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چکیدٌ
سمیىٍ ي َدف :گونه الک پكت ؾبع ) )Cheloniamydasجعءفهطؾت گونه هاي حفاظتت قتسس ؾتاظ ا IUCNقتطرض زرضز زض ووهته
حفظ حیظ ظیؿت وبه ویػس حفاظت رظرین گونه زض ؼطض ذغط ،هیچ ؾط ایه گصرضي ؾوز نسرنه تط رظتؼتاه ؾتغد زرنتف وهگتاه
ریجاز وجسر بیسرضزضجا ؼه نؿبت به اهیت و وجوزیت نابغ نرورهس بوز زضهمین ضرؾتا ،زض پػوهف حاضط با هسف بطضؾ
ظیؿت حیغ

تطز ،

یتعر هگتاه

سیطیت هاي توه باتوجه به رهمیت ه هاقا ل کاضقناؾا قیالت ،نابغ عبیؼ و حیظ ظیؿت و هت ننتین بطضؾت

ننسین ضرهکاض حفاظت که زضحفاظت رظالک پكت ؾبع( )Cheloniamydasو ناعق تر گتصرضي ه زض ؾتورحل نابهتاض توسط رؾتت،
صوضت گطفته رؾت
ريش بزرسی :ضوـ پػوهف رظ نوع توصیف  ،رؾتنباع

باقسو رعالػات به قکل یسرن جمغ هوضي گطزیسس رؾت جا ؼه ه اضي قا ل

تؼسرز  108نفط رظ کاضقناؾا رزرضرت قیالت ،نابغ عبیؼ و حیظ ظیؿت به ػنور

تسیطیت هتاي تتوه

حتیظ ظیؿتت رنترتا قتس

ربعرضتحویق قا ل پطؾكنا ه ي حوق ؾاذته بوزکه ضوری پطؾكنا ه توؾظ گطوه رظ رؾاتیس تاییس قس و پایتای ه بتا توجته بته ضتطی
ههفاي کطونباخ  %78حاؾبه و تاییسگطزیس تجعیه وتحلیل زرزس هاي حاصل رظ پطؾكنا ه با رؾتفازس رظ نط رفتعرض spssو بته زوصتوضت ه تاض
توصیف و رؾتنباع صوضت گطفته رؾت

 -1زرنكجوي کاضقناؾ رضقس ه وظـ حیظ ظیؿت ،زرنكگاس پیا نوض ،تهطر  ،ریطر ػضو کانو
 -2رؾتازیاض گطوس ه وظـ حیظ ظیؿت ،زرنكگاس پیا نوض ،تهطر  ،ریطر
 -3هیئت ػلم گطوس قیالت ،زرنكگاس هظرزرؾال  ،ورحسنابهاض ،ریطر

ل نربگا جور ( ؿوول کاتبات)

يافتٍ َا :نتایج نكا

زهس یعر هگاه

سیطیت هاي توه زض پنج ظ ینه« رکوبیوهوغي و رهمیت الک پكت ؾتبع»« ،رنتورع تهسیتسرت

وجوز بطري الک پكت ؾبع»« ،هعو و ضطوضت حفاظت رظ الک پكت ؾبع و جایگاس ظیؿت حیغ ه »« ،نوتف رفتطرز زض حفاظتت رظ الک
پكت ها و تمایل به كاضکت زضبطنا ه هاي ه وظق وحفاظت »و«هعو بطگعرضي بطنا ه هاي ه وظق » باالؾت ر ا یعر هگاه کاضقناؾا
قیالت و نابغ عبیؼ رظؾیاؾت هاي کال

حیظ ظیؿت بؿیاض پایین رؾت

بحث ي وتیجٍ گیزی :تسوین قورنین و وطضرت ناؾ  ،زض ظ ینه ه وظـ حفاظت رظ گونه هاي زضذغتط رنوتطرض و رجتطري غلتو قتورنین
وجوز ،نظیطعطح سیطیت یکپاضنه ناعق ؾاحل (  ،)ICZMزض رضتواء ؾغد زرنف و هگاه  ،زض ظ ینه حفاظت رظ گونته الک پكتت ؾتبع
( )Cheloniamydasو ناعق تر گصرضي ه ضطوضي

باقس زض رین ظ ینه بط رؾاؼ تطجید کاضقناؾا و بطضؾ هاي صوضت گطفته،

ریجاز و حمایت رظ ؾاظ ا هاي طز نهاز زض ؾغد قهطؾتا پیكنهاز

قوز

ياصٌ َای کلیدی :هگاه ظیؿت حیغ  ،الک پكت ؾبع ،سیطیت هاي توه  ،ؾورحل نابهاض
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The Analysis of the Environmental Awareness of Trustee
Managements and the Solution Provided in Protection of Green
Turtles (Cheloniamydas) and Egg Laying Nests of the Coastal
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Abstract
Background and Objective: Green turtle species (Cheloniamydas) is included in the IUCN
organization’s category of protected species. In the issue of preserving the environment and especially
the protection of this endangered species, there is more beneficial investment than educating
enhancing public awareness and making a wake conscience in society about the nature and existence
of such sources. In the current research the level of environmental awareness of trustee managements
considering their importance including fisheries experts, natural resources and the environment of the
Chabahar and several solution in the protection of the green turtle(Cheloniamydas) have been
reviewed.
Method: The research method is descriptive- inferential statistics and the information has been
collected to form field. The community consists of 108 numbers of experts in fishery, natural
resources and environment offices as trustee management environment were chosen. The research tool
was self-made questionnaire that its validity confirmed by group of professors and its sustainability
according to Cronbach's alpha coefficient 78% was calculated. Questionnaires data analysis using
SPSS software is done in two forms of descriptive and inferential.
Findings: the results show the awareness of trustee management in five fields including eco-biology
and the importance of green turtle species, all kinds of threats for the green turtle, the necessity and
urgency of green turtle conservation and it’s environmental status ,the role of individuals in protection
of turtles and the desire to contribute in training and protection programs and the necessity of holding
educational programs is high but the awareness of fishery and natural resources experts in macroenvironment politics is very low.
Discussion and Conclusion: The formulation of appropriate laws and regulations in the field of the
protection of endangered species and the optimal implementation of the existing rules of the integrated
coastal zone management (ICZM) in the level of knowledge an awareness in the field of the protection
of the green turtle (Chelonia mydas) are essential. According to experts in the field creating and
supporting the public organizations (NGO) in the town are preferred.
Keywords: Environmental awareness, Green turtle (Cheloniamydas), Trustee managements, the
coastal areas of Chabahar.
1- Environmental Education Student, Payame Noor University, Tehran, Iran, Member of young elites club.
Nation *(Corresponding author).
2- Assistant Professor, Department of Environmental Education, Payame Noor University,Tehran,Iran
3- Department of Fisheries, Islamic Azad University, Chabahar, Iran
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مقدمٍ
با توجه به ؼضالت و بحطر هاي حاز حیظ ظیؿت که

