

  
* 

 
 11 آنفوت

  
* 

 
 14 تنجه

  
* 

 
       3  سر سبز

  
* 

 
       1  فيلوش

  
* 

 
          نوک پهن

       0  سارگپه  جنگلي،معمولي، پابلند، پر پا: نوع4 * * *

* * 
  

       4  کور کورسياه

       رديف نام فارسي انواع گونه مهاجر  بومي د حمايتمور

       5  عقاب دريايي دم سفيد،صحرايي،طاليي، پر پا:نوع4 * * *

       6  سنقر طاليي ، سفيد، تاالبي: نوع0 * * *
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* * 
  

       3  قرقي

* 
 

* 
 

       1  طوالن

* 
 

* 
 

       4  شاهباز

* * 
 

       03 دليجه دليجه، دلجه کوچک: نوع  

* 
 

* 
 

       01 ترم تاي

* * 
  

        0 ليل

* 
 

* 
 

       00 پاالبان

* 
 

* 
 

       04 شاهين

 
* 

  
       05 کبک

* * 
  

       06 قرقاول

* 
 

* 
 

       03 درنا

 
* 

 
       01 پلوه خالدار، آبي: نوع  

 
* 

 
       04 چنگر چنگر، چنگر نوک سر : نوع  

 
* * 

طاليددددي، طددددوقي، طددددوقي کوچددددک،    :نددددوع6

 کوچک،شني،خاکستري 
 43 سليم

  
 41 گيالنشاه بزرگ، دم سياه، حنايي ، ابرو سفيد: نوع 4 *

  
  4 آبچيلک خالدار، پاسر ، تاالبي،پاسبز، تک زي، آوازخوان:نوع6 *

  
 40 پاشکلک کوچک ، معمولي: نوع   *

  
* 

سرسدياه،نوک  کوچدک، بزرگ،نقدره اي، صدورتي،    :نوع3

 سبز،پشت سياه کوچک
 44 کاکايي

  
 45 تليله سفيد ، شکم سياه: نوع    *

  
* 

 
       46 ابيا

 
* * 

کوچک،درختي،آسماني،شداخدار،بال سدفيد، پنجده    :نوع6

 کوتاه
       43 چکاوک

 
* 

 
       41 دم جنبانک ابلق، شکم زرد، خاکستري: نوع0

       رديف نام فارسي انواع گونه مهاجر  بومي مورد حمايت
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* * 

دم پهن، ابروسفيد،نيزار،جگن زار،سر سياه، تداج  :نوع 10

طاليددي، گلوسددفيد،درختي زيتوني،گوندده سياه،چشددم   

 سفيد،درختي زرد،نيزاربزرگ،چيف چاف

       44 سسک

 
* * 

دم دراز، نيزار، سرآبي، سر سدياه، پشدت بلدوطي،     :نوع3

 پس سر سفيد، بزرگ
       53 چر  ريسک

 
* * 

مزرعه،کوهي، تاالبي،ليمويي، گونه سدفيد،گلوزرد،  : نوع3

 سر سياه
       51 زردپر

 
* * 

جنگلي، کدوهي، سدبز، زرد، طاليي،سدر ، سدر     : نوع 11

سياه، سينه سر ، پيشدناني سدر ،دمگاه سدفيد، ندوک     
 بزرگ

        5 سهره

 
* 

 
       50 گنجشک خانگي، درختي، برفي ، سينه سياه: نوع 4

 
       54 سار سار ، سار صورتي: نوع   * *

 
* * 

طوقي، سياه، گلوسدياه،باغي، بداغي بدزرگ، پهلدو     :نوع 3

 قرمز، پشت بلوطي
       55 توکاي

  
* 

 
       56 وارصدف خ

* * 
  

       53 بلبل

 
* 

 
       51 سينه سر  سينه سر ، سينه سر  ايراني :نوع  

  
       54 صعوه کوهي ، باغي ، ابرو سفيد: نوع 0 *

  
       63 پي پت صحرايي،گلو سر ، تاالبي :نوع 0 *

 ،    40،ص1013اصالح عرباني،: ماخذ

 :ـ  مناطق شکار در استان گیالن-8
لقب گرفته و جاذبه هاي سحرآميز تاالبها چشم هر بيننده اي را خيره و  "استان هميشه سرسبزگيالن سرزمين تاالب ها و آبگيرها      

تاالبها و آبگيرها از قبيل، تاالب بين المللي انزلي، تاالب بين المللي امير کاليه الهيجان، تاالب استان گيالن داراي انواع .محصور مي کند

استيل آستارا، تاالب کيا کاليه لنگرود، تاالب زربيجار املش، تاالب سياه درويشان، نرگستان صومعه سرا، تاالب خطيب گوران، کهنده  

که از شگارگاههاي مهم استان گيالن محسوب مي  هزار آبگير و آبندان وجود دارد 11در گيالن .گوراب فومن و تاالب سياه کيشم است
. همه ساله شمار زيادي از گردشگران رابه خود مي خواند آنهاجاذبه هاي سحر آميز عالوه بر شکارگاه بودن اين آبگيرها و تاالب ها   شود

از اين رو در بين تاالبهاي استان، تاالب بين المللي انزلي وسعتي  شندنيز مي با ها و آبگيرها در استان گيالن مظهر گردشگري تاالب

از ويژگيهاي طبيعي و زيباي تاالب انزلي مي . کيلومتر مرب  همانند نگيني درخشان در سطح منطقه پرتو افشاني مي کند 33 معادل 

و زيبايي از قبيل قو، پليکان، و ساير مرغابي  "ندگان مهاجرپر"و ( سر باقال)يا نيلوفر آبي همراه با پسته دريايي  "الله تاالب "توان به 
يکي  "تاالب بين المللي امير کاليه". سانان را نام برد، اين تاالب ساليانه در زمستان محل گذر دهها هزار قطعه پرنده مهاجر نيز است

احيه شمالي الهيجان واقد  شدده و در محدل    هکتار در ن 03 1ديگر از تاالبهاي منحصر به فرد در گيالن است که با وسعتي معادل 

زمستان گذراني هزار قطعه پرنده مهاجر از جمله قو، پليکان و ساير مرغابي سانان است، از ديگر زيبايي هاي طبيعي تاالب انزلي مي 
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بين المللي امير کاليه يکي از ويژگيهاي منحصر به فرد تاالب .توان به نيلوفر آبي سفيد اشاره کرد که جلوه خاصي به آن بخشيده است

است که تنها در يک  "محيط هاي تاالبي آب شيرين "الهيجان در مقايسه با ديگر تاالبهاي گيالن اين است که اين تاالب از معدود 

يالن مي اين مراکز از مهمترين مراکز شکار در استان گ. دکيلومتري دريا قرار دارد و تاالب استيل آستارا که مانند جنگلهاي حرا مي باش
باشد مخصوصا در فصل زمستان که مهاجرت پرندگان را از منطقه سردسيري سيبري به سمت شمال کشور داريم در اين فصل به دليل 

