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 چکیده

بررسی سطح معلومات و تمایل مردم در  ،هدف از مطالعه حاضر

انقراض گور ایرانی  خطر درارتباط با شناخت و حمایت از گونه 

(Equus hemionus onager )یریت و حفاظت بهبود مد منظوربه

 660تحلیلی، تعداد  –از این گونه است. در این مطالعه توصیفی 

ای گیری تصادفی خوشهنفر از مردم استان فارس به روش نمونه

ای شامل مشخصات ها، پرسشنامهانتخاب شدند. ابزار گردآوری داده

تمایل افراد بود که از طریق  سؤاالتآگاهی و  سؤاالتفردی، 

های د. سپس با استفاده از آمار توصیفی و آزمونمصاحبه تکمیل ش

(، آزمون تی و آزمون کروسکال والیس و با استفاده از 2Xکای دو )

ها انجام پذیرفت. ، تجزیه و تحلیل داده21نسخه  SPSSافزار نرم

درصد از افراد، از شناخت  6/63های این پژوهش نشان داد که یافته

درصد  5/40نی برخوردار بوده و و آگاهی ضعیفی در مورد گور ایرا

افراد تمایلی به حمایت از این گونه ندارند. از سویی دیگر نتایج 

نشان داد که بین جنسیت و آگاهی و همچنین گروه سنی و آگاهی، 

(. اگرچه >05/0Pآماری وجود دارد ) نظر ازداری ارتباط معنی

بین اما  ،بیشترین میزان آگاهی در سطح تحصیالت دانشگاهی بود

 لحاظ ازداری معنیتمایل به حمایت و سطح تحصیالت، ارتباط 

یجه، با توجه به اینکه اکثریت درنت(. >05/0Pآماری وجود نداشت )

-از آگاهی ضعیفی برخوردار هستند، طراحی برنامه مورد مطالعهافراد 

های منظم و سیستماتیک آموزشی و روش صحیح حفاظت، جهت 

یت و حفاظت از کاهش حما موردم در افزایش آگاهی و عملکرد مرد

 رسد.جمعیت گور ایرانی ضروری به نظر می
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Abstract  

The aim of this study was to determined level of 

people’s awareness and willingness towards the 

protection of Persian wild ass (Equus hemionus 

onager), to recommend solutions that can improve 

management and conservation of this species. In this 

descriptive-analytical study, 660 people from Fars 

province were chosen via the clustered method. A 

questionnaire comprising items about the people’s 

demographics as well as their knowledge and 

cooperation regarding to protection of Persian wild ass 

was completed for all the study population through 

interviews. Subsequently, descriptive statistics, x2, t-

test and Kruskal-wallis test were employed for analysis 

using SPSS Software (version 21). Result showed that, 

63.6 percent of the cases had poor knowledge and 

40.5% had no desire to support of this species. On the 

other hand, there were a significant correlation between 

knowledge and sex and awareness and age (P < 0.05). 

The highest level of knowledge was found among those 

with university levels of education. There was not a 

significant correlation between willingness to supports 

of Persian wild ass and educational levels (P < 0.05). 

Consequently, given that the majority of the people’s 

under study had poor knowledge and function about 

Persian wild ass protection and conservation, it seems 

advisable that regular and systematic training programs 

be devised in relation to population decrease prevention 

strategies such as practical classes on protection of 

Persian wild ass.  

 

Keywords: Knowledge, Persian wild ass, Critical 

Endangered, Conservation, Fars province. 
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 مقدمه

اهمیت  حائزدر طول دو دهه اخیر، یکی از موضوعات 
بررسی  ،وحشدر ارتباط با مدیریت و حفاظت از حیات

سطح معلومات، نگرش و رفتار مردم در برخورد با 
وحش بوده است و در این های مختلف حیاتگونه

هادهای متولی حفاظت از ها و نن، سازماناراستا محقق
وحش توجه خود را به ارزیابی و زیست و حیاتمحیط

سنجش میزان آگاهی و نگرش مردم در این زمینه 
دیگر، یک ابزار کلیدی در  یانب بهاند. معطوف داشته

وحش، سنجش نگرش و مدیریت و حفاظت از حیات
یژه دیدگاه وبهارزیابی میزان آگاهی افکار عمومی 

ی در ارتباط با حمایت و حفاظت از مردم محل
 ,Newmark et al., 1993وحش است )حیات

Katrina 2000; Kaczensky et al., 2003;. 
Bremner & Park, 2007; Kideghesho et. 
al., 2007; Li et al., 2010; Carter et al.,. 