ه وظق به نظوض تنتویط رفکتاض ػمتو  ،همکتاضي بتا طرجتغ

نجط به نگطرن و رحؿاؼ ذغط رنؿا قسس ،ر طوظس زیگط تنها بتا

طبوعه زضگنجانتس بطنا ته هتاي زضؾت ظیؿتت حیغت زض

قورنین

زوضس ها و تهیه و رجطري بطنا ه هتاي ه توظـ حتیظ

تصوی

قغؼنا هها یا بطگعرضي همایفها یا حت تصوی

تمتتا

بسو ضمانت رجتطر نمت تتور زض حافظتت رظ حتیظ ظیؿتت

ظیؿت بطري ه وظـ کاضکنا ؾاظ ا هتا و ؤؾؿتات زوهتت و

قغؼیت نكا زرز رظ قط هاي پتیف ه توظـ بتطري رنؿتا بته

ذصوص قسس رؾت ( .)7زض همین ضرؾتا  ،هسف رظ رین غاهؼته،

ػنور روهویت رول وضز توجه بوزس رؾت ه وظـ

تورنس یکت

ؾنجف یعر هگاه ظیؿت حیغت

تسیطیت هتاي تتوه و

رظ ظ ینه هاي ه ازس ؾاظي هتاضت هتا ،زرنتف و هگتاه و زضک

ضرهکاضهاي حفاظت زضذصول حفاظت رظ گونه الک پكت ؾبع

بطري رنؿا ها باقس تا رظ عطیق ه ها بتورننس زض زنیتاي رعتطرف

( )Cheloniamydasو نتتاعق تر ت گتتصرضي ه زض ؾتتورحل

ذتتوز ظنتتسگ

وفویتتت ه یتتعي ضر تجطبتته نماینتتس ( )1وضتتوع

نابهاض

باقس

ه وظـ حیظ ظیؿت و رفعریف ؾغد هگاه هتاي ػمتو  ،بته
ویػس زض کكوضهاي زض حال توؾؼه بطري توقف نمتوز حطکتت

مًاد ي ريش َا

پطقتا نابوزي حیظ ظیؿت و عبیؼت ضرس حل جتسي و توسط
قلمسرز

قوز( )2رکنو که ابته ػنتور

یتطرا زرض و حتافظ

گونه هاي رتلف جانتوضر رظ جمتتله الک پكت هتاي زضیتای
باقی  ،كاهسس

کنی که رظ یا ه همه تنتوع و تکثیط

گونتته ري ،تنهتتا تؼتتسرز رنتتسک زضؾطرؾتتط زنیتتا بتتاق
رؾت( )3الک پكت هاي زضیای ع

انتتسس

یلیو هتا ؾتال جمؼیتت

ذویف ضرزض گؿتطس زضیاها و رقیانوؼ ها حفظ نموزس تا ریتن کته

تحویق حاضط رظ نتوع کتاضبطزي و بته ضوـ توصتیف و
رؾتنباع

باقس رین غاهؼه زض پاییع 1392به نظوض بطضؾ

یعر هگاه ظیؿت حیغ

سیطیت هاي توه حوظس حتیظ

ظیؿت همچنین ؾنجف ننسین ضرهکاض زضحفاظت رظگونته الک
پكت ؾتبع(  )Cheloniamydasو نتاعق ترت گتصرضي ه
زضؾورحل نابهاض باپطؾكنا ه ري كتمل بط 31ؾؤرل و  7ضرهکاض
حفاظت رنجا گطفت

رظ قط  18به بؼس بؼلتت رفتعریف جمؼیتت و صتاضف رنؿتان و

زض رین تحویق ،جا ؼه ه اضي تسیطیت هتاي تتوه ضر

ػور ل زیگط ضو به رنوتطرض نهتازس رنتس بته قتکل کته زض حتال

کاضقناؾا ؾه رزرضس قتیالت ،نتابغ عبیؼت و حتیظ ظیؿتت

حاضطجعء فهطؾت گونه هاي حفاظت قسس ؾاظ ا  IUCNقطرض

قهطؾتا نابهاض زض رؾتا ؾیؿتا و بلونؿتتا تكتکیل ت

گطفته رنتس( )4همچنتین ذطیتس و فتطوـ و تجتاضت ه هتا زض

زهنس جا ؼه ه اضي وضز بطضؾ زض رین تحویق تؼسرز  108نفتط

کكوضهای که کنورنؿیو بین رهملل تجاضت گونه هتاي فتو و

رظ کاضکنا ؾه رزرضس شکط قسس ( کاضقناