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 چکیده

مردم در ارتباط  تمایلهدف از مطالعه حاضر بررسی سطح آگاهی و 

 Chlamydotis undulataپذیر هوبره ) با حمایت از گونه آسیب

(Jacquin, 1784) )یک رویکرد حفاظتی،در گیری از بهره منظور به 

بهبود مدیریت و حفاظت از این گونه بوده است. در یک مطالعه 

نفر از مردم استان فارس به روش  166تحلیلی، تعداد  -توصیفی

و مورد مصاحبه قرار  شده انتخابای  گیری تصادفی خوشه نمونه

 ینهدرزمی سؤاالت ای شامل ها، پرسشنامه هگرفتند. ابزار گردآوری داد

از گونه  یتموردحمادر تمایل شناسی، آگاهی و  صات جمعیتمشخ

پذیر هوبره بود. اعتبار پرسشنامه قبل از انجام مطالعه تعیین شد  آسیب

گیری از  و با بهره 21 نسخه SPSSافزار (. با استفاده از نرم39/6)

Xهای کای دو )آمار توصیفی و آزمون
ویتنی و کروسکال -(، من2

های این پژوهش ها انجام پذیرفت. یافتهدادهوالیس تجزیه و تحلیل 

درصد از افراد، دارای آگاهی ضعیف در مورد  14/13کهنشان داد 

درصد دارای عملکرد  9/19که  یدرحالشناخت از هوبره بودند، 

د. همچنین نتایج هستنضعیف در حمایت از حفاظت از این گونه 

آگاهی،  همچنین گروه سنی و و یآگاهبین جنسیت و ، نشان داد

هرچند (. >64/6Pآماری وجود دارد ) ازنظرداری  ارتباط معنی

تحصیالت دانشگاهی  مربوط به افراد با سطحمیزان آگاهی  یشترینب

داری  بود؛ اما بین عملکرد حمایتی و سطح تحصیالت، ارتباط معنی

، با توجه به اینکه یجهدرنت (.>64/6Pآماری وجود نداشت ) ازلحاظ

از آگاهی ضعیفی برخوردار بودند، طراحی  ردمطالعهمواکثریت افراد 

آموزشی و روش صحیح حفاظت، جهت  سامانمندهای منظم و  برنامه

و حفاظت از کاهش جمعیت  یتموردحماافزایش آگاهی مردم در 
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Abstract  

The purpose of this study was to determine the 

level of people’s knowledge and behaviors towards 

the protection of Houbara Bustard (Chlamydotis 

undulata (Jacquin, 1784)), to recommend solutions 

that can improve management and conservation of 

this species. In this descriptive and analytical 

study, 600 people from Fars province were chosen 

via the clustered random sampling. Data was 

collected by a questionnaire with a reliability of 

83%, consisting of questions about the people’s 

demographics as well as their knowledge and 

practice regarding protection of Houbara bustard 

was completed for all the study population through 

interviews. Subsequently, descriptive statistics, x
2
, 

and Mann-Whitney test and kruscal-wallis test 

were employed for analysis using SPSS Software 

(version 19). Based on the findings, 69.45 percent 

of the cases had poor knowledge and 43.3% 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 behavior for protection and educational 

levels (P<0.05). Consequently, given that the 

majority of the people’s under study had poor 

knowledge and function about Houbara Bustard 

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 Houbara Bustard.  

 

Keywords: Conservation, Fars province, Houbara, 

knowledge, vulnerable. 
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 مقدمه
بانام  (Houbara Bustard (Jacquin, 1784)) هوبره

 هوبره تیرهمتعلق به Chlamydotis undulata علمی 
(Otididae)  سانان  درناو راسته(Gruiformes)  است

واقع در  ماهورهایی و تپهدشتمناطق که زیستگاه آن 
 (.Mansoori, 2001) است کویریمناطق بیابانی و 

 و کاهش ی اخیر به دلیل تخریبهادر سال، متأسفانه
زیبا  پرنده یناجمعیت مجاز، زیستگاه طبیعی و شکار غیر

در فهرست  یلدلکاهش زیادی یافته و به همین 
طبقه ( و در VU: Vulnerabaleپذیر )آسیبهای  گونه