یجه باید عنوان نمود که بررسی افکار نت در(. 2014
میزان  یانب باتواند م میعمومی و سنجش نگرش مرد

های اطالعات و نحوه مشارکت مردم در حمایت از گونه
های بینییشپنوان یک ابزار قدرتمند، ع بهوحش حیات

حفاظت از  ریزانالزم را در اختیار مدیران و برنامه
 ;Fulton et al., 1996وحش قرار دهد )حیات

Sitati et al. 2003; Naughton-Treves &. 
Treves 2005; Carter et al., 2014 .) در همین

معلومات افراد جامعه  یابیسنجش نگرش و ارزراستا 
 یدیکل یابزار یمختلف جانور یهادر ارتباط با گونه

و حفاظت از  یریتدر مطالعات مربوط به مد
گونه مطالعه در ارتباط با  یناست که در ا وحشیاتح
به  (Persian wild ass) یرانیگور اانقراض  خطر در

 Equusبا نام علمی  گور ایرانی شده است. آن پرداخته

hemionus onager اسب و  ۀتنها گونه از تیر
در  (Perissodactyla)و راسته فرد سمان   (Equidae)االغ

واقع در مناطق بیابانی و  یهاایران است که زیستگاه آن دشت
یر به های اخدر سال، متأسفانه (.Ziaee, 2008) استپی است

مجاز که عمدتاً تخریب زیستگاه طبیعی و شکار غیر دلیل

شود، باهدف مصرف گوشت یا مقاصد پزشکی انجام می
های در در فهرست گونهیافته و این گونه  کاهشجمعیت آن 

اتحادیه  (CR: Critical Endangered) آستانه انقراض
 اگرچهقرارگرفته است.  (IUCN) المللی حفاظت از طبیعتبین

های وسیعی از ایران و در در بخش گذشته گور ایرانی در
اما  ،حاشیه کویر مرکزی گسترش و پراکنش داشته است

کاهش  انتشار آن ،جمعیت این گونه با کاهش
حدود مدر حال حاضر این گونه  و چشمگیری یافته است

شده بهرام گور و پارک ملی به دو منطقه حفاظت
کره توران  گاه زیستقطرویه در استان فارس و ذخیره

گونه بومی  این .(Ziaee, 2008در استان سمنان است )
های باارزش اکولوژیکی و اقتصادی ازجمله گونه ،ایران

عنوان پرچم کویر یا گونه  مناطق بیابانی است که بهدر 
مناطق بیابانی و  (Flagship Species) دارپرچم

طق و در جذب گردشگر به مناشود کویری شناخته می
از . بیابانی ایران از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است

جمعیت مناسب از گور و پراکنش دلیل به سویی دیگر 
شده بهرام گور و پارک ملی ایرانی در منطقه حفاظت
جانوری نماد عنوان این گونه بهقطرویه در استان فارس، 

در  شده است. ، انتخاباین استانوحش و سمبل حیات
تا با توجه به نقش و اهمیت اکولوژیک گور همین راس

دلیل اهمیت  های بیابانی ایران و بهایرانی در زیستگاه
در  مشارکت مردم در حمایت و حفاظت از این گونه

آستانه انقراض، ضروری است تا در ارتباط با سنجش 
میزان آگاهی و شناخت مردم و همچنین بررسی تمایل 

گونه مطالعاتی انجام پذیرد. ینه حمایت از این زم درآنها 
هدف از انجام این پژوهش، تعیین سطح آگاهی و دانش 
مردم استان فارس در رابطه با شناخت از گونه در 
معرض خطر انقراض گور ایرانی و تمایل افراد به 
حمایت و مشارکت در حفاظت از جمعیت این گونه 

ینه ارزیابی و زم درفرد بوده است. اگرچه منحصربه
افکار عمومی در ارتباط با مدیریت و حفاظت از  سنجش

وحش مطالعات متعددی در خارج از کشور انجام حیات
توان به مطالعات پذیرفته است که از آن جمله می

Gadd (2005) ،Naughton-Treves & Treves 
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(2005)، Romanach et al. (2007) و Morzillo 

et al. (2010) ت سنجش اهمیاما علیرغم  ،اشاره نمود
وحش، تاکنون مطالعه افکار عمومی در ارتباط با حیات

