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تاریخ دریافت2364/22/21 :

تاریخ پذیرش2361/69/17:

چکیده
در عصري که ما زندگي ميکنيم انسان با حرص و ولع سيري ناپذير خود عرصههاي زيستي و منابع طبيعي را صرف اهدداف سدوديويانه و
کوتاه مدت خود مينمايد غافل از اين که آيندهاي نيز پيش رو دارد .محيط زيست انسان تحت الشعاع پيشدرفت فدو العداده فنداوري ادرار
گرفته و هر لحظه بخشي از آن مورد هجوم ارار ميگيرد .در حال حاضر پارکهاي ملي به عنوان ذخيرهگاههداي نتيکدي بسديار ارزندمند
گونه هاي متنوع يانوري و گياهي در هر کشور محسوب مي نوند و تنها پشتوانه اساسي براي احيا دوباره طبيعت ميبانند .در اين پژوهش
که پژوهشي ميداني -توصيفي است و در نهر نيراز انجام گرفته ،به بررسي سطح آگاهي و نناخت مردم نيراز نسبت به پارک ملدي بمدو
پرداخته نده است .به اين منظور تعداد 483پرسش نامه که از طريق برآورد حجم نمونه از طريق فرمول کوکران و با تويه به يامعه آماري
(سرنماري سال 0431نهر نيراز) بدست آمده ،به صورت نمونهگيري خونهاي بين ساکنان نهر نيراز و بر اساس محدل سکونتشدان در
مناطق نهگانه نهرداري توزيع گرديد .آمار توصيفي براي تمام دادهها بدست آمد و براي بررسي ارتباط ميان مؤلفدههدا از آزمدون کداي دو
( )Chi-square testاستفاده نده است .نرمافزارهاي مورد استفاده  Excelو  SPSSميباند .در اين بررسدي مشدخش ندد کده ميدان
مؤلفه ينسيت افراد وسطح نناخت پارک ملي بمو ارتباط معنيداري ويود دارد ،همچنين عواملي نظير سطح تحصيالت و محدل سدکونت
بر ميزان نناخت افراد نسبت به پارک ملي بمو تأثيرگذارنيست و آننايي با پارک ملي بمو توسط دوستان و آننايان بيشترين درصد نحوه
آننايي با پارک را به خود اختصاص داده که نشان ميدهد فعاليتها و تبليغات سازمان حفاظت محيط زيست استان فارس و ندهر نديراز
در معرفي اين پارک ملي چندان مؤثر نبوده و اين سازمان بايستي به عنوان متولي حفاظت از مناطق حفاظت نده تويه بيشتري به ايدن
مسايل دانته باند.
کلمات کلیدي :آگاهي و نناخت ،پارک ملي بمو ،نهر نيراز ،محيط زيست.SPSS ،

 -0کارنناسي ارند اکوتوريسم ،دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين ،دانشگاه کانان ،کانان ،ايران(* .مسوول مکاتبات)
 -2استاديار گروه نيالت و محيط زيست دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين ،دانشگاه نهرکرد ،نهرکرد ،ايران.
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مقدمه
اهميت و نقش پارکهاي ملي و مناطق حفاظت ندده در ابعداد

نناسايي و به عنوان پارکهداي ملدي و منداطق حفاظدت ندده

گوناگون آموزني ،پژوهشي ،علمي ،تفريي و گردنگري ،تربيت

معرفي نمود (.)4

نيروي انساني و از همه مهمتر حفظ تنوع زيستي در سطح ملدي

اهداف مديريت در پارکهاي ملي ،حفاظت از منداطق و منداظر

و يهاني در همهي کشورها و در تمام اارهها از نظر ااتصدادي-

طبيعي با اهميت در سطح ملي يا بينالمللي براي استفادههداي

ايتماعي و فرهنگي به رسميت نناخته نده است .پدارکهداي

آموزني ،علمي و تفريگاهي ميباند .اين مناطق بايد به نواحي

ملي مهمترين ميراثهاي طبيعي هر کشور به ندمار مديروندد.