پايان يافتن فصل کشاورزي اغلب روستاييان به شکار پرندگان مي پردازند که هم براي بدست اوردن درآمد بيشدتر و غدذاي خدانوار    

 .روستايي محسوب مي شود

نظدامي  . )به طور کلي و عمومي شکارگاه هاي استان را مي توان به چندد منطقده مهدم طبيعدي و زيسدتي تقسديم بنددي کدرد             
 (10-14،ص1013بلوچي،

 :الف ـ اکوسیستم های آبی

جلگه هاي رسوبي کوچک و بزرگ دامنه شمالي البرز مشرف به درياچه کاسپين اغلب تحت تاثير عمل رسوب گدذاري  رودهدا و       

حرکات امواج و جريانهاي دريايي و تغييرات سطح آب رديا شکل گرفته است از مشخصه مورفولوژيک اين جلگه ساحلي وجودآبگيرهاي 
 (144،ص1014اصالح عرباني،. )باشدکه در ابتدا و انتهاي رودهاي جاري است مي "سل "يا ستخرها و به زبان محلي

اين اکوسيستمها شامل سه .استخرها همراه تاالب ها و رودخانه ها  با درياچه کاسپين اکوسيستم هاي آبي استان را تشکيل مي دهند

قۀ شکار ممنوع است، يک درياچه، چندتاالب ساحلي تاالب مهم و بين المللي که خود در برگيرندۀ چهار منطقه حفاظت شده و دو منط

هکتار به طور يقدين اصدلي تدرين     333تا  5/3نظير جوکندان، آق و هلل رود و زاغوت سر، بيش از دوازده هزار آب بندان با مساحت 

 ايدن درياچده   اکوسيستم هاي آبي حمايت کنندۀ مقوله شکار را در استان گيالن تشکيل مي دهد همچنين درياچه کاسدپين اصدوال  
مهمترين ممنطقه زيستگاهي پرندگان آبزي و مهاجر مي باشدکه در مرکز توزي  جغرافيايي جمعيت غازها و اردکهاي غري سيبري و 

ميليون از پرندگان مهاجر مانند غاز، قو ،اردک، مرغابي، چنگدر،    1تا13کاسپين و نيلي واق  شده و هر سال در مسير پرواز بيش از 

 (vifagh.co.ir.)به مهاجرت مي پردازند و جذب تاالب ها مي شوند... خوتکا و

  :اکوسیستم های کوهپایه ای –ب  
. اين مناطق غالباً حد فاصل بين جنگل و جلگه بوده، لذا ويژگي خاص آنها منحصر به فرد بودن نوع گونه هدف شکار در منطقه است

ديگر به ندرت مي توان در جلگه شاهد حضور زيستگاهي ... راهها و خدمات، و اگرچه طي ساليان گذشته با توسعۀ شهر نشيني، روستاها،

مناسب براي نوع خاصي از گونه هاي حاضر در آن بود اما با اجراي يک برنامۀ صحيح مديريت زيست محيطي و کنترل بحران و نيز 

گونه هاي در معرض انقراض و تهديد شده و برنامه ريزي به منظور احياء اکوسيستمهاي از دست رفته مي توان شاهد حضور مجدد 
 . معرفي مجدد آنها به منطقه بود

 : ج ـ  اکوسیستم های جنگلی
اين اکوسيستم ها شامل اشکوب بندي هاي متفاوتي است که از نظر علمي هر اشکوب و زون، گونه هاي جانوري خاص خود را در خود 

حاضر اين اکوسيستمهاي حامي گونه هاي جنگلي براي مقاصد شکار و صيد  به هر ترتيب از بزرگترين تهديدهاي حال. جاي مي دهد
هاي غالباً در اين اکوسيستم انواع متعدد چارپايان شامل گونه. تخريب زيستگاه، احدا  جاده و نقصان نيروهاي حفاظتي در منطقه است

ر چيان برخوردار بوده و متأسفانه بر اثر عوامل ياد شده بزرگ جثه نظير مرال و شوکا را مي توان يافت که از محبوبيت بااليي براي شکا

 . فوق تعداد انگشت شماري از اين گونه ها در قيد حيات باقي مانده اند

 : اکوسیستم کوهستانی -د
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ستان آثار برجاي مانده از کوهستانهاي جنوب شهر. اين اکوسيستم از ديرباز مورد توجه بسياري از ساکنين مناطق اطراف آن بوده است

رودسر، سياهکل، تالش و رودبار نشان مي دهد که بسياري از جوام  موجود در منطقه طي قرون گذشته کوهستان را براي اسکان خود 

 . انتخاب نموده بودند و يکي از عمده مناب  غذايي آنها زراعت، دامپروري و شکار بوده است
روابط ):ر است مي توان مناطق شکار را به شرح ذيل طبقه بندي نموداز نظر سازمان حفاظت محيط زيست که صادر کننده مجوز شکا

 (1-11،ص1014عمومي محيط زيست،

 :منطقه شکار سروالت و جواهر دشت - -8
کيلومتر مي باشد از 141/34هکتار و محيط آن در حدود 54 1 /33اين منطقه در شرق گيالن واق  شده است و داراي مساحتي     

 .ن وجود جانوراني از قبيل،مرال،شوکا،پلنگ ،خرس قهوه اي،کل بز مي باشدويژگيهاي حيات وحش آ

 : پناهگاه حیات وحش امیر کالیه- -8
مي .هکتار و در نزديکي درياچه کاسپين مي باشد44/1314کيلومتري الهيجان  واق  شده است  و داراي مساحتي 03اين منطقه در 

گونه پرنده در آن 100از قبيل،انواع جوندگان ،شنگ،راسوو شغال  مي باشدو حدود باشد از ويژگيهاي حيات وحش آن وجود جانوراني 

 .است..مرغابي،چنگر،:شناسايي شده است که شامل انواع

 : منطقه شکار ممنوع تاالب استیل -8-3
لومتر مي باشد به کي141/34هکتار و محيط آن در حدود  41/14کيلومتري آستارا واق  شده است و داراي مساحتي  /5اين منطقه در 

در اين .به علت در خواستهاي مردم آستارا منطقه ممنوعه اعالم گرديد 103علت تجم  تعداد زيادي از پرندگان مهاجر مانند قو در سال

 .قو اين منطقه را به عنوان زيستگاه زمستان گذراني انتخاب نمودند 0333سال 

 :منطقه حفاظت شده لیسار -8-4
مورد حفاظت قرار گرفته است 1041هکتار و از سال11/01141هرستان تالش واق  شده است و داراي مساحتي اين منطقه در شمال ش 

و پرندگاني مانند،کبک و انواع ... از ويژگيهاي حيات وحش آن وجود جانوراني از قبيل،مرال،شوکا،پلنگ، خرس قهوه اي،کل بز سياهگوش

 .شکاريان را در خود جاي داده است

 :منطقه شکار ممنوع دیلمان و درفک -8-5
مورد حفاظت 1034هکتار و از سال44/44115کيلومتري جنوب شهرستان سياهکل واق  شده است و داراي مساحتي 13اين منطقه در  

جاي را در خود ... قرار گرفته است از ويژگيهاي حيات وحش آن وجود جانوراني از قبيل،مرال،شوکا،پلنگ، خرس قهوه اي،سمور ،رودک

 .داده است

 :پناهگاه حیات وحش چوکام-8-6
سال شکار ممنوع و سپس 5به مدت 1011اين منطقه در شرق تاالب انزلي بخشي از مجموعه تاالب به دليل اهميت زيستگاهي از سال 

آن وجود  از ويژگيهاي حيات وحش.هکتار تبديل به پناهگاه حياط وحش چوکام گرديد64/440با افزايش مساحت به ذ1014در سال 

 .را در خود جاي داده است... جانوراني از قبيل،ليل،سنقر،عقاب تاالبي،و انواع مرغاب شامل خوتکا،گيالر،اردک،کله سبز،

 :منطقه حفاظت شده سیاه کشیم -8-7
مدورد  1054هکتار و از سال15 13/5اين منطقه در جنوب غربي تاالب انزلي و شمال صومعه سرا واق  شده است و داراي مساحتي  

حفاظت قرار گرفته است از ويژگيهاي حيات وحش آن وجود جانوراني از قبيل،قو،غاز،اردک،خوتکا،کله سبز ،حواصيل،عقاب طالييسنق 

 .را در خود جاي داده است... تاالب

 :ـ  منطقه حفاظت شده جنگلی سیاهرود رودبار8-8
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از ويژگيهاي . هکتار مي باشد14 1 /65ه است و داراي مساحتي کيلومتري شمال شرقي شهرستان رودبار  واق  شد05اين منطقه در  

را در خود جداي  ..... حيات وحش آن وجود جانوراني از قبيل،مرال،شوکا،پلنگ،خرس،گراز،راسو،و پرندگاني نظير،کبک،ابيا،عقاب جنگلي

 .داده است

 : پناهگاه حیات وحش لوندویل -8-9
از . هکتدار مدي باشدد   6 44/13لومتري آستارا  واق  شده اسدت  و داراي مسداحتي   کي اين منطقه درشمال غربي و غرب استان در 

همچنين در بخش جنگلي پارک . مي باشد... ويژگيهاي حيات وحش آن وجود جانوراني از قبيل قو، فالمينگو، انواع حواصيل، چنگر، و
 .مشاهده مي شوند... پرندگاني مانند قرقاول و بلدرچين و

 :ممنوع اشکوراتمنطقه شکار   -1 -8
به عنوان منطقه 1011هکتار و از سال 46/03043اين منطقه در شهرستان رودسردر شرق گيالن  واق  شده است و داراي مساحتي  

 .سال ديگر نيز تمديد شده است 5به مدت  1013شکار ممنوع اعالم شد و در سال 

 : پناهگاه حیات وحش سرخانکل -  -8
از ويژگيهاي حيدات  . هکتار مي باشد14 5/1  0لي  در غرب سلکه واق  شده است  و داراي مساحتي اين منطقه محدوده تاالب انز

 (51،ص1015صادق،.)را در خود جاي داده است...وحش آن وجود جانوراني از قبيل،قو،غاز،چنگر،کاکايي

 : پناهگاه حیات وحش سلکه -  -8
از ويژگيهاي حيات وحش . هکتار مي باشد5/066  0و داراي مساحتي  اين منطقه درقسمت جنوب شرقي تاالب انزلي واق  شده است

 .مي باشد....آن وجود جانوراني از قبيل،قو، ،انواع حواصيل،چنگر،اردک،خوتکا،گيالر 

 : منطقه شکار ممنوع ناو اسالم تالش -3 -8
از ويژگيهاي حيات وحش آن . مي باشد هکتار1/4414 کيلومتري اسالم به خلخال واق  شده است  و داراي مساحتي 5اين منطقه در

 .مي باشد....وجود جانوراني از قبيل،قرقي،سينه سر ،توکا،دارکوب 

 : منطقه حفاظت شده جنگلی گشت رودخان سیامزگی شفت-4 -8
ر هکتا44/04514اين منطقه درشهرستان شفت و قسمت کوچکي از آن در محدوده شهرستان رودبار واق  شده است  و داراي مساحتي 

 .مي باشد....از ويژگيهاي حيات وحش آن وجود جانوراني از قبيل،خرس،پلنگ،قرقاول،سنجاب،ابيا، . مي باشد

 : منطقه شکار ممنوع اژدها بلوچ 5 -8
اين منطقه در دهستان علي آباد و در حدود سه کيلومتري بخش لشت نشا از تواب  شهرستان رشت واق  شده است و داراي مساحتي 

سال ديگر به عنوان منطقه 5به مدت  1013سال شکار ممنوع قرار گرفت و از سال  0به مدت  1034از سال.ار مي باشدهکت 431/  4

از ويژگيهدداي حيددات وحددش آن وجددود جددانوراني از قبيل،سددينه سر ،سددنقر      . شددکار ممنددوع مددورد تمديددد قددرار گرفددت    

 .مي باشد....طاليي،سار،چنگر،خوتکا،اردک سرحنايي،اردک ارده اي،اردک سر سبز

 : تاالب بین المللی بندر انزلی -6 -8
اين منطقه در جنوب درياچه کاسپين در شهرستان بندر انزلي بين کپور چال در شمال غرب و حسن رود در شمال شرق  واق  شدده  

قبيدل،قو،فالمينگو،انواع  از ويژگيهداي حيدات وحدش آن وجدود جدانوراني از      . هکتدار مدي باشدد      13/14است  و داراي مساحتي 

 .مي باشد....حواصيل،چنگر،گيالر ،قو، خوتکا 

 : پارک ملی بوجاق-7 -8
قسمتي از پارک ملي به عنوان تاالب بين . هکتار مي باشد66 34/0اين منطقه جنوب بندر کياشهر  واق  شده است  و داراي مساحتي 

. هکتار در فهرست کنوانسيون رامسر به ثبت رسيد 533با مساحت  "رودالگون کياشهر ودهانه سفيد "تحت عنوان1054المللي در سال 
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با وسعت کنوني به  101سال به نام منطقه شکار ممنوع بوجاق کياشهر و سپس در سال 5هکتار به مدت  133با وسعت  1033در سال 

عروس غاز،حواصديل،کله  :ي بوجاقاز گونه هاي مهم پرندگان پارک مل. تحت مديريت قرار گرفت"دريايي_خشکي"عنوان پارک ملي 

 .مي باشد...سبز،کشيم،چنگر،خروس کولي،گيالنشاه،اردک سر حنايي،گيالر،غاز خاکستري و

 
 منطقه پارک ملی خشکی دریایی بوجاق کیاشهر: ( )شکل

 :سگ های شکاری درکنار شکارچیان استان-9
برخي از شکار چيان اظهار نموده اند که شکار بدون . کند در استان گيالن نيز سگ شکاري نقش يسيار مهمي براي شکارچي ايفا مي