ی در داخل کشور وجود نداشته است. اشدهگزارشعلمی 
اولین مطالعات انجام پذیرفته  جمله از لذا مطالعه حاضر

در ارتباط با سنجش و ارزیابی شناخت و تمایل مردم در 
 وحش جانوری است. ارتباط با آگاهی و حمایت از حیات

 
 هامواد و روش

تحلیلی بوده و  -پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی
ی را کلیه جمعیت استان فارس بررس موردجامعه 

اند که جهت تعیین تعداد حجم نمونه با تشکیل داده
توجه به آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن و با 

درصد  4استفاده از فرمول کوکران و با درصد خطای 
 (. بهHassanzadeh, 2012نفر تعیین شد ) 600

دلیل احتمال عدم بازگشت و پاسخ مناسب 
درصد به تعداد حجم  10پاسخگویان در این تحقیق 

نفر در نظر گرفته  660نمونه اضافه و حجم نمونه 
 مورد مطالعهشد. در راستای انجام این پژوهش، افراد 

ای، انتخاب شدند، اما در گیری خوشهنمونه صورت به
عیار خاصی برای انتخاب افراد وجود این راستا م

تصادفی  صورت به مورد مطالعهنداشته و افراد 
انتخاب شدند. در این پژوهش که به روش پیمایشی 
انجام پذیرفت، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 

ها در سه آوری اطالعات، دادهعنوان ابزار جمعبه
یل شناسی، آگاهی و تمایتجمع سؤاالتبخش، شامل 

آوری گردید. در مورد گور ایرانی و حفاظت از آن جمع
روایی و  نظر ازهای مربوط به پرسشنامه پرسش

های تایی در جنبه 30پایایی با یک حجم نمونه 
مختلف ارزیابی شدند. جهت تعیین روایی پرسشنامه 
از روش روایی محتوا استفاده شد، بدین منظور 

متخصص قرار  شده در اختیار چند یهتهپرسشنامه 
اصالحات الزم انجام  هانآگرفت و با توجه به نظرات 

شد. برای سنجش پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ و 
، پرسشنامه 21نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرم

قرار گرفت که ضریب برآورد شده در  سنجش مورد
به دست آمد. پایایی اشاره به این  83/0این تحقیق 

شده تا چه اندازه در ینتدوهای رسشمطلب دارد که پ
توانند نتایج یکسان و قابل ثباتی را شرایط دیگر می

فراهم آورند. جهت تعیین  نظر مورد سنجش مورددر 
 10در این پژوهش، تعداد  مورد مطالعهمیزان آگاهی افراد 

بود و  شده گرفتهپرسش در بخش آگاهی عمومی در نظر 
های سطح آگاهی یک سشبه پر شده دادههای به جواب

گذاری شدند ها نمرهنمره اختصاص داده شد و پرسش
یت بر اساس نمره کل درنها( و -1+ و خیر = 1)بله = 
سطح آگاهی در سه سطح ضعیف،  میزان شده محاسبه

، -10-0بندی شدند )ضعیف = متوسط و خوب طبقه
(. پرسشنامه سطح 5-10و خوب =  0-5متوسط = 

ش بود که بر اساس تمایل افراد پرس 3تمایل شامل 
یت و مشارکت در حفاظت در نظر گرفته حما مورددر 

افزار آوری با استفاده از نرمها پس از جمعشدند. داده
SPSS  و با استفاده از آمار توصیفی و آمار  21نسخه

و آزمون  T(، آزمون 2Xاستنباطی )آزمون کای دو )
و  ( تجزیهKruskal-wallisکروسکال والیس )

 تحلیل شدند.
 

 نتایج

قرار گرفتند  مورد مطالعهنفر  660در این مطالعه تعداد 
یت درنهاپرسشنامه  ،36که با توجه به ناقص بودن تعداد 

پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار  624تعداد 
شناسی افراد یتجمعهای گرفتند. نتایج حاصل از ویژگی

است. بر اساس  در جدول یک آورده شده مورد مطالعه
ی، در گروه بررس موردهای این پژوهش، اکثر افراد یافته

درصد(، سطح تحصیالت  5/38سال ) 20-29سنی 
 1/52جنسیت مرد ) ازنظردرصد( و  9/82دانشگاهی )
 اند.درصد( بوده

نتایج حاصل از بررسی میزان سطح آگاهی افراد 
و بررسی  2در این پژوهش در جدول  مورد مطالعه