 المللی حفاظت از طبیعتاتحادیه بینتهدیدشده 
(IUCN)  .جمله از ،گونه بومی ایران اینقرارگرفته است

های باارزش اکولوژیکی و اقتصادی مناطق بیابانی گونه
در جذب گردشگر به این مناطق از اهمیت است که 

های حفاظت از گونهبه اهمیت  بنا. باالیی برخوردار است
فرد هوبره، الزم است با گونه منحصربه ازجمله جانوری،

های دقیق و منسجم در حمایت و ریزیانجام برنامه
این گونه اقدامات الزم انجام پذیرد. در همین حفاظت از 

در مدیریت و  توجه قابلاز موضوعات مهم و  یکیراستا 
وحش بررسی و تعیین سطح معلومات، حفاظت از حیات

باورها، نگرش و ارتباط و عملکرد انسان در برخورد با 
وحش است. در طول دو دهه های مختلف حیاتگونه

ومات و نگرش انسان در یابی و بررسی معلارز گذشته،
وحش زیست و حیاتخصوص حفاظت از محیط

ها و نهادهای متولی این امر محققین، سازمان موردتوجه
یگر، ارزیابی معلومات و نگرش د عبارت بهاست.  قرارگرفته

وحش ابزاری کلیدی است که عمومی در ارتباط با حیات
ت های مهم در مطالعات مربوط به مدیریبه یکی از جنبه

شده است و باید عنوان  یلتبدوحش و حفاظت از حیات
وحش به های حیاتیت در حفاظت از گونهکه موفقنمود 

مقدار بسیار زیادی وابسته به بررسی و درک نگرش و 
 ,Newmark et al., 1993) آگاهی عموم مردم است

Katrina 2000; Kaczensky et. al., 2003; 

Bremner & Park, 2007; Kideghesho et al.,. 
2007; Li et al., 2010; Carter et al., 2014.) 

در ارتباط  نگرش و ارزیابی آگاهی مردم سنجش ینبنابرا
کننده میزان مشارکت مردم  یانبتواند وحش، می یاتحبا 

ابزار و  بوده وحش یاتحهای در حفاظت از گونه
 Fulton etریزان قرار دهد ) در اختیار برنامه را یقدرتمند

al., 1996; Sitati et al., 2003; Naughton-. 
Treves & Treves, 2005; Carter et al., 2014 .)

به دلیل نقش و اهمیت هوبره در مناطق بیابانی ایران 
انقراض  خطر در گونه ین او در راستای حفاظت از 

ضروری است تا مطالعاتی در ارتباط با سنجش آگاهی 
ایت از این گونه انجام و تمایل مردم در ارتباط با حم

پذیرد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین سطح آگاهی 
و دانش مردم استان فارس در رابطه با شناخت از گونه 

پذیر هوبره و تمایل افراد به حمایت و مشارکت آسیب
 فرد بوده منحصربهدر حفاظت از جمعیت این گونه 

 است. مطالعه و بررسی میزان آگاهی و نگرش مردم در
وحش یک عامل اولیه مهم  خصوص حفاظت از حیات

و یک برنامه استراتژی مهم درزمینه اجرای 
وحش است های حیات آمیز حفاظت از گونه یتموفق

(Ebua et al., 2011.) با همین راستا در ارتباط  در
یریت خصوص مدو سنجش آگاهی عمومی در  شناخت

ز وحش مطالعات متعددی در خارج او حفاظت از حیات
یقات در این ازجمله تحق است کهکشور انجام پذیرفته 

، Gadd (2005)مطالعات توان به  زمینه می
Naughton-Treves & Treves (2005) ،

Romanach et al. (2007)، Morzillo et al. 
اشاره  Mmassy & Roskaft (2014)و  (2010)

با توجه به اهمیت سنجش افکار عمومی در  اما نمود؛
  گزارشوحش، تاکنون مطالعه علمی  حیات ارتباط با

ی در داخل کشور وجود نداشته است. لذا مطالعه ا شده
اولین مطالعات انجام پذیرفته در ارتباط  ازجملهحاضر 

با سنجش و ارزیابی آگاهی و رفتار مردم در ارتباط با 
 وحش جانوری است.حیات
 

 ها مواد و روش
ی بوده و تحلیل -پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی



 666 ... مردم در ارتباط با لیمعلومات و تما زانیسنجش مهاشمی و طبیعی:  

ی شامل جمعیت استان فارس بوده موردبررسجامعه 
است که با توجه به آخرین آمار سرشماری نفوس و 
مسکن و با استفاده از فرمول کوکران و با درصد 

نفر  100 موردمطالعهدرصد، حجم نمونه  4خطای 
(. در راستای انجام Hassanzadeh, 2012شد )تعیین 

گیری نمونه صورت بهموردمطالعه این پژوهش، افراد 
ای، انتخاب شدند، اما در این راستا معیار خاصی  خوشه

 موردمطالعهبرای انتخاب افراد وجود نداشته و افراد 
تصادفی انتخاب گردیدند. در این پژوهش  صورت به

پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 
ها در سه  آوری اطالعات، دادهابزار جمع عنوان به

شناسی، آگاهی و تمایل  یتجمع سؤاالتشامل  بخش،
مردم در مورد شناخت هوبره و حفاظت از آن 

های مربوط به پرسشنامه گردید. پرسش آوری جمع
عددی در  90روایی و پایایی با یک حجم نمونه  ازنظر
های مختلف ارزیابی شدند. جهت تعیین روایی جنبه

دین پرسشنامه از روش روایی محتوا استفاده شد، ب
شده در اختیار چند کارشناس و  یهتهمنظور پرسشنامه 
 ازجملههای کشور وحش در دانشگاه متخصص حیات

 ها آندانشگاه تهران قرار گرفت و با توجه به نظرات 
اصالحات الزم انجام شد. برای سنجش پایایی، از 

 SPSS افزار ضریب آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم
قرار گرفت که  ردسنجشموپرسشنامه  16 نسخه

دست آمد.  به 39/0ضریب برآورد شده در این تحقیق 
 60، تعداد موردمطالعهجهت تعیین میزان آگاهی افراد 
جواب هر  که به (1پرسش لحاظ شده بود )جدول 

ها  و پرسش شده دادهیک نمره اختصاص شده  داده
یت بر درنها و خیر=صفر(. 6)بله= گذاری شدند نمره

ی هر فرد میزان سطح شده برا محاسبهل اساس نمره ک
آگاهی در سه سطح ضعیف، متوسط و خوب 

و  5–7، متوسط = 0–5شدند )ضعیف =  بندی طبقه
(. پرسشنامه سطح تمایل حمایتی شامل 7-60خوب=

یت موردحماپرسش بود که بر اساس تمایل افراد در  9
 (.5و مشارکت در حفاظت در نظر گرفته شدند )جدول 

 SPSSافزار  آوری با استفاده از نرم از جمع ها پسداده

و با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی  16نسخه 
X)آزمون کای دو )

-Mannویتنی  -(، آزمون من2

Whitneyوالیس ، آزمون کروسکال (Kruskal-

wallis) وتحلیل شدند. تجزیه 
 

 نتایج
 نفر مشارکت نمودند؛ اما با 100در این مطالعه تعداد 

یت درنهاپرسشنامه  50توجه به ناقص بودن تعداد 
پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار  550تعداد 
های یج حاصل از بررسی ویژگینتا گرفت.

آورده  6جدول  موردمطالعه در افراد شناسی یتجمع
های این پژوهش، اکثر افراد  شده است. بر اساس یافته

درصد(،  49) سال 10-13ی، در گروه سنی موردبررس
 نظر و از درصد( 7/37سطح تحصیالت دانشگاهی )

یج حاصل از نتا اند.درصد( بوده 4/14جنسیت مرد )
در این  موردمطالعهبررسی میزان سطح آگاهی افراد 

است. از سویی  شده دادهنشان  1پژوهش در جدول 
دیگر توزیع فراوانی افراد بر اساس اختالف آماری 

آورده شده است. با  9جدول آگاهی در  یتازنظر وضع
و پس از تجزیه و تحلیل  سؤاالتگذاری توجه به نمره

در  کننده شرکتها مشخص گردید که بیشتر افراد داده
درصد( در ارتباط با آشنایی و  45/13این پژوهش )

آگاهی در ارتباط با گونه در معرض خطر انقراض 
هوبره از سطح پایینی از آگاهی و اطالعات در این 

-استفاده از آزمون من با اند.صوص برخوردار بودهخ
داری بین ویتنی مشخص شد که اختالف آماری معنی

آگاهی و شناخت هوبره و عوامل تهدید  نظر از یتجنس
(. از سویی دیگر >05/0Pجمعیت آن وجود دارد )

همچنین آزمون کروسکال والیس نشان داد که 
الت داری بین دو سطح تحصیاختالف آماری معنی

آگاهی و شناخت هوبره و عوامل تهدید جمعیت  ازنظر
(. از سویی دیگر نتایج حاصل >05/0Pآن وجود دارد )

از بررسی تمایل مردم در ارتباط با حمایت و مشارکت 
نشان  1و  5در حفاظت از گونه هوبره در جدول 

 است.  شده داده
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 موردمطالعهشناسی افراد  مشخصات جمعیت .1جدول 
 درصد فراوانی تعداد توزیع های فردیویژگی ردیف

 جنسیت 6
 4/14 954 مرد
 1/95 631 زن

 گروه سنی 1

 7/10 664 سال 10کمتر از 
 49 191 سال 13-10
 1/63 606 سال 93-90
 6/69 71 سال 43-40

 5 17 سال 50بیشتر از 

 وضعیت تأهل 9
 50 175 مجرد

 50 175 متأهل

 تسطح تحصیال 4
 1/61 17 و دیپلم پلمید ریز

 3/37 439 تحصیالت دانشگاهی

 وضعیت اشتغال 5
 1/53 910 وقت شاغل تمام
 3/46 190 سایر موارد

 
 سطح آگاهی شده به سؤاالت ارائههای و درصد پاسخ هوبره ینهزممیزان سطح آگاهی در  .2جدول 

 متغیرهای سنجش آگاهی
 بلی

 تعداد )درصد(
 خیر
 صد(تعداد )در

 (5/51) 960 (5/49) 140 اید؟شناسید و یا از نزدیک مشاهده نمودهآیا هوبره را می
 (5/55) 905 (5/44) 145 آیا از زیستگاه طبیعی هوبره آگاهی و شناخت دارید؟

 (15/75) 464 (75/14) 691 های آن آگاهی دارید؟بهرام گور و گونه شده حفاظتآیا از منطقه 
 (9/55) 904 (7/44) 141 است؟ شده انتخاب وحش استان یزدوبره سمبل حیاتآیا آگاهی دارید ه

 (4/31) 459 (1/67) 37 در زیستگاه بیابانی آگاهی دارید؟ هوبره یتاهمآیا از نقش و 
 (4/73) 496 (1/16) 663 آیا از وضعیت تغییرات جمعیتی و حفاظتی هوبره آگاهی دارید؟

 (54) 137 (41) 159 ت هوبره آگاهی دارید؟آیا از عوامل تهدید و کاهش جمعی
 (1/74) 403 (3/15) 641 یله شکارچیان آگاهی دارید؟وس هوبره بهآیا از دالیل شکار 

 (5/73) 497 (5/10) 669 مناطق بیابانی حائز اهمیت است؟ هوبره درآیا آگاهی دارید حفاظت از 
 (1/67) 37 (4/31) 459 طق بیابانی دارای اهمیت است؟آیا آگاهی دارید حفاظت از هوبره در جذب گردشگر در منا

 
 موردمطالعهجنسیت افراد  برحسبسطح آگاهی  سؤاالتبه  شده ارائههای میزان سطح آگاهی در ارتباط با هوبره و درصد پاسخ .3جدول 

 .درصد احتمال 33داری در سطح درصد احتمال، ** معنی 35داری در سطح * معنی

 متغیرهای سنجش آگاهی
  سطح

 داری جنسیت معنی
  سطح

 داری تحصیالت معنی

 سطح
 داری معنی

 گروه سنی
 004/0* 069/0* 015/0* اید؟شناسید و یا از نزدیک مشاهده نمودهآیا هوبره را می

 061/0* 034/0 006/0* آیا از زیستگاه طبیعی هوبره آگاهی و شناخت دارید؟
 744/0 003/0* 056/0 های آن آگاهی دارید؟بهرام گور و گونه شده حفاظتآیا از منطقه 

 061/0* 534/0 000/0** است؟ شده انتخابوحش استان یزد اتآیا آگاهی دارید هوبره سمبل حی
 903/0 113/0 166/0 آیا از نقش و اهمیت هوبره در زیستگاه بیابانی آگاهی دارید؟

 07/0 044/0* 690/0 آیا از وضعیت تغییرات جمعیتی و حفاظتی هوبره آگاهی دارید؟
 069/0* 617/0 006/0* آیا از عوامل تهدید و کاهش جمعیت هوبره آگاهی دارید؟

 009/0* 016/0* 744/0 یله شکارچیان آگاهی دارید؟وس بهآیا از دالیل شکار هوبره 
 006/0* 003/0* 141/0 آیا آگاهی دارید حفاظت هوبره در مناطق بیابانی حائز اهمیت است؟

 011/0* 031/0 335/0 ت؟آیا آگاهی دارید حفاظت از هوبره در جذب گردشگر در مناطق بیابانی دارای اهمیت اس



 669 ... مردم در ارتباط با لیمعلومات و تما زانیسنجش مهاشمی و طبیعی:  

 های سنی پذیر هوبره بر اساس جنسیت، سطح تحصیالت و گروه شناخت گونه آسیب و آگاهی یتازنظر وضعتوزیع فراوانی پاسخگویان . ۴جدول 

 پارامتر ویژگی فردی
 خوب متوسط ضعیف جمع کل مطالعهموردآگاهی افراد  یتوضع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 جنسیت

 1/95 631 7/10 1 9/3 69 9/41 677 زن
 4/14 954 9/73 19 7/30 611 7/59 105 مرد

 600 550 600 13 600 693 600 931 جمع کل
 تحصیالت

 6/67 17 4/9 6 7/0 6 67 15 تردیپلم و پایین
 3/31 439 1/31 13 9/33 693 39 967 صیالت دانشگاهیتح

 600 550 600 13 600 693 600 931 جمع کل
 های سنیگروه

 7/10 664 73/69 4 63/15 95 19/63 75 سال 10کمتر از 
 49 191 43/94 60 03/99 41 61/47 630 سال 16 – 13
 1/63 606 39/97 66 41/63 17 43/61 19 سال 90 -93
 6/69 71 73/69 4 76/63 11 33/60 41 سال 40 – 43

 5 17 0 0 10/9 5 71/5 11 سال 50تر از بیش
 600 550 600 13 600 693 600 931 جمع کل

 600 ----- 6/7 ---- 45/19 ---- 45/13 ---- درصد فراوانی کل
 

 در ارتباط با حمایت و حفاظت از هوبره موردمطالعهتمایل افراد  .5جدول 
 بلی سنجش عملکردمتغیرهای 

 تعداد )درصد(
 خیر

 تعداد )درصد(
 (1/61) 33 (3/39) 416 آیا تمایل دارید برای مشاهده هوبره به زیستگاه آن مسافرت نمایید؟

 (7/91) 101 (9/19) 943 یِ حمایتی پرداخت نمایید؟ورود از هوبرهآیا تمایل دارید برای حمایت در بازدید 
 (9/49) 193 (7/51) 961 آیا تمایل دارید برای حمایت و حفاظت از هوبره کمک مالی نمایید؟

 
و بر اساس جنسیت، سطح تحصیالت  پذیر هوبره در ارتباط با حمایت و حفاظت از گونه آسیب مطالعه موردتمایل افراد  .6جدول 

 موردمطالعهی سنی افراد ها گروه
 متغیرهای سنجش تمایل به حمایت

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

 دانشگاهی تردیپلم و پایین مرد زن
 خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی
657 93 904 50 51 61 405 77 

 063/0 * داریسطح معنی 073/0* داریسطح معنی
 سال 50بیشتر از  سال 40 – 43 سال 90 – 93 سال 16 – 13 سال 10کمتر از  نیهای سگروه

 خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی پاسخ
 1 16 60 11 3 31 44 636 10 35 تعداد