 .سگ شکاري، براي شکارچي غير ممکن است

 
 صومعه سرا سگ های شکاری همراه با شکارچی در روستای نفوت(3)شکل

 :ـ  روش های و آیین های سنتی شکار1 

ساکنان بومي و محلي، تا پيش از ورود اسلحه يا تفنگ شکاري به اين مناطق، از ابزارهاي سنتي مانند انواع دام، تير وکمدان، سدنگ،   

گيالني ها که به زوبين افکني مهارت داشتند، صيد بدون سر و صدا را بهترين شيوه . براي شکار پرندگان استفاده مي کردند... فالخن و 

پرندگان  مهاجر مي دانستند و در بسياري از مواق   پرندگان را در محيط زيست طبيعي آن ها به صورت زنده به دام مي  به دام انداختن

در اين بخش سعي شده است عمده ترين شيوه هاي سنتي شکار پرندگان که شايد برخي از آن ها منسو  شده و برخي ديگر . انداختند
 :  است مورد بحث و بررسي قرار گيرددر مناطق و شکارگاه هاي استان رايج 
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 : 3تشت وسو "ـ روش شکار -1 
به طوري که در هر قايق سه نفر مي نشينند، يک نفدر  . در اين روش سنتي به طور معمول، بيش از دو قايق پارويي استفاده مي گردد

وسط نشسته و تشت مي زند و نفر بعدي در جلوي قايق نشسته و الردام در دست داشته و مسئول گرفتن مرغابي ها مي شود،  نفر سوم 

 . فقط پارو زده و قايق را به حرکت در مي آورد نيز در پاشنه قايق نشسته،

سانتي متر است که از چند نوع فلز از قبيل مس و برنج و حتي مي گويند طال و نقره ساخته  63الي  03تشت عبارت از يک سيني بقطر 

ق کربال مي آوردند و امروزه که سابقاً از طري. و عتيقه است( شمسي 1065در سال )هزار تومان قيمت دارد  05تا  15شده است و حدود 
سيني را با قطعه چوب نازکي که در سرش نمد پيچيده اند و حدود بيست سانت طول دارد . کساني هستند که سيني را اجاره مي دهند

ديده بان، . )طرز کوبيدن تخصص مي خواهد و با يک ريتم مخصوص نواخته مي گردد. ناميده مي شود مي کوبند« کوتک»بنام محلي 

 (16، ص1013

 
 روش تشت سو برای شکار در تاالب انزلی (4)شکل 

 : ـ دام هوائی -1 

متر مابين اين دو تير را  3 تا  15دو تير چوبي عمودي را در زمين فرو کرده و فاصله آن به اندازه درازاي طوري تعيين مي شود، بين 
روزها به ندرت ولي اکثراً شبها مرغابي ها بدام مي افتند اين طورهدا در  تور وصل مي نمايند که مرغابي در آن بدام مي افتد که البته 

اين نوع شکار در مناطق شرق گيالن، در بخشهاي رود بنه الهيجان و چاف لنگرود و در غرب . فصول شکار به طور ثابت بر پا هستند

الب انزلي توسدط شدکارچيان متخلدف انجدام مدي      گيالن در مناطق آبکنار تاالب انزلي، گازگيشه صومعه سرا و نيز حاشيه جنوبي تا

 (11، ص1013ديده بان، .)شود

 : کومه کوچک-1-3 

نفر که شکارچي جايي را براي ساخت کومه کوچک در نيزار انتخاب نموده و اطراف کومه را ني ها را مي برند و صاف مي   به اندازه 
پايش را با ( پرشو اردک)زمين فرو مي برند و به هر چوب يک اردک  کند چند چوب انتخاب نموده و به فاصله يک متر از همديگر به

طناب به چوب مي بندند اين اردک ها به وسيله سر و صدا مرغابي يا پرندگان ديگر را به خود نزديک مي کنند وقتي مرغابي ها نزديک 

 (داداشي از شکارچيان منطقه صومعه سرا... ازياب . )اردک نما مي شوند شکارچي با تفنگ از داخل کومه شکار را هدف قرار مي دهد

                                                 
tašte va so 

dâme hâvâi   

komâh kochâk 
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ی (6)شکل  کومه از راه های دیگ شکار سنتی در تاالب انزل

 :  6نمایا نما خال-13-4

مي گويند که براي شکار مرغدابي و غداز هدوايي    (نما )در داخل شاليزارها، خانه هاي چوبي، مانند کومه درست مي کنند که به آن     

 :قسمت تشکيل يافته است 0اين مکان از . براي شکار مرغابي از اردک وغاز هوايي از غاز اهلي استفاده مي شود . استفاده مي شود
اين حيوانات شامل اردک ها ويا . ل درسمت چپ  نما قرار گرفته و همچنين جاي خواب حيوانات اهلي استاين مح:محل حيوانات -1

به اين حيوانات غاز يا اردک هاي فريب کار مي . غازهايي است که براي شکار اردک هاي وحشي و يا غاز ها وحشي استفاده مي شوند

 .گويند

از اردک هاي نر و ماده را طوري تربيت مي کنند که همراه جرگه هاي مرغابي پرواز کنند براي شکار از روش نما، شکارچيان تعدادي    

براي اين کار شکارچيان هر شکارگاه اردک هاي خود را به نوعي نشدانه  . و با فرياد کشيدن به موق  ،آنها را بر صيد گاه فرود بياورند 
 گذاري مي کنند

و  داراي درب کوچک است که توسط آن شکارچي به بيرون احاطه داشته باشد در وسط اين محل در وسط نما قرار دارد :محل شکار-

 .آن يک ميله اي قرار گرفته  که براي گشيدن دام يا تورو با ال آوردن حيواناتي که به دام افتاده اند استفاده مي شود 

ار به اين صورت است ابتدا يک توري در روش ک.در سمت راست نيز محل شکار و خواب شکارچي مي باشد : محل خواب شکارچي-0

قسدمت   0اردک بسته شده که به  15متر مي باشد پاي  03تا 3 تا شاليزار ( خواب نما)داخل شاليزا پهن مي نمايند سپس از محل 
به ندوع   تقسيم کرده اند در سه محل راست ،وسط و چپ نما بسته اند رها مي کنند و شکارچي از داخل نما يک اردک يا غاز بستگي 

 .شکار دارد به هوا رها مي کند تا پرواز نمايد البته اين حيوانات قبال آموزش ديده اند 

                                                 
namâxâl 
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 تصویری از نما در داخل شالیزار روستاهای استان گیالن(7)شکل

گفته مي (الردام)توري که در داخل شاليزار پهن نموده اند تا پاي حيوانات وحشي در آن به دام بيافتد و حيوان زنده صيد شود به آن     

اردکها باعث مي شود که غازها و مرغابي هاي  15وقتي اردک را با دست شکارچي به هوا رها مي شود و همراه با سر و صداي آن .شود

دانه به سمت آنها پايين پرواز نمايند همين امر باعث به دام افتادن آنها و صيد اين حيوانات توسط شکارچي بده   وحشي براي چيدن
 .صورت زنده مي شود

 : 3لل دم"ـ الل دام یا 1-5 

"وشوم"الل دام وسيله اي است که فقط براي شکار بلدرچين يا     
همان توري که   "دام"يعني بي صدا و"الل".بکار برده مي شود  1

در شرق گيالن  معتقدند که چون اين نوع وسيله شکار بي صدا است و مانند تفنگ . شکارچي براي بدام انداختن شکار استفاده مي کند

در غرب گيالن به آن الردام . يد  مي گرددصدا ندارد به آن الل دام گويندو شکار را بدون اينکه صدايي ايجاد شود با تور بي صدا ص

 .گويند
است  Vآزاد لوله يا چاي لوله را که در باال به شکل عدد وي = شکارچي که به شکار وشوم مي رود، چوب باريک و بلند با ني بامبوس   

شده اش به برنجزاران و چرا و ظريف با شبکه هاي کوچک بر آن مهار شده به دوش مي گذارد و با سگ تربيت ( تور ماهيگيري)و توري 

سگ در پيشاپيش مي دود و شکار را پرواز مي دهد و شکارچي دسته چوب با ني بلند در باال دو شاخه و . گذرگاه هاي علفزاران مي رود

 . توري بسته را مي گيرد و به دور پرنده تازه به پرواز برخاسته مي گرداند و آن را اسير مي کند

                                                 
lâl doum 
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 "وشوم"شکارچی همراه سگ شکاری برای شکار بلدرچین (8)شکل

 (:در سل یا استخر)ـمراسم قرق شکنی   
در زمانهاي گذشته منطقه اي که توسط اهالي حفاظت مي شده در فصل شکار هر کدام از شکار چيان يک دام هدوايي در بيدرون      

قرق . صل زمستان که فصل شکار بود اين کار را انجام مي داند در طول ف.استخر قرار مي دادند و به ميزان نياز خود شکار مي کردند

مراسم به اين صورت بود که از کليه شدکارچيان  . شکني اواخر فصل شکار يعني يک ماه به مهاجرت پرندگان مانده بود انجام مي شد
تا دور استخر جم  مي شدند و قبل از  تمام شکارچيان دور "مير شکار"ابتدا دعا مي خواندند سپس با صداي تير  . دعوت بعمل مي آمد

صداي تير کسي حق نداشت وارد استخر يا سل شود حتما بايد بعد از صداي تير وارد استخر مي شدند واين آخرين شکار محسوب مي 

 (نقل از سيد علي موسوي شکار چي شهرستان لنگرود.)شد و فصل شکار به پايان مي رسيد

 
 استخر کیا کالیه لنگرود، محل مراسم قرق شکنی (9)شکل

 :ـ باور ها و اعتقادات مربوط به شکار در کشور  
امکانات طبيعي و ساختارهاي  فيزيکي و ويژگي هداي  .، بشر در هزاران سال پيش از امروز ،آن روزگاران سخت را پشت سر گذاشت 

بياموزد و آن تجارب را به نسل هاي بعدي منتقل کند و به تدريج با بارور  رواني وي موجب شد که از هر روز و هر سال خود ، تجربه اي

 (1،ص1031دانايي،. )شدن نيروهاي عاقله اش ، زمينه هاي علم و فرهنگ و انديشه را فراهم نمايد
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د را شکار انجام در مناطق که شکار انجام مي شود مسن ترين  فردي که در آن منطقه زندگي مي کند بيشترين سالهاي عمر خو      

 د باورها و اعتقادات خاصي دارند و بيشتر افراد در طي شکار از وي تبعيت مي کنند و اينان براي خو.مي گويند "پير شکار"داده است را 

علت اينکه .وي در زماني که عکس مي گرفت در کنار قاب عکس خود پر آخرين تورنگي يا قرقاولي را که شکار کرده بود گذاشته است 
در گذشته به  وفور قرقاول در جنگلهاي فومن زندگي مي کردند طوري که وي در عرض يدک   ;شکار تورنگ را کنار گذاشت مي گويد

در حالي که تفنگ خدود را بده   "قرقاول "قرقاول را شکار مي نمود، اما يک روز که به شکار رفته بود براي شکار تورنگ يا  1ساعت 

ت اين امر باعث شد سروي دست وي انداخت و سپس روي دست وي نشخود را سمت تورنگ گرفته بود تا تير به حيوان بزند تورنگ 

ن تومان فروخت که اي  1و نگهداري نمايد اما به اصرار يکي از دوستان وي آن را به قيمت  آوردهکه آن را شکار نکند و زنده به منزل 

اين امر موجب شد پير شکار ديگر هيچ وقت تورنگ شکار اما باعث شد که فرد خريدار در زندگي خود ضررهاي زيادي را متحمل شود
 .به ديار باقي شتافت  104سالگي در سال   4سن  پير شکار در. ننمايد 

 .شت شکار براي غذاي عروسي استفاده مي شدبه نقل از پير شکار در زمانهاي گذشته قبل از عروسيها به شکار مي رفتند و از گو-

 
به پیر شکار زنده یاد(1 )شکل   منطقه شنبه بازار فومندر قرقاول پر آخرین شکار هارهم علی صفر زاده، معروف 

 .در گذشته هفته اي سه روز به شکار مي رفتند و بيشتر از آن براي اينکه نسل حيوان از بين نرود شکار نمي رفتند

 .کار نمي رفتند و گناه مي دانستندماههاي محرم و صفر را ششکارچيان -

 : ترانه ها ی مربوط به پرندگان شکار-3 
ي در زمانهاي گذشته وقتي افراد به شکار حيوان خاصي مي رفتند برا اينکه حيوان را زودتر به دام بياندازند از صداها و اشعاري استفاده م

خوانده مي ش باعث به دام افتادن شکار مشد بهعلت اينکه در زمانهاي گذشته براي شکار به ندرت کردند اين اشعار چون با ريتم خاصي 
از تفنگ استفاده مي شد و شکارچيان عالقه مند بودند که شکار را زنده گرفته تا بتوانند در بازارهاي محلي که شکار زندده خريددار   

همين دليل از روشهاي مختلف براي زنده گرفتن شکار استفاده مي نمودند که  بيشتري داشت تا شکار مرده ،آن را به فروش برسانند،به

 .يکي از اين روش ها خواندن اشعار بود

اين . مي گفتند خوانده مي شده است"راب اشکن"يکي از اين اشعار معروف که براي به دام انداختن حيواني که به زبان محلي به آن 

گفته مي شد، همچنين حلزون "راب"بود چون غذاي آن حلزون بود و حلزون به زبان گيلکي حيوان  تقريبا کمي کوچکتر از کبوتر 
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داراي يک پوسته صدفي سختي است او براي اينکه بتواند حيوان داخل صدف حلزوني را بخورد آن را مي شکست و سپس حيوان داخل 

است راوشکن "توکاي سياه"توکا مي باشد به نام  عاز انواراب اشکن ."حلزون شکن "آن را مي خورد  به اين اسم خوانده مي شد يعني 

کوچکتر از گيل راوشکن با پرها تک و توک زرد و "زرداپر"خاکي رنگ و بزرگ به اندازه يک جوجه مرغ"گيل وشکن":سه گونه است
اين اشعار  "زون شکنحل"شکن  ياֻ  راب ا"براي به دام انداختن . توکاي کوهي سفيد و خاکستري"کوراوشکن"سينه اي خال خالي و 