معرف و نمونه فيزيوگراف ،مندابع نتيکدي و يوامدع حيداتي در

هر پارک ملي بيانگر طيف گستردهاي از بومسازگانهاي دست-

حالت طبيعي ثبات و پايداري بخشيده ،براي گونههاي در خطدر

نخورده ،تنوع عظيمي از گياهان و يانوران ،انواع زيسدتگاههدا و

ا نقراض ثبات اکولو يکي و تندوع فدراهم سدازند .مندابع در ايدن

سيماهاي منحصر بفرد از عوارض زمين ،رويشدگاههدا و چشدم-

مناطق بايد تحت مديريت ارار گرفته در حدي معقول بخشي از

اندازها در گسترهاي وسيع و يگانه است .احداث پارکهاي ملدي

آن يهت تآمين نيازها و فعاليتهاي آموزني تفريحي اختصاص

هم يک وظيفه اخالاي است و هم بده منزلدهي تضدمين ندوعي

يافته و با اعمال کنترل توسعه پيدا کند.البته نرايط طبيعي يدا

سرمايهگذاري براي آينده به نمار ميرود ( .)0مناطق حفاظدت

تقريبا طبيعي اراضي در روندد مدديريت بايدد حفدظ ندود (.)3

نده و پارکهاي ملدي در ااتصداد و ثدروت فرهنگدي و معندوي

حفاظت از محيط زيست به همان انددازه کده وظيفده دولدتهدا

يوامع نقش مثبتي ايفا ميکنند .اين مناطق در برابدر فعاليدت-

است ،نيازمند مشارکت راستين و آگاهانه مردم نيز ميباند ،تدا

هاي انساني بسيار آسيبپذيرند و همان اندازه کده بده سدادگي

هرچه بهتر و بيشتدر بتدوان در عدين بهدرهبدرداري مناسدب از

لطمه ميبينند ،احياء و بازسازي آنها بسيار دنوار انجدام مدي-

محيط ،از آن حفاظت نمود ( .)5امروزه اهميت يلب مشدارکت-

گيرد .آن دسته از مردمي که در داخل يا پيرامدون ايدن منداطق

هاي مردمي در توسعه کشور بر کسي پونيده نيست و اهميدت

زندگي ميکنند از نظر بقاء به اين مناطق وابسدتهاندد و بايدد از

آن به حدي افزايش يافته که برخي از صاحبنظران عصر حاضر

دستآوردهاي اين منداطق از سدهم ويدژهاي برخدوردار گردندد.

را "عصر مشارکت" ناميدهاند (.)9

همهي بخشهاي يامعه بايد براي تضمين زيبايي ،غناي زيستي

مبانی نظري

و معنوي دنياي طبيعي به عنوان بخش ضروري از تمدن وااعدي

 -پارک ملی

با يکديگر مشارکت نمايند .مشارکت مردم در پارکهاي ملي به

پارک ملي بدر اسداس تعريدف اتحاديده بدينالمللدي حفاظدت از

معني گشودن درهاي پارکهاي ملي بر روي استفادهکننددگان

طبيعت و منابع طبيعدي 0منطقدهي تحدت حفداظتي اسدت کده

نيست .مشارکت آنها همانند استفادههايي است که يک باندک-

بيشتر براي حفظ يکپارچگي يدک يدا چندد اکوسيسدتم بدراي

دار براي يلب مشتريان خود صندو امانتي به ويدود مديآورد.

نسلهاي حاضر و آينده ،حذف هر گونه بهرهبرداري يدا سدکونت

مدير يک منطقه حفاظت نده نيز مانند يک مدير با هوش بانک

زيانآور که مويوديت منطقه را به خطر مياندازد و فراهم کردن

از دارايي پارک خدود بده عندوان پايدهاي بدراي يلدب رضدايت،

زمينههاي الزم براي استفادههداي معندوي ،علمدي ،آموزندي و

سرمايهگذاري و منافع مشتريان استفاده ميکند( .)2در کشور ما

تفريگاهي سازگار با محيطزيست در نظر گرفته مديندود (.)7

با تويه به تنوع نرايط آب و هدوايي ،وسدعت زيداد و همچندين

پارکهاي ملي مناطق طبيعي بده نسدبت وسديعي هسدتند کده

وضددعيت رويشددي و گونددههدداي حيددات وحددش ،مندداطقي کدده

داراي ويژگيهاي خاص زيستي ،اکولو يکي و زميننناسي مي-

دربرگيرنده گونههداي زيسدتي منحصدربفرد هسدتند را بايسدتي
1-(IUCN)International Union For Conservation Of
Nature And Natural Resource
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بانند ،به همين لحاظ با باالترين دريه حفاظتي نسبت به ساير

 -بررسي عوامل مؤثر بر نناخت مردم نسبت به پارک ملي بمو

مناطق حفاظت نده ،توسط دولتها مراابدت مديندوند .ارزش

و بررسي روابط ميان آنها،

مادي اين مناطق غيراابل تخمين بوده ،حفظ و انتقدال ميدراث

 -بررسي روابط بين مؤلفههاي مورد بررسي و ميزان نناخت و

نتيک آنها يک وظيفه ملي است (.)4

آگاهي پاسخدهندگان نسبت به پارک ملي بمو.

 -نقش مردم در حفاظت از محیط زیست

فرضیات تحقیق

تشکلهاي مردمي حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيسدت بده

 -بين منطقه محل سکونت در ندهر نديراز و سدطح ندناخت

کليه تشکلهاي غيردولتي ،غير انتفاع و غير سياسي اطال مي-

پارک ملي بمو رابطه ويود دارد.

نود که حاصل تشکل انخاص حقيقي بده صدورت داوطلبانده و

 -بين سطح تحصيالت و ميزان نناخت پارک ملي بمدو رابطده

به گونهاي سازماندهي نده است و با تدوين اساسنامده مددون

ويود دارد.

به عنوان يک نخش حقواي فعاليت مديکنندد .بدا ايجداد ايدن

 -بين ينسيت و ميزان نناخت پارک ملي بمدو رابطده ويدود

تشکلها مديتدوان روحيده مشدارکتپدذيري يامعده را در امدر

دارد.

حفاظت ازمنابع طبيعي و محديط زيسدت افدزايش داده و تدوان

 -سطح اهميتي که افراد براي محيطزيست اايلاندد بدر سدطح

حفاظت و حمايت از منابع را با اضدافه نددن پتانسديل مردمدي

تمايل آنها به نرکت در کالسهاي آموزني آننايي با مسدايل

افزود (.)8

محيط زيست تأثير دارد.

ضرورت و اهمیت پژوهش

 -بين نحوه آندنايي بدا پدارک ملدي بمدو و وضدعيت تبليغدات

با تويه به اهميت و نقش پارکهاي ملي در حفظ تنوع زيستي،

سازمان حفاظت محيط زيست رابطه ويود دارد.

در اين پژوهش به بررسي سطح آگاهي و ندناخت مدردم ندهر

روش تحقیق

نيراز نسبت به پارک ملي بمو که در مجاورت نهر نيراز ادرار

رويکرد حاکم بر اين پژوهش «توصديفي -تحليلدي» اسدت .ايدن

دارد پرداخته نده است .از آنجدايي کده مدردم صداحبان اصدلي

پژوهش از نظر هدف ،کاربردي بوده و در بخش ادبيات تحقيدق،

اين منداطق هسدتند بندابراين ميدزان آگداهي آندان از وضدعيت

براي گردآوري اطالعات از روش کتابخانهاي و مطالعات ميدداني

پارکهاي ملي ميتواند در حفاظت از اين مناطق نقدش داندته

استفاده ندهاست .يامعه آماري پژوهش مردم سداکن در ندهر

باند .زيرا بسياري از آنان در االب گروههاي مردم نهداد محديط

نيراز هستند که تعداد يمعيدت آندان طبدق آمدار سرندماري

زيستي )NGO(0فعاليت دارند و در برنامههاي حفاظتي نرکت

نفوس سال ،0431برابدر بدا  0533354اسدت .حجدم نمونده بدا

ميکنند.

استفاده از فرمول کوکران 483 2نفر بدست آمد .ابزار گدردآوري

اهداف تحقیق

2

اين مطالعه به منظور دستيابي به اهداف زير انجام گرفته است:

 :Nتعداد کل يمعيت

 بررسي سطح نناخت مردم نيراز نسبت به پارک ملي بمو؛ بررسي عوامل مؤثر بر نناخت يا عدم نناخت مردم نسبت بهپارک ملي بمو؛

1-Non Government Organization

 :dخطاي نمونهگيري (يا سطح احتمالي مورد نظر دريه اطمينان)=
 (1/15با سطح اطمينان )%35
 :qاحتمال عدم ويود صفت = 1/5
 :tدرصد احتمال صحت گفتار= 0/39
 :pاحتمال ويود صفت = 1/5
 :nحجم نمونه مورد نظر = 457
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دادهها پرسشنامهي محقق سداختهاي اسدت کده روايدي آن بدا

يغرافيايي  23˚ 43تا  23˚ 51با وسعت 38111هکتار ارار

استفاده از نظرات اساتيد محيطزيست تأييد ند و پايايي آن نيز

داردو به وسيله ياده نيراز -اصفهان به دو بخش نراي و غربي

با استفاده از تکميل ابتددايي  41پرسدشنامده و بدسدت آوردن

تقسيم ميگردد .اين منطقه داراي آب و هوايي نيمه خشدک بدا

مقدار ضريب آلفاي کرونباخ ( ) 1/30تأييد گرديد .پرسشنامهها

بارندگي  451ميليمتر سداليانه مديباندد .فاصدله آن تدا ندهر

به روش خونهاي بين ساکنان نهر نديراز و بدر اسداس محدل

نيرازحدود 41کيلومتر است .بلندترين نقطه پارک اله کوه بمو

سکونتشان در مناطق  3گانه ندهرداري توزيدع گرديدد .در هدر

باارتفاع  2711متر است( .)01پارک ملي بمو در سال  0430بدا

منطقه سعي گرديد تعداد پرسشنامههاي توزيع نده با تويه به

گستردگي در حدود  011هزار هکتار به عنوان منطقه ممنوعده

يمعيت آن منطقه باند .براي بررسي و تجزيه و تحليل دادههدا

اعالم گرديد و به تدريج از وسعت آن کاسته ند .در سال 0439

از آزمون آناليز  Crosstabsو براي بررسي روابط مويود ميان

به منطقه حفاظت نده تغييدر ندام يافدت و در سدال  0433بده

مؤلفددههددا از آزمددون  Chi-square testاسددتفاده نددد .نددرم

پارک وحش و سپس به پارک ملي بمو نامگذاري گرديد .وسعت

افزارهاي مورد استفاده نيز  Excelو  SPSSميباند.

پارک ملي بمو در حدال حاضدر  39304هکتدار مديباندد .ايدن

منطقه مورد مطالعه

منطقه از نظر پونش گياهي و حياتوحش داراي گونههاي مهم

شهر شیراز

و باارزني است( .)00اين پارک ملي نامل921گونه گيداهي بدا

نيراز يکي از نهرهاي بزرگ ايران و مرکز استان فدارس اسدت.

 41گونه بومي ،دهها گونه يانوري نامل پرندگان ،پستانداران و

نهر نيراز در بخش مرکزي اسدتان فدارس و در ارتفداع 0389

خزندگان است و يک ذخيرهگاه ني کمنظير در منطقه محسوب

متري از سطح دريا و در منطقهي کوهستاني زاگرس وااع ندده

مينود که با تويه به تنوع زيستي مذکور در اين محددوده کدم

و آب و هواي معتدلي دارد .اين ندهر از سدمت غدرب بده کدوه

بايد به يونسکو معرفي ،تا به عنوان يازدهمين ذخيرهگاه زيست-

دراک ،از سمت نمال به کوههاي بمو ،سبزپونان ،چهلمقدام و

کره ايران ثبت يهاني نود .آهو ،پلنگ ،اوچ و ميش نيرازي از

باباکوهي (از رنته کوههاي زاگرس) محدود نده و در منطقهاي

يمله پستانداران معروف اين پارک ملي است .امدروزه  02هدزار

بهوسعت  0298کيلومتر مربع گسترده ندهاسدت .ندهر نديراز

هکتار سمت غربي ياده نيراز -اصفهان از 49هزار هکتار ديگدر

برطبق آخرين تقسيمات اداري به  3منطقدهي مسدتقل ندهري

يدا نده و به علت تغييرات کاربري و ايجاد کاربريهاي انسان-

تقسدديم نددده و مسدداحتي بددال بددر  078٫830کيلددومتر مربددع

ساخت ،ارزش اکولو يکي آن به ندت کداهش پيددا کدرده و در

دارد(.)3

حقيقت تمرکز حفاظت در  49هزار هکتار سدمت ندراي يداده

پارک ملی بمو

صورت ميگيرد ( .)02نکل نماره  0مواعيت يغرافيايي پارک

پارک ملي بمو در نمال استان فارس و در نمال ندراي ندهر

ملي بمو را در استان فارس و نسبت به نهر نيراز نشدان مدي-

ندديراز در طددول يغرافيددايي  52˚ 23تددا  52˚ 59و عددرض

دهد.
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شکل  -2موقعیت جغرافیایی پارک ملی بمو
نتایج
در يدول نماره  0آمار توصيفي پاسخدهندگان ارايه نده است،

به عنوان ميزان نناخت خود نسبت به پارک ملي بمدو معرفدي

که مواردي چون ينسيت افدراد ،وضدعيت تحصديالت ،ندغل و

کردهاند 23/7.درصد از آنان گزينه "خيلي کم" را اعالم کدرده-

منطقه سکونت آنان را نامل مينود.

اند 07/2 ،درصد "گزينه کم" 28/3 ،درصد گزينده "متوسدط"،

 -سطح شناخت پاسخدهندگان نسبت به پارک ملی بمو

 9/1درصد از آنان گزينه "زياد"و  2/0درصد نيدز گزينده خيلدي

 21/8درصد از پاسخدهنددگان گزينده "اصدال نمدينناسدم" را

زياد را انتخاب کردهاند.

جدول  -2آمار توصیفی پاسخدهندگان
عنوان
ينسيت

منطقه سکونت

زیرعنوان

درصد فراوانی

زیرعنوان درصدفراوانی

عنوان

زن

28/3

آزاد

03/4

مرد

70/9

کارمند

90/2

منطقه 0

09/3

بازنشسته

4/3

منطقه 2

01/2

فرهنگي

8/9

منطقه 4

05/3

بيکار

5/5

منطقه 3

03/9

خانهدار

1/5

منطقه 5

01/2

ابتدايي

0/1

منطقه 9

03/9

ديپلم

29/1

منطقه 7

3/3

منطقه 8

1/5

منطقه 3

8/0

نغل

تحصيالت فو ديپلم و ليسانس

91/3

فو ليسانس و باالتر

00/7
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 -مهمترین عامل شناخت و عدم شناخت پارک ملی بمو

بيشترين درصد را در نناخت پارک و عامدل "نبدود برنامده در

در يدول نماره  2درصد فراواني عامل نناخت و عدم نناخت

يهت معرفي پارک" به عنوان بيشترين درصدد عددم ندناخت

پاسخدهندگان نسبت به پارک ملي بمو مشخش نده است ،کده

معرفي ندهاند.

همانطور که مشاهده مديکنيدد عامدل "دوسدتان و آندنايان"
جدول  -1عامل شناخت و عدم شناخت پارک ملی بمو
عامل شناخت

درصد فراوانی عامل عدم شناخت

درصد فراوانی

نزديکي به محل

09/3

عدم عالاه

0/8

سازمان حفاظت محيط زيست

9/5

نبود برنامه

52/0

دوستان و آننايان

48/1

عدم فرصت و وات کافي

05/9

مراکز آموزني

2/3

منابع مالي

1/5

رسانهها

3/0

مسافت زياد

5/7

در ادامه با استفاده از آزمون  croostabsبه بررسي ارتباط بين

"مراکز آموزني" است .ميتوان نتيجه گرفت کده آمدوزشهداي

وضعيت تحصيالت و نحوه نناخت پارک ملي بمو پرداخته نده

محيط زيستي در سيستم آمدوزش و پدرورش کشدور يايگداهي

است که نتايج را به صورت درصدد فراواندي در يددول ندماره4

ندانته و افراد بعد از فارغالتحصيل ندن در اين زمينه اطالعات

مشاهده ميکنيد .طبق نتايج بدست آمده در تمام وضعيتهداي

خاصي ندارند و اين نکته در تمام موارد وضعيتهداي تحصديلي

تحصيلي بيشترين درصد عامل نناخت پارک ملي بمدو عامدل

صد ميکند.

"دوستان و آننايان" بوده است و کمترين درصد عامل نناخت
جدول -3ارتباط وضعیت تحصیالت و عامل شناخت پارک ملی بمو
نزدیکی به

سازمان حفاظت از

دوستان و

مراکز

پارک

محیط زیست

آشنایان

آموزشی

ابتدایی

%44/4

%1/1

%99/7

%1/1

%1/1

دیپلم

%42/3

%02/7

%31/8

%3/2

%3/3

%03/4

%7/9

%57/3

%4/5

%00/7

%22/2

%8/4

%30/7

%5/9

%22/2

سطح تحصیالت

کاردانی و
کارشناسی
کارشناسی
ارشد و باالتر

رسانهها

 -مهمترین نهاد در حفاظت فیزیکی از پارک ملی بمو

بومي اختصاص يافته است .زيدرا آندان بده منطقده و يدانوران و

در پرسشي از پاسخدهندگان خواسته نده است که نظر خود را

گياهان آن آننايي دانته و به دليل نزديکي به منطقه بديشتدر

در مورد مهمترين عامل در حفاظدت از پدارک ملدي بمدو بيدان

ميتوانند در حفاظت مؤثر بانند و کمترين درصدد را سدازمان-

کنند .نتايج اين پرسش بده صدورت درصدد فراواندي در يددول

هاي مردم نهاد به خود اختصاص دادهاند ،به نظر ميرسد يکدي

نماره  3اابل مشاهده است .طبق نتايج بدست آمده بيشتدرين

از داليل آن عدم ادرت و ابتکار عمل اين انجمنهاي مردم نهاد

درصد فراواني در حفاظت از پارک ملي بمو بده مدردم محلدي و

باند:
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جدول -4درصد فراوانی عوامل مؤثر در حفاظت از پارک ملی بمو
درصد فراوانی

عامل حفاظت
مردم بومی و محلی

%55/4

سازمان حفاظت از محیط زیست

%47/1

سازمان جهانی محیط زیست

%3/9

سازمانهاي غیر دولتی و مردم نهاد

%4/2

 -مهمترین عامل در راستاي حفاظت بهتر از زیستگاهها

راستاي حفاظت از پارک نشان ميدهد .با تويه به نتايج ،اعمال

و حیات وحش پارک ملی بمو

اوانين و فشار بيشترين درصد فراواني را به خود اختصاص داده

يدول نماره  5نتايج حاصل از درصد فراواندي عوامدل مهدم در

است و بعد از آن آموزش و فرهنگسازي ارار دارد.

جدول  -1درصد فراوانی عوامل مؤثر در راستاي حفاظت بهتر از زیستگاههاي پارک ملی بمو
درصد فراوانی

عامل حفاظت از زیستگاههاي پارک ملی بمو
آموزش و فرهنگسازي

%21/4

اعمال قوانین و فشار

%38/5

حصارکشی و جلوگیري از ورود افراد متفرقه به پارک

%02/8

استخدام نیروي حفاظتی بیشتر

%08/4

يهت بررسي ارتباط بدين مؤلفدههدا از آزمدون کداي دو (Chi-

 -ميان سطح اهميتي که افراد براي محديط زيسدت اايدلاندد و

 )square testاستفاده نده است.

ميزان تمايل آنها به نرکت در کالسهاي آموزني آننايي بدا

 -ابتدا ارتباط بدين منطقده سدکونت پاسدخدهنددگان و ميدزان

مسايل محيط زيست ارتباط معنيداري ويود دارد :ميدزان sig

نناخت پارک مورد بررسي ارار گرفته است .ميزان  sigآزمدون

در اين آزمون  1/13است که از مقدار  p= 1/15کوچکتر مدي-

 1/33بدست آمد که از مقدار p= 1/15بيشتر اسدت ،بندابراين

باند ،بنابراين فرض آماري پذيرفته مينود ،يعني بدين ميدزان

فرض آماري (بدين منطقده سدکونت پاسدخدهنددگان و ميدزان

اهميتي که افراد به مسايل محيطزيست اايل هسدتند و ميدزان

نناخت پارک ملي بمو ارتباط معنداداري ويدود دارد) رد مدي-

تمايل آنان به نرکت در کالسهاي آموزني ارتبداط معنداداري

نود ،يعني بين منطقه سکونت و ميزان نناخت پارک ملي بمو

ويود دارد.

ارتباط معنيداري ويود ندارد.

 -ميان نحوه آندنايي بدا پدارک ملدي بمدو و وضدعيت تبليغدات

 -ميان ينسيت و ميزان نناخت پارک ملي بمو ارتباط معندي-

سازمان حفاظت محيط زيست ارتبداط معنديداري ويدود دارد:

داري ويود دارد :ميزان  sigدر اين آزمدون  1/11اسدت کده از

ميزان  sigدر اين آزمدون  1/12اسدت کده از مقددار p= 1/15

مقدار  p= 1/15کمتر ميباند ،بنابراين فدرض آمداري پذيرفتده

کوچکتر ميباند ،بنابراين فرض آماري پذيرفته مينود ،يعني

مينود ،يعني ميان ينسيت پاسخدهندگان و ميدزان ندناخت

بين نحوه آننايي افراد بدا پدارک و وضدعيت تبليغدات سدازمان

پارک ملي بمو ارتباط معناداري ويود دارد.

حفاظت محيط زيست ارتباط معناداري ويود دارد.
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يهت بررسي ارتباط بين سطح تحصيالت افراد و ميزان نناخت

بمو ويود ندارد ،تأييد مينود و فرض  H1که بيان ميکند بين

پارک ملي بمو از آزمون ضريب همبسدتگي اسدپيرمن اسدتفاده

اين دو متغيدر رابطده ويدود دارد رد مديندود؛ مقددار ضدريب

نده است .با تويده بده يددول ندماره  9مقددار  sigاز 1 /15

همبستگي  1/10است که نشان ميدهد رابطده خيلديضدعيف و

بيشتر است(  ،)1/8بنابراين فرض  H0اين آزمون که بيان مي-

در يهت مستقيم بين اين دو متغير ويود دارد.

کند :رابطهاي بين سطح تحصيالت و ميزان نناخت پارک ملدي
جدول  -9ضریب همبستگی بین سطح تحصیالت و میزان شناخت پارک ملی بمو
سطح تحصیالت و میزان شناخت پارک ملی بمو
1/10

ضريب هميستگي

1/8

سطح معناداري)(sig

بحث و نتیجهگیري
يکي از مواردي که در ايدن پدژوهش بررسدي ندد تدأثير سدطح

گرفته ،نبود يا کمبود پوسدترهاي آموزندي و ...از ديگدر عوامدل

تحصيالت افراد بر ميزان نناخت و آگاهي آنان نسبت به پدارک

نانناخته ماندن پارک ملي بمو است .تبليغات از طريق رسانهها

ملي بمو بود که با تويه به آزمون انجام نده مشخش گرديد که

به خصوص صدا و سديما و همکداري بديشتدر ايدن سدازمان بدا

ميان آنها ارتباط معني داري ويود ندارد ،يعني سطح نناخت

سازمان محيط زيست يقينا نتيجه مثبتي خواهد دانت .ساخت

به تحصيالت افراد ارتباطي ندانت .بسدياري از افدراد بده دليدل

مستندهايي از منطقه و معرفي مناطق حفاظت نده در برنامده-

نزديکي به محل با پارک آننا نده بودندد ولدي در مجمدوع بدر

هاي مختلف از يمله ااداماتي است که ميتواند صورت پدذيرد.

اساس بررسيهاي صورت گرفته مهمترين عامل نناخت در اين

با تويه به استفاده اکثر سداکنان ندهر نديراز از روزنامده هداي

نظر سنجي دوستان و آننايان بودند .اين موارد ميتواندد نشدان

محلي به خصوص روزنامه "خبر يندوب" چدا مقالدههدايي در

دهنده کارايي نامناسب برنامههاي آموزني و فرهنگي سدازمان-

زمينه مناطق حفاظت نده و معرفي اين مناطق از طريدق ايدن

هاي مربوطه در اناعه و تدرويج فرهندگ محديط زيسدت ميدان

روزنامه مديتواندد بسديار کارسداز باندد .اسدتفاده و بکدارگيري

مردم باند .از ديگر مواردي که ميتوان به آن اناره کرد ضدعف

خدمات حمدل و نقدل عمدومي بدراي بازديدد منطقده بدويژه در

نديد رسانه ها در معرفي مناطق حفاظت نده است .در صورتي

روزهاي مشخصي در سال ،مانندد هفتده نديراز کده ندهرداري

که رسانهها تأثير فو العداده زيدادي در فرهندگسدازي دارد .در

برنامههاي متنوع و يالبي براي نيرازگردي برگزار ميکند و نيز

مورد علت عدم نناخت نسبت به پارک ملي بمو  52/0درصد از

در تعطيالت نوروز ،نيز ميتواند مؤثر باندد .زيدرا بدراي داندتن

پاسخدهندگان"نبود برنامهاي يهدت آندنايي بدا پدارک توسدط

تجربه رضايت بخش از طبيعتگردي الزم است حمدل و نقدل و

سازمانهاي مربوطه" را عنوان نمودهاند؛ همچنين  50/4درصدد

دسترسي به منطقه ساده و آسان نود .تبليغات در سطح نهر و

از پاسخدهندگان در مدورد وضدعيت تبليغدات سدازمان محديط

استفاده از تصاويري از پارک در مکانهاي عمومي و پدر رفدت و

زيست نسبت به آننا کردن مردم گزينه "اصال تبليغاتي ويدود

آمد به عنوان نمونه در پشت کيوسکهاي روزنامه فروني مدي-

ندارد" را عنوان کردهاند .سازمان حفاظت محيط زيست ميتواند

تواند به معرفي منطقه کمک نمايدد .تمدامي مدوارد بيدان ندده

با همکاري صدا و سيما و سازمان گردنگري و نهرداري برنامه-

مستلزم همکاري ميان سازمانهاي مختلدف از يملده :سدازمان

هاي متنوع و يدالبي را در يهدت آندنايي مدردم بدا ايدنگونده

حفاظت محيط زيست ،سازمان گردندگري و ميدراث فرهنگدي،

مناطق اتخاذ نمايد .سطح کم سخنرانيها و همايشهاي صورت

نهرداري ،وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم ،سازمان صدا و
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سيما ،سازمان منابع طبيعي و  ...اسدت .اگدر سدازمان حفاظدت

دومين همايش ملي حفاظت و برنامدهريدزي محديط

محيط زيست و ساير سازمانهاي مربوطه برنامهريزيهاي کوتاه

زيست ،مرداد ماه  ،0432همدان ،ايران.