 631/0داری= سطح معنی
 ی حمایتی پرداخت نمایید؟ودورآیا 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
667 73 196 619 46 17 907 675 

 151/0 داریسطح معنی 631/0 داریسطح معنی
 سال 50بیشتر از  سال 40 – 43 سال 90 – 93 سال 16 – 13 سال 10کمتر از  های سنیگروه

 خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی پاسخ
 69 64 63 54 90 76 31 693 45 70 تعداد

 041/0 *داری= 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 یرخ بلی
604 31 103 641 99 95 173 109 

 697/0 داریسطح معنی 637/0 داریسطح معنی
 سال 50بیشتر از  سال 40 – 43 سال 90 – 93 سال 16 – 13 سال 10کمتر از  های سنیگروه

 خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی پاسخ
 64 69 16 56 94 17 666 614 53 57 تعداد

 001/0 *داری= سطح معنی
 .درصد احتمال 35داری در سطح * معنی
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درصد از  7/51های این پژوهش بر اساس یافته
تمایل به حمایت و مشارکت مالی در  موردمطالعهافراد 

درصد از افراد  9/19 ینهمچنحفاظت از هوبره دارند. 
رای حمایت از تمایل دارند در صورت بازدید از هوبره ب
این  های یافتهآن ورودی پرداخت نمایند. بر اساس 

پژوهش و با استفاده از آمار استنباطی مشخص شد که 
حفاظت  یبرایتمانی حماسطح رفتار و تمایل افراد در 

صورت تأمین منابع هنگام بازدید و یا به از هوبره در
جنسیت و سطح تحصیالت اختالف  ازنظرمالی کمکی 

 (.>05/0Pداری با یکدیگر ندارد ) یآماری معن
 

 گیری بحث و نتیجه
ها در حفاظت از حمایت مردم و مشارکت آن

وابسته به میزان درک و آگاهی مردم از  وحش حیات
 Sawchuk et)وحش است های حیات اهمیت گونه

al., 2015.)  بر همین اساس داشتن آگاهی و معلومات
افراد به  تواند در تمایلوحش میدر زمینه حیات

وحش تأثیرگذار است. از مشارکت و حمایت از حیات
حفاظت مؤثر و موفق  کهسویی دیگر باید عنوان نمود 

انقراض نیازمند داشتن اطالعات  درخطرهای از گونه
های مختلف مربوط به میزان حمایت و مشارکت گروه

 & Kellert, 1985; Clarkاست )مردم در این زمینه 

Wallace, 2002; Stankey & Shindler, 2006;. 
Sawchuk et al., 2015). های این پژوهش یافته

درصد از مردم در ارتباط با گونه  45/13نشان داد که 
شناخت گونه و عوامل تهدید  هوبره وانقراض  درخطر

آن از آگاهی مناسب برخوردار نبوده و آگاهی کمی 
دارند. بیشترین ضعف آگاهی مربوط به شناخت از 

عنوان گونه پرچم مناطق  و اهمیت هوبره بهنقش 
گونه بوده  ینحفاظت ابیابانی و لزوم آگاهی از اهمیت 

 & Mmassy یهایافته(. بر اساس 1است )جدول

Roskaft (2014)  و آگاهی  اطالعات موردسنجشدر
درصد  7/51مردم بومی سرنگتی در مورد گونه هوبره 

، از پاسخگویان از گونه مورد شناخت داشتند

 5/51های این پژوهش بر اساس یافته که یدرصورت
درصد از پاسخگویان شناختی از هوبره نداشته و این 

که در  گونه همانشناختند. همچنین گونه را نمی
است با توجه به  شده دادههای این پژوهش نشان  یافته

وحش استان عنوان نماد حیات این موضوع که هوبره به
 9/55است در حدود  شده گرفتهکویری یزد در نظر 

در این خصوص اطالع و  موردمطالعهدرصد از افراد 
 یقاتتحق(. بر اساس 1آگاهی نداشتند )جدول 

Morzillo et al. (2010) ارتباط با بررسی  در
اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر حمایت  فاکتورهای

کمبود آگاهی و  کهمردم از خرس سیاه بیان شد 
در ارتباط با خرس سیاه یک  اطالعات عمومی مردم