 (از منظقه نوغان بندر انزلي( خواهر شکارچي)نقل قول ازخانم کبري احمدي: )خوانده مي شد

 شکن بيَه بيَه               معني        حلزون شکن بيا بياراب ا

 شکن دانه فوجه          معني        حلزون شکن دانه ريخته شده است  راب ا
 جه       معني         حلزون شکن از همين مسير بيا       اشکن َهن تي رَ راب

 شکن واگَرد واگَرد       معني        حلزون شکن برگرد برگرد   راب ا

 اشکن اَراَ واگَرد           معني        حلزون شکن اين طرف برگردراب 

    اشکن ُبودو  ُبودو         معني         حلزون شکن بدو بدو کنراب 

 بخور  بي شيم     معني       حلزون شکن دانه بخور بعد برويم         شکن راب ا
زي زا در گيالن پرنده اي است که بر سينه اش پرهاي سر  دارد و مظهر آدم هاي ناتوان است و براي جبران اين ناتواني خود را به 

دارند که خود را داماد پرندگان بزرگتر مي داند و اشعاري نيز سروده افرادي که داراي منسب هستند منسوب مي کند و از اين رو باور

 (      از منظقه نوغان بندر انزلي( خواهر شکارچي)نقل قول ازخانم کبري احمدي: )اند

 معني          سينه سرخم سينه سرخم                             ززايمَزي زايم   ِِ
 معني         شوهر خواهر سيه نسپر هستم                          نسْپَر  زامايمَسيا 

 معني         ابياي نوک بلند را کشتم                     بکوشتومَ توکَ کباتِ

 معني        خون آن را روي سينه ام ماليده ام      سر دوکوشتومَاون خون مي ديل َ

 (13،ص1013بشرا،)استالبته اين اشعار در رشت کمي متفاوت 

 معني          سينه سرخم سينه سرخم             ززايمَزي زايم   ِِ
 معني         شوهر خواهر سيه نسپر هستم              نسْپَر  زامايمَسيا 

 دکفتما به داما                معني                  افتادم داخل دام

 ي               ران خود را شکستم       بشکنم مي رانا                معن

 بيگيد مي زن برارانا          معني           به برادران همسرم بگوييد

 صتا شوتور صتا قاطر       معني         صد تا شتر و صد تا االغ                
 باوريد ببريد مي رانا        معني          بياوريد و ران من را ببريد

 شکار و رابطه آن با اقتصاد -4 
شکار امري است فطري و غريزه اي که بيش از صدها هزار سال با بشر عجين شده است اجداد ما نيدز در طدي ايدن دوران طدوالني     

در هيچ يک از اديان رسمي و کشورهاي متمدن يا در حال توسعه شکار نه تنها نفي نشده .شکارچي بودند و از اين را ارتزاق مي کردند

در بسياري از کشورها بخصوص کشورهاي آفريقايي درآمد حاصل از شکار و .است بلکه قوانين خاصي در اين رابطه وض  و اجرا مي شود

 ( 6،ص1016مظهري ،.)اکوتوريسم با در آمد نفت و گاز برابري کرده است
ر کشور نتوان اين چنين آميختگي را بين انسان در هيچ کجايي ديگ شايد. در گيالن اقتصاد آدمي درگير با طبيعت و مناب  طبيعي است

گيالن است، به تبد    از آنجا که زندگي روستايي، شيوه مسلط زندگي در استان. ادامه بقا وماندگاري يافت و طبيعت در کشاکش براي

له در سال هاي اخير وقبه واسطه صنعتي شدن استان ، اين م هرچند. کشت و زرع صيد وشکار نيز منب  اصلي درآمد در اين خطه است
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صيد و شدکار   در اين ميان بازار بزرگ وابسته به. بقاي آدمي در اين ديار طبيعت و مناب  طبيعي است کمرنگ شده، اما هنوز شيرازه

رونق اقتصادي منطقه مي گردد، خود حکايت ديگري  پرندگان مهاجر که هر ساله در فصل سرما در استان گيالن پاگرفته و منجر به

کنار ديگر محصوالت زراعي و دريايي زينت بخش بازارها و  در فصل شکار، خودتکا، سرسبز، چنگر، کشيم و ديگر پرندگان آبزي در .دارد
از در بازارهاي گديالن بيشدترين فدروش را شدکارچيان     بررسي ها در اين خصوص نشان مي دهد . است در نهايت سفره هاي گيالني

چيان به روشهاي متفاوتي پرندگان را براي فروش در بازارهاي محلي عرضه مي نماينديکسري شکار. بدست مي آورندپرندگان آبزي 

ولي اغلب شکارچيان برار .شکارچيان پرندگاني را که شکار ميکنند براي خانواده خود مي برند و با آن غذاهاي لذيذ درست مي کنند

وي . در برخي مواق  همه پرندگان را واسطه اي از شکارچي مي خرد .ند امرار معاش خانواده اين پرندگان را به بازار فروش عرضه مي کن
 اول پرهاي پرندگان را مي کند و از اين طريق پرهار ار جدا و پرنده را جدا مي فروشد اغلب خانواده ها پرها را خريده و با آن بالشهايي

نقل قول از خانم معصومه بخشي پور .)مي گويند "بالش ناز"براي جهيزيه دختران خود درست مي کنند که در مناطق روستايي به آن 

در نهايت پرندگاني که شکار مي شوند و در بازارها عرضه مي شوند فقط نسيب گيالني ها نمدي  (،از محله نوغان شهرستان بندر انزلي

اغت به استان سرسبز ما عزيمت شود به علت اينکه استان گيالن يکي از مراکز گردشگري کشور است ميهماناني که برا گذران اوقات فر

مي نمايند نيز خريدار اين پرندگان و غذاهاي لذيذي که از آنها تهيه مي شود مي باشند و اين امر هم به اقتصاد خانوار و در نهايت در 
 . اقتصاد استان تاثير بسزايي دارد

 :ـ انواع غداهای تهیه شده از گوشت شکار5 

تا زمان ضحاک ساختن خورشتهاي گوشتين در ايران :امثله شکار و شکارگري است فردوسي مي گويدمتون ادبيات کهن ما سرشار از 

چندان معمول نبود در اين زمان اهريمن براي آشنا کردن ضحاک با لذت خوردن و آماده کردن او براي کشتارهاي بعدي ،از گوشت 

دلپذير با چاشني هايي از زعفران و گالب و مشک ناب ساخت که  کبک، تذرو ،بره،مرغ و راسته گوساله،براي نخستين بار خورشت هاي

در گيالن که جزئي از سرزمين ايران و توران باستان است به علت وجود و تندوع حيدات   ( 6،ص1016انوري،.)سخت مطبوع واق  شد
خوردني هاي مناطق مختلف دنيا که چنانچه به .وحش و ذوق و سليقه گيالني ها انواع خوراکي هاي لذيذ از انواع حيوانات تهيه مي شود