مدت و بلند مدت مؤثري را در دستور کار خود ارار دهند ،مي-

 -9مرکددز مطالعددات و خدددمات تخصصددي نددهري و

توان تضمين باالتري از حفاظت مناطق دانت .کوتاه نيامددن و

روستايي ،محيط زيست روستا (مديريت مدواد زاددد،

مقاومت در برابر تصرف اين مناطق بوسيله پادگانهاي نظدامي،

فضاي سبز روستا و )...از سري متون آموزندي ويدژه

نرکت نفت و پترونيمي ،ساخت و سازهاي متعددد در اطدراف

دهياران ،پژوهشکده علوم انساني و ايتمداعي يهداد

پارک ملي و ...از يمله تدابيري است که اين سازمانها ميتوانند

دانشگاهي.0485 ،

مورد تويه ارار دهند .اگر مسئوالن مربوطه بدراي ايدن منداطق

 -7يعفري ،نيرکوه ،عليزاده ،افشين ،دانهکدار ،افشدين،

اهميت اايل بوده و تنها سود مستقيم ااتصادي حاصل از آنهدا

نظريساماني ،علياکبر" ،مقايسدهي دو پدارک ملدي

را مد نظر ارار ندهند ،همچندين در حفدظ و حراسدت از آنهدا

خجير و سرخهحصار از لحاظ روند تغييرات پوندش/

برنامهريزي صحيح دانته بانند ،زمينه بدراي ايجداد انگيدزه در

کاربري" ،مجله محيط زيست طبيعدي ،0432 ،دوره

عموم مردم يهت حفاظت از منابع طبيعي بويود خواهد آمد.

 ،99نماره ،3صش .430-451
 -8حسيني ،محسن" ،امکانسنجي ايجاد سدازمانهداي

منابع
 -0مجنونيددان ،هنريددک ،زهددزاد ،بهددرام .کيددايي ،بهددرام،

غيردولتي حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي"،

فرهنگ درهندوري ،بيدژن" .نناسدنامه پدارک ملدي

مجله محيط نناسدي ،0482 ،ندماره  ،23دوره ،40

گلستان" ،تهران ،انتشارات سازمان حفاظدت محديط

صش .003-015

زيست.0478 ،
 -2مجنونيان ،هنريک" .پارکها بدراي زنددگي" ،چدا
اول ،تهران ،انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست.
.0481
 -4يددوانمردي ،سددعيده ،پورخبدداز ،عليرضددا ،پورخبدداز،
حميدرضا" ،بررسي بومسازگان و يغرافيداي زيسدتي
پددارک ملددي کدداله ااضددي" ،مجلدده سددپهر (سددازمان
يغرافيايي) ،0488 ،سال هجدهم ،نماره  ،71صدش
.38-54

 -3محمدي ،علدي" .نديراز بهشدت ايدران"،چدا دوم،
نيراز ،انتشارات تخت يمشيد.0485 ،
 -01فرهنگ دره نوري ،بيژن" .پارک ملدي بمدو" ،چدا
دوم ،تهران ،انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست،
.0470
 -00برونور آموزني اداره کدل حفاظدت محديط زيسدت
استان فارس.0488 ،
 -02هونددمند ،فاطمدده ،کريميددان ،علددياکبددر ،علمددي،
محمدرضددا ،عظدديمزاده ،حميدرضددا" ،نقددش ارزيددابي

 -3ساالري ،عبداهلل و اريمندي ،رضا" ،مديريت زيست-

محيط زيستي کاربريهاي انسانساخت بر پارک ملي

محيطي طبيعتگردي در پارک ملي کوير با استفاده

بمو" ،دومين همايش ملدي حفاظدت و برنامدهريدزي

از  ،"GISمجله علدوم و تکنولدو ي محديط زيسدت،

محيط زيست ،مرداد ماه  ،0432همدان ،ايران.

 ،0488نماره  ،00دوره  ،0صش .089-074
 -5افراختدده ،حسددن ،توفيقيدداناصددل ،فددر اهلل" ،نقددش
نهادهاي محلدي در محديط زيسدت پايددار روسدتا"،