های مختلف بر اساس ف آماری بین گروهاختال
 3های سنی در جدول جنسیت، تحصیالت و گروه
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است. از سویی دیگر توزیع فراوانی  شده دادهنشان 
وضعیت آگاهی و شناخت گونه در آستانه  نظر ازافراد 

انقراض گور ایرانی بر اساس جنسیت، سطح تحصیالت 
ا توجه است. ب آورده شده 4های سنی در جدول و گروه

و پس از تجزیه و تحلیل  سؤاالتگذاری به نمره
افراد  ،بیشتر مجموع درها مشخص گردید که داده

درصد( در ارتباط  6/63در این پژوهش ) کنندهشرکت
با آشنایی و آگاهی در ارتباط با گونه در معرض خطر 
انقراض گور ایرانی از سطح پایینی از آگاهی و 

 اند. دار بودهاطالعات در این خصوص برخور
نتایج حاصل از بررسی تمایل مردم در ارتباط با 

حمایت و مشارکت در حفاظت از گونه گور ایرانی در 
است. بر اساس  شده دادهنشان  6و  5 هایجدول
مورد درصد از افراد  5/59های این پژوهش یافته

تمایل به حمایت و مشارکت مالی در حفاظت  مطالعه
درصد از  7/66. از سویی دیگر از گور ایرانی دارند

افراد تمایل دارند در صورت بازدید از گور ایرانی برای 
ی پرداخت نمایند. بر اساس ورودحمایت از آن 

تمایل افراد به حمایت و  لحاظ ازهای این پژوهش یافته
حفاظت از گور ایرانی در بین جنسیت، سطح تحصیالت 

وجود ندارد داری های سنی اختالف آماری معنیو گروه
(05/0P<). 

 
 مطالعه موردشناسی افراد مشخصات جمعیت .1جدول 

 درصد فراوانی تعداد توزیع های فردیویژگی ردیف
 1/52 325 مرد جنسیت 1

 9/47 299 زن
 5/23 147 سال 20کمتر از  گروه سنی 2

 5/38 240 سال 29-21
 3/18 114 سال 39-30
 13 81 سال 49-40

 7/6 42 سال 50ر از بیشت
 4/55 346 مجرد وضعیت تأهل 3

 6/44 278 متأهل
 1/17 107 و دیپلم پلمید ریز سطح تحصیالت 4

 9/82 517 تحصیالت دانشگاهی
 2/53 332 وقتشاغل تمام وضعیت اشتغال 5

 8/46 292 سایر موارد

 
 سطح آگاهی سؤاالتبه  شدهارائههای و درصد پاسخمیزان سطح آگاهی و شناخت در ارتباط با گور ایرانی  .2جدول 

 متغیرهای سنجش آگاهی
 بلی

 تعداد )درصد(
 خیر

 تعداد )درصد(
 (5/66) 415 (5/33) 209 اید؟شناسید و یا از نزدیک مشاهده نمودهآیا گور ایرانی را می

 (3/70) 439 (7/29) 185 آیا از زیستگاه طبیعی گور ایرانی آگاهی و شناخت دارید؟
 (6/63) 397 (4/36) 227 های آن آگاهی دارید؟بهرام گور و گونه شدهحفاظتآیا از منطقه 

 (8/71) 448 (2/28) 176 وحش استان فارس است؟آیا آگاهی دارید گور ایرانی سمبل حیات
 (58) 362 (42) 262 آیا از نقش و اهمیت گور ایرانی در زیستگاه بیابانی آگاهی دارید؟

 (5/79) 496 (5/20) 128 ضعیت تغییرات جمعیتی و حفاظتی گور ایرانی آگاهی دارید؟آیا از و
 (4/68) 427 (6/31) 197 آیا از عوامل تهدید و کاهش جمعیت گور ایرانی آگاهی دارید؟

 (71) 443 (29) 181 یله شکارچیان آگاهی دارید؟وسبهآیا از دالیل شکار گور ایرانی 
 (6/85) 534 (4/14) 90 عنوان گونه پرچم مناطق بیابانی است؟رانی بهآیا آگاهی دارید گور ای

 (3/18) 114 (7/81) 510 آیا آگاهی دارید حفاظت از گور ایرانی در جذب گردشگر در مناطق بیابانی دارای اهمیت است؟

ی بر اساس جنسیت، تحصیالت و گروه سنی داری آگاهی افراد در ارتباط با گونه در آستانه انقراض گور ایرانمیزان سطح معنی .3جدول 
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 مورد مطالعهافراد 