بيرون مي آيد دسترسي داشته باشيد تصديق خواهيد کردکه از نظر تنوع و طعم .....از آشپزخانه هاي چيني،کره اي،مالزيايي،پولينزيايي،

که در کوهستانها و انواع حيوانات .گوناگوني اغذيه نشان از تمدن بسيار قديمي گيل و ديلم است.و مزه به پاي غذاهاي گيالن نمي رسد

همچنين وجود حيوانات آبزي و پرندگان مهاجر اين  تنوع غذايي را ايجاد کرده اند اغلب مردمان گيالن چه شهرنشينان و روستانشينان 

عالوبر کار خدماتي و،کشاورزي شکار را هم انجام مي دهند و از طريق شکار عالوه بر اين که کمک اقتصادي از طريدق فدروش آن در   
 .ارهاي محلي به خانوار مي شود جزي از غذاي خانوار مخصوصا در فصل زمستان را به همراه دارد باز

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ـ جشنواره غذا) فسنجان مرغابی وکباب بلدرچین (  )شکل  (رشت مجتمع، خاتم االنبیا 

 :نتیجه گیری-6 
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همه و  ،جنگل و برکت، رودهاي خروشان و دا ئمي، دريا پر زمين هاي زراعي. استان سر سبز گيالن، سرشار از مواهب طبيعي است    

 .آدمي در مديريت و بهره وري از طبيعت نمايند ينه تمام نماي عقل و خرديگيالن را آ همه دست به دست هم داده اند تا

مورد توجه مي  کشوردر  متنوع بوده و از جنبه شکار حش بسيارو به دليل تنوع گياهي و اقليمي کم نظير، داراي حيات استان گيالن،
از آنجا که اين استان از پر باران ترين استان هاي کشور محسوب مي شود، داراي بيشترين آبگير، آبندان و تاالب است، بر همين . باشد

ز راه هاي لذا شکار پرندگان، از زمان هاي گذشته تا کنون يکي ا. اساس از تنوع پرندگان به ويژه پرندگان آبزي برخوردار بوده و هست

امرار معاش مردمان اين خطه سرسبز بوده است، با توجه به فصلي بودن کشت برنج در استان، مردم اين منطقه پس از فراغت از کار 

کشاورزي، براي امرار معاش و کمک به اقتصاد خانواده به شکار روي مي آوردند، اين امر موجب تنوع فعاليت هاي اقتصادي و به تب  آن 
. اين تنوع در ساير موارد از جمله  غذاهاي سنتي نيز مشهود است. ر، آداب، رسوم و اعتقادات و باور هاي فرهنگي شده استتنوع رفتا

تنوع غذايي اين منطقه که بخشي از آن غذاهاي مربوط به شکار پرندگان مي شود نيز از اين قاعده مستثني نيست، چنانکه اين استان 

ت يافته است، مردم گيالن اين همه مواهب را از برکت وجود طبيعت و موجودات مرتبط با آن به ويژه به غذاهاي لذيذ محلي نيز شهر

مردم اين منطقه در شکار حيوانات به ويژه پرندگان از زمان هاي گذشته، روش هايي را مورد . حيوانات و پرندگان اين منطقه مي دانند

 .ست و الهام گرفته از طبيعت اين مرز و بوم استاستفاده قرار مي دادند که در نوع خود بي نظير ا
در پژوهش حاضر سعي . شيوه هاي شکار پرندگان با توجه به تفاوت هاي منطقه اي و نيز بسته به نوع پرنده کامال متفاوت بوده است     

نکته قابل توجه اين است که در اين . شده است با توجه به مطالعات ميداني، مهم ترين اين شيوه ها و روش ها به رشته تحرير در آيد

بر اساس . وانات کمتري شکار مي شد، چرا که اعتقاد و باور شکارچيان بر اين بوده که نبايد بيش از نياز شکار کردروشهاي سنتي حي

مردم گيالن از گذشته هاي . اين باور شکار چيان منطقه، مي توان به اهميت مسئله اسراف و تبذير که در اسالم تاکيد شده است پي برد
با . نکته پي برده اند که چه حيواني را با چه روشي شکار نمايند که آسيب زيادي به طبيعت وارد نشودخيلي دور از طريق تجربه به اين 

مطالعه دانش بومي مردمان اين خطه، به مسئله مهمي که به تازگي در جوام  انساني به اهميت آن پي برده اند مي توان پي برد و آن، 

امروزه . دار استفاده مطلوب از طبيعت با حداقل تخريب يا بدون تخريب مي باشدتوسعه پاي. حفظ محيط زيست و توسعه پايدار است

انسان ها به اين امر مهم پي برده اند که براي حيات خود وابسته به طبيعت و محيط خود هستند و مهمترين مواد اوليه از طبيعدت  

با مطالعه زندگي مردم در گذشته و روش . تفاده نمايندبنابر اين بايد از مناب  موجود طبيعي به صورت مطلوب اس. بدست آورده شود
در مطالعه مردم شناختي شکار در تحقيق حاضر . زندگي آنها مي توان در يافت که گذشته گان ما احترام به طبيعت را رعايت مي کردند

شکار مي شدند، کاري که امروزه  همانطور که عنوان شده است،  شکارچيان زماني، با مراسم خاصي، مناطق شکار را قرق کرده و مان 

محيط زيست به عهده گرفته است و براي تکثير حيوانات در فصولي از سال، شکارحيوانات را بر اساس قوانين خاصي ممنوع مي سازمان 

دن غذا براي همچنين در فصول سرد سال که پيدا کر. تا پرندگان به ازدياد نسل بپردازند تا شکارگاه هميشه  داراي شکار باشد. نمايد

همه موارد عنوان شده، تدابير گذشته گان ما براي ارزش نهادن به . آنان سخت بود، براي حمايت از آن ها در شکارگاه ها غذا مي ريختند
اما اين روش ها در سينه افراد پير و سالخورده نهفته است که بايستي توسط پژوهش هاي موردي به نسدل  . مناب  طبيعي بوده است

بسياري از باورهايي که در مورد شکار پرندگان در فرهنگ مردم وجود داشته عاملي براي جلوگيري از انقراض . تقال داده شودجديد ان

اينکه روزهاي خاصي براي شکار مي رفتند و يا اينکه در برخي از روزها شکار کردن را حرام : نسل حيوانات در گذشته مي باشد، مانند

خي حيوانات به دليل اعتقاداتي که وجود داشت حرام بود و به اين آيين ها و باورها احترام خاصدي مدي   مي دانستند و حتي شکار بر
بر اساس همين آيين ها و باورها، گذشته . فرهنگ مردم گيالن از فرهنگ هاي بسيار غني در دوران هاي مختلف بوده است. گذاشتند

لذا ضرورت چنين . همان آيين ها و اعتقادات راسخ، آن را به آيندگان منتقل نماييم گان اين مناب  را به ما سپرده اند و ما نيز بايد با

ب .تحقيقاتي بر کسي پوشيده نيست، به عبارت ديگر اگر چنين پژوهش هايي انجام نشود، اين باورها در دل خاک مدفون خواهد شد

درنهايت مي توان ند شکار سنتي وتبليغ فرهنگ شکار باشد اين اسا يکي از راه هاي جذب گردشگر در تمام فصول به اين استان مي توا
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 در آمدد   شکار به عندوان يدک منبد     وتبديل نمود ،گردشگري مناطق شکار را به يکي از جاذبه هاي طبيعي و فرهنگي اذعان داشت

 .در استان مطرح گردداقتصادي 

 :پیشنهادات-7 
 وحشآموزش شکارچيان براي بهره برداري پايدار از طبيعت -1
 طبخ غذاهاي شکار در رستوران هاي سنتي براي جذب - 

 برگزاري جشنواره روش هاي شکار سنتي در تاالب ها و آبگيرها به عنوان معرفي نمادي از فرهنگ استان-4

 جلوگيري از آلودگي تاالب ها و آب بندان ها به عنوان محل زيست پرندگان آبزي  -4

 ها به عنوان زيستگاه اصلي پرندگان مهاجر و بومي استان  (سل)جلو گيري از خشک کردن، استخر -5

برنامه ريزي براي حفاظت از اکوسيستم هاي طبيعي استان و بهره برداري صحيح از آنها و اجراي محدوديت هاي قدانوني بدراي    -6
 جلوگيري از استفاده بي رويه و يا خشک کردن تاالب ها براي ساخت و سازهاي شهري و صنعتي

 ن بودجه کافي براي تکثير و پرورش پرندگان در حال انقراض و حفاظت شده  تامي -3

تهيه بروشورهاي از نتايج تحقيقات مربوط به شکار و باورهاي مردم در مورد شکار براي ارائه  به گردشگران، به منظور نشر فرهنگ  -4

 غني استان

 فصول سال  ايجاد مسابقات شکار به عنوان توسعه گردشگي شکار در ساير -13
اجراي سياست ها حمايتي توسط دولت در مناطق روستايي استان که داراي فرهنگ فولکوريک و اصيل در زمينه شکار به منظور  -11

 حفظ و شناسايي فرهنگ اين مناطق

 تبليغات و اطالع رساني، ايجاد وب سايت و تهيه فيلم از انواع روش هاي سنتي شکار  - 1

 شکار به  افراد عالقه مند  آموزش روش هاي سنتي-10
 احدا  آب بند، زيستگاه و شکارگاه هاي مصنوعي در مناطق مستعد استان -14

 ها شکار سنتي براي حفاظت از محيط زيست NGOايجاد -15

 تاسيس مرکز حيات وحش طبيعي در گيالن، -16

 :منابع و ماخذ-8 
 ات گروه پژوهشگران ايران،انتشار(0و1جلد)،کتاب گيالن1014د اصالح عرباني،ابراهيم،1

 ،انتشارات گروه پژوهشگران ايران(5و4جلد)،کتاب گيالن1013د اصالح عرباني،ابراهيم، 

 ،سازمان محيط زيست 6،مجله شکار ص1016د انوري،شکار و ايرانيان ،0
د پرندگان، انتشارات 1، افسانه ها و باور داشت هاي مردم شناختي جانوران و گياهان در گيالن1013،(درويش گيالني)د بشرا محمد،4

 دهسرا،   

 ،فرهنگ صبا فارسي،انتشارات صبا1065د بهشتي،محمد،5

 ن،اطالعات علمي،مجموعه انتشارات موزه آثار طبيعي و حيات وحش ايرا1034تاجبخش،هدايت،-6
 ، سازمان فرهنگي و سياحتي کوثر(16ص)، مجله دوستداران شکار و طبيعت 1031حسن بيگي،م،شکار در متون،-3

 ،سازمان فرهنگي و سياحتي کوثر(1ص)، مجله دوستداران شکار و طبيعت 1031,...دانايي،حسين،چرا شکار؟من با شکار مخالفم،زيرا-1

 ، انتشارات کانون تبليغات معين،11، ص6، شماره (قو) ، مجله کالگن1013شکار،ديده بان ، حسين ، روش هاي سنتي  -4

 ،سيماي زيست بوم استان گيالن ،اداره کل محيط زيست گيالن1014روابط عمومي محيط زيست ،-13

 ، ناشرمعاونت برنامه ريزي استان گيالن1015د سالنامه آماري استان گيالن،11
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 صيد در حقوق ايران، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست ،شکارو 1030شاحيدر،عبدلکريم،- 1

 ،احکام و مقررات شکار و صيد،انتشارات مرکز جهاني علوم اسالمي 1015،(مهدي)صادق،علي اکبر-10

 ،ناشر مولف( جلد )،تاريخ جام  بندر انزلي 1031د طويلي،عزيز،14
 استان گيالن، انتشارات کتيبه گيل  ، پرندگان در خطر انقراض و حمايت شده1011عاشوري، عباس،  -15

 ،مردم نگاري شهرستان املش، سازمان ميرا  فرهنگي، صناي  دستي و گردشگري استان گيالن1016عباسي ،هوشنگ،-16

 ،مردم نگاري شهرستان فومن،سازمان و ميرا  فرهنگي ، صناي  دستي و گردشگري استان گيالن1034قلي پور ،فاطمه،-13

، سدازمان فرهنگدي و   (4ص)، مجله دوستداران شکار و طبيعت 1013هايي در مورد شکار حيوانات و شکارگران،مشيري،ژيال،باور-11
 سياحتي کوثر

، مجلده شدکار   1016دمظهري ،اميدر حسن،موسدي خاني،مجيد،طبيعت،شکار،تروفه،شدکارچيو حرفهدا و خوسدته هداي شدکارچي،       14

 ،سازمان محيط زيست 6ص

نگاري آيين هاي دامداري در حوزه فرهنگي تالش، سازمان ميرا  فرهنگي ،صدناي  دسدتي و    ،بررسي مردم1013ملکيان،شهال،-3 

 گردشگري استان گيالن
، سازمان فرهنگي و (06-01ص)، مجله دوستداران شکار و طبيعت 1013،(قسمت دوم)نصرالهي،سپهبد،نيکوترين ورزش باستاني-1 

 سياحتي کوثر

،مطالعه احدا  شکارگاههاي مصنوعي در استان گيالن،اداره کل حفاظت محيط زيست 1013نظامي بلوچي،شعبانعلي،سکري،مهيار-  

 استان گيالن
 ، مردم نگاري شهرستان ماسال، سازمان ميرا  فرهنگي ،صناي  دستي و گردشگري استان گيالن1061يعغوبي چوبري، علي،-0 

 :مناب  خارجي
1-http:// www. omgfacts.net/wp-  

http:// www.persianpet.org/forum/thread66203.html&usg-2 

www.doe.ir/portal/File/ShowFile http:/ /-3 

http://www. vifagh.co.ir-4 
 5-http://www.amazon.com/   
6- http.//www. Iranian-bird.blogfa.com 
7-http://www. iranchaf.blogfa.com 
8- http://www.somamus.blogfa.com/post-14.aspx 
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