عامل منفی بر میزان حمایت مردم از این گونه است. 
که در این پژوهش مشخص شد میزان  گونه همان

پذیر هوبره از سطح رفتار حمایتی مردم از گونه آسیب
مطلوبی برخوردار نبوده است و کمبود آگاهی بر میزان 

 است. از سویی دیگر یرگذارتأثحمایت از این گونه 
از منطقه  موردمطالعهدرصد از افراد  15/75

عنوان یک زیستگاه طبیعی  بهرام گور به شده حفاظت
برای گونه هوبره آگاهی مناسبی نداشتند. از سویی 

زنان در مقایسه  ،های این تحقیقدیگر بر اساس یافته
تری برخوردار بودند  با مردان از سطح آگاهی پایین

در این پژوهش  آمده ستد به(. همچنین نتایج 4)جدول 
داری بین میانگین دهد اختالف آماری معنینشان می

 برحسباین استان  موردمطالعه درمیزان آگاهی افراد 
های این تحقیق  (. یافتهP<05/0جنسیت وجود دارد )

 در Gillingham & Lee (1999) یپژوهشبا نتایج 
در مقایسه با مردان از نگرش  که زنان کشور تانزانیا،

تر نسبت به حفاظت نفی بیشتر و سطح آگاهی پایینم
اند همخوانی دارد. در مقایسه با مردان برخوردار بوده

های این پژوهش مشخص  اگرچه بر اساس یافته
گردید که بین میزان آگاهی افراد این استان با سطح 

اما (، P<05/0داری وجود دارد ) تحصیالت رابطه معنی
حمایتی در ارتباط با سطح تحصیالت و عملکرد  ینب
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داری وجود ندارد معنی هوبره رابطهحفاظت از 
(05/0>Pدلیل رابطه معنی .) داری در ارتباط با

تحصیالت به بیشتر بودن سطح تحصیالت افراد 
در جامعه و افزایش سطح سواد در کشور  موردمطالعه

دار آماری مابین سطح  معنی. وجود اختالف استمربوط 
 یهادر این پژوهش با یافتهتحصیالت و آگاهی 

Mmassy & Roskaft (2014) مطالعه هوبره در  در
سرنگتی که در آن بین تحصیالت و آگاهی اختالف 

 گونه همانداری وجود نداشته است همخوانی ندارد. معنی
باوجودآنکه گردد که از نتایج این پژوهش برآورد می

رای در این تحقیق دا موردمطالعهدرصد از افراد  3/37
وجود از سطح  ینبااسطح تحصیالت دانشگاهی هستند، 

انقراض هوبره  درخطرآگاهی مناسبی در ارتباط با گونه 
(. یکی از علل پایین بودن 5برخوردار نیستند )جدول 

تواند سطح آگاهی در افراد با تحصیالت دانشگاهی، می
به علت عدم آموزش کافی و در اولویت نبودن آموزش 

محیطی در فزایش فرهنگ زیستزیست و امحیط
 یجهنت درهای کشور باشد. آموزش عالی در سطح دانشگاه

یابی نتایج این پژوهش بیانگر میزان پایین آگاهی و ارز
نگرش عموم مردم در زمینه حمایت و حفاظت از گونه در 
معرض خطر انقراض هوبره در استان فارس است. نظر 

ارتباط با این به اینکه سطح آگاهی و نگرش افراد در 
وحش جانوری مختلف و از سطح ضعیفی گونه حیات

شود با استفاده از منابع آموزشی برخوردار است، توصیه می
ی و افزایش آگاهی عمومی مردم ساز فرهنگنسبت به 

اقدامات الزم صورت پذیرد تا سهم مشارکت و احساس 
وحش مسئولیت مردم در قبال حمایت و حفاظت از حیات

 فرد کشور افزایش یابد.منحصربه
 

 سپاسگزاری
نامه کارشناسی ارشد مصوب در این مقاله حاصل پایان

، لذا نویسندگان استدانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان 
این مقاله مراتب قدرانی خود را از حوزه پژوهش و 
 فناوری دانشگاه و تمامی مردم فهیم استان فارس 

اند اعالم تهکه در انجام این تحقیق مشارکت داش
 .نمایند می
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