 متغیرهای سنجش آگاهی
داری معنی سطح

 جنسیت

داری معنی سطح

 تحصیالت

داری معنی سطح

 گروه سنی

 000/0** 009/0* 016/0* اید؟شناسید و یا از نزدیک مشاهده نمودهآیا گور ایرانی را می

 000/0** 016/0* 000/0** گاهی و شناخت دارید؟آیا از زیستگاه طبیعی گور ایرانی آ

 000/0** 089/0 001/0* های آن آگاهی دارید؟بهرام گور و گونه شدهحفاظتآیا از منطقه 

 000/0** 008/0 043/0* وحش استان فارس است؟آیا آگاهی دارید گور ایرانی سمبل حیات

 000/0** 683/0 575/0 اهی دارید؟آیا از نقش و اهمیت گور ایرانی در زیستگاه بیابانی آگ

 000/0** 000/0** 390/0 آیا از وضعیت تغییرات جمعیتی و حفاظتی گور ایرانی آگاهی دارید؟

 000/0** 267/0 049/0* آیا از عوامل تهدید و کاهش جمعیت گور ایرانی آگاهی دارید؟

 000/0** 203/0 240/0* یله شکارچیان آگاهی دارید؟وسبهآیا از دالیل شکار گور ایرانی 

 457/0 821/0 103/0 عنوان گونه پرچم مناطق بیابانی است؟آیا آگاهی دارید گور ایرانی به

آیا آگاهی دارید حفاظت از گور ایرانی در جذب گردشگر در مناطق بیابانی دارای 

 اهمیت است؟

452/0 212/0 249/0 

 .درصد احتمال 99ر سطح داری ددرصد احتمال، ** معنی 95داری در سطح * معنی
 

آگاهی و شناخت گونه در آستانه انقراض گور ایرانی بر اساس جنسیت، سطح یت وضع نظر ازتوزیع فراوانی پاسخگویان  .4جدول 

 های سنیتحصیالت و گروه

 پارامتر ویژگی فردی

 مورد مطالعهوضعیت آگاهی افراد 
 جمع کل

 خوب متوسط ضعیف

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 جنسیت

 9/47 299 3/34 34 1/46 59 9/51 206 زن

 1/52 325 7/65 65 9/53 69 1/48 191 مرد

 100 624 100 99 100 128 100 397 جمع کل

 تحصیالت

 1/17 107 2/18 18 1/21 27 6/15 62 تردیپلم و پایین

 9/82 517 8/81 81 9/78 101 4/84 335 تحصیالت دانشگاهی

 100 624 100 99 100 128 100 397 جمع کل

 های سنیگروه

 5/23 147 2/17 17 1/21 27 9/25 103 سال 20کمتر از 

 5/38 240 2/22 22 4/23 30 4/47 188 سال 21 – 29

 3/18 114 3/29 29 8/25 33 1/13 52 سال 30 -39

 13 81 2/22 22 8/18 24 8/8 35 سال 40 – 49

 7/6 42 1/9 9 9/10 14 8/4 19 سال 50بیشتر از 

 100 624 100 99 100 128 100 397 جمع کل

 100 ----- 9/15 ---- 5/20 ---- 6/63 ---- درصد فراوانی کل
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 در ارتباط با حمایت و حفاظت از گور ایرانی مورد مطالعهتمایل افراد  .5جدول 

 متغیرهای سنجش عملکرد
 بلی

 تعداد )درصد(
 خیر

 تعداد )درصد(

 (4/11) 71 (6/88) 553 یا تمایل دارید برای مشاهده گونه در آستانه انقراض گور ایرانی به زیستگاه آن مسافرت نمایید؟آ
 (3/33) 208 (7/66) 416 ی پرداخت نمایید؟ورودآیا تمایل دارید برای حمایت از گونه در آستانه انقراض گور ایرانی در بازدید از آن 

 (5/40) 253 (5/59) 371 مایت و حفاظت از گونه در آستانه انقراض گور ایرانی کمک مالی نمایید؟آیا تمایل دارید برای ح

 
های سنی بر اساس جنسیت، سطح تحصیالت و گروه در ارتباط با حمایت و حفاظت از گور ایرانی مورد مطالعهتمایل افراد  .6جدول 

 مطالعه موردافراد 
 متغیرهای سنجش تمایل به حمایت

 تمایل دارید برای مشاهده گونه در آستانه انقراض گور ایرانی به زیستگاه آن مسافرت نمایید؟ آیا

 تحصیالت جنسیت

 دانشگاهی تردیپلم و پایین مرد زن

 خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی

270 29 283 42 95 12 458 59 

 117/0 داریسطح معنی 203/0 داریسطح معنی

 سال 50بیشتر از  سال 40 – 49 سال 30 – 39 سال 21 – 29 سال 20تر از کم های سنی  گروه

 خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی پاسخ

 7 35 10 71 7 107 29 211 18 129 تعداد

 335/0داری  = سطح معنی

 ی پرداخت نمایید؟دوروآیا تمایل دارید برای حمایت از گونه در آستانه انقراض گور ایرانی در بازدید از آن 

 تحصیالت جنسیت

 دانشگاهی تردیپلم و پایین مرد زن

 خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی

199 100 217 108 81 26 335 182 

 005/0 * داریسطح معنی 955/0 داریسطح معنی

 سال 50بیشتر از  سال 40 – 49 سال 30 – 39 سال 21 – 29 سال 20کمتر از  های سنی  گروه

 خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی پاسخ

 11 31 19 62 36 78 90 150 52 95 تعداد

 146/0داری   = سطح معنی

 آیا تمایل دارید برای حمایت و حفاظت از گونه در آستانه انقراض گور ایرانی کمک مالی نمایید؟

 تحصیالت جنسیت

 دانشگاهی تردیپلم و پایین مرد زن

 خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی

176 123 195 130 64 43 307 210 

 915/0 داریسطح معنی 773/0 داریسطح معنی

 سال 50بیشتر از  سال 40 – 49 سال 30 – 39 سال 21 – 29 سال 20کمتر از  های سنی  گروه

 خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی پاسخ

 16 26 34 47 25 69 91 149 67 80 تعداد

 652/0داری   = سطح معنی
 درصد احتمال 95داری در سطح * معنی   
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 گیریبحث و نتیجه

مطالعه و بررسی نگرش و آگاهی مردم در خصوص 
وحش، یک استراتژی مهم شناخت و حمایت از حیات

ینه مدیریت و زم درو یک عامل اولیه حائز اهمیت 
فقیت مؤدیگر  یانب بهوحش است. حفاظت از حیات

وحش به سنجش های حیاتدر حفاظت از گونه
نگرش و دیدگاه عموم مردم و درک افکار عمومی از 

ها و کارکردهای نهادهای مسئول در امر حفاظت فعالیت
که  گونههمان(. Ebua et al., 2011وابسته است )

در ارتباط با آگاهی  دهدهای این پژوهش نشان مییافته
 6/63از گونه در آستانه انقراض گور ایرانی، و شناخت 

ینه شناخت این زم دردرصد از مردم از آگاهی مناسب 
یدکننده گونه برخوردار تهدگونه و زیستگاه و عوامل 

درصد آنها دارای آگاهی متوسط تا  4/36نبوده و 
اند. در این میان بیشترین ضعف آگاهی خوب بوده

نقراض گور ایرانی مربوط به شناخت گونه در آستانه ا
عنوان گونه پرچم مناطق بیابانی ایران و استان با  به
(. اگرچه افراد 2درصد بوده است )جدول  6/85

در این پژوهش با شنیدن اسم گور  کنندهشرکت
هایی را در ذهن زمینهیشپنوستالژی  صورتبهایرانی 

اما از آگاهی مناسبی در  ،گردیدندخود متصور می
عنوان یک گونه  یت گونه گور ایرانی بهارتباط با وضع

فرد پستاندار در معرض خطر انقراض و تنها نماینده 
که در  گونههماندر ایران برخوردار نیستند.  سمان
در حدود  ،است شده دادههای این پژوهش نشان یافته

در خصوص وضعیت  مورد مطالعهدرصد از افراد  5/79
این گونه  تغییرات جمعیتی و دالیل کاهش جمعیت

(. از سویی دیگر به 2اطالع و آگاهی ندارند )جدول 
از  مورد مطالعهدرصد از افراد  71و  4/68ترتیب 
یدکننده گونه و دالیل شکار آن آگاهی تهدعوامل 

مناسبی ندارند. باید عنوان نمود که حمایت مردم و 
وحش وابسته به مشارکت آنها در حفاظت از حیات

های دم از اهمیت گونهمیزان درک و آگاهی مر
(. بر Sawchuk et al., 2015) ،وحش استحیات

ینه زم درداشتن آگاهی و معلومات  ،همین اساس
تواند در تمایل افراد به مشارکت و وحش میحیات

وحش تأثیرگذار باشد. از سویی دیگر حمایت از حیات
زنان در مقایسه با  ،های این تحقیقبر اساس یافته

تری برخوردار بودند آگاهی پایینمردان از سطح 
در این پژوهش نشان  آمدهدستبه(. نتایج 3)جدول 

داری بین میانگین میزان دهد اختالف آماری معنیمی
در این استان بر اساس  مورد مطالعهآگاهی افراد 

های این تحقیق (. یافتهP<05/0جنسیت وجود دارد )
در  Gillingham & Lee (1999)با نتایج پژوهشی 

کشور تانزانیا، که زنان در مقایسه با مردان از نگرش 
تر نسبت به حفاظت منفی بیشتر و سطح آگاهی پایین

همخوانی دارد.  ،انددر مقایسه با مردان برخوردار بوده
های این پژوهش مشخص اگرچه بر اساس یافته

گردید که بین میزان آگاهی افراد این استان با سطح 
(، P<05/0داری وجود دارد ) یرابطه معن ،تحصیالت

داری بین سطح تحصیالت و عملکرد اما رابطه معنی
حمایتی در ارتباط با حفاظت از گور ایرانی وجود ندارد 

(05/0>Pدلیل رابطه معنی .) داری در ارتباط با
مورد تحصیالت به بیشتر بودن سطح تحصیالت افراد 

در جامعه و افزایش سطح سواد در کشور  مطالعه
که از نتایج این پژوهش  گونههمان. استربوط م

درصد از افراد  9/82 آنکه وجود با ،گرددبرآورد می
در این تحقیق دارای سطح تحصیالت  مورد مطالعه

وجود از سطح آگاهی  ینا بادانشگاهی هستند، 
انقراض گور ایرانی  درخطرمناسبی در ارتباط با گونه 

. یکی از علل (4و  3 هایبرخوردار نیستند )جدول
پایین بودن سطح آگاهی در افراد با تحصیالت 

تواند به علت عدم آموزش کافی و در دانشگاهی، می
زیست و افزایش فرهنگ اولویت نبودن آموزش محیط

های عالی در سطح دانشگاهمحیطی در آموزشزیست
 .Morzillo et alکشور باشد. بر اساس تحقیقات 

اقتصادی و اجتماعی  در بررسی فاکتورهای (2010)
تأثیرگذار بر حمایت مردم از گونه خرس سیاه بیان 
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گردید که، کمبود آگاهی و اطالعات عمومی مردم در 
ارتباط با گونه خرس سیاه یک عامل منفی تأثیرگذار 

یجه نت دربر میزان حمایت و مشارکت مردم است. 
های فق از گونهؤباید عنوان نمود که حفاظت مؤثر و م

انقراض نیازمند داشتن اطالعات مربوط به  درخطر
های مختلف مردم در میزان حمایت و مشارکت گروه

 & Kellert, 1985; Clarkاین زمینه است )

Wallace, 2002; Stankey & Shindler,. 
2006; Sawchuk et al., 2015 ارزیابی نتایج .)

این پژوهش نیز بیانگر میزان پایین آگاهی و نگرش 
ینه حمایت و حفاظت از گونه در زم ردعموم مردم 

معرض خطر انقراض گور ایرانی در استان فارس 
است. نظر به اینکه سطح آگاهی و نگرش افراد در 

وحش مختلف از سطح های حیاتارتباط با گونه

شود با استفاده از ضعیفی برخوردار است، توصیه می
ی و سازفرهنگمنابع آموزشی مناسب نسبت به 

هی عمومی مردم اقدامات الزم صورت افزایش آگا
پذیرد تا سهم مشارکت و احساس مسئولیت مردم در 

 وحش افزایش قبال حمایت و حفاظت از حیات
 یابد.

 
 سپاسگزاری

نامه کارشناسی ارشد مصوب در این مقاله حاصل پایان
لذا  .استدانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان 

ود را از حوزه انی خدنویسندگان این مقاله مراتب قدر
پژوهش و فناوری دانشگاه و تمامی مردم فهیم استان 

اند فارس که در انجام این تحقیق مشارکت داشته
 نمایند.اعالم می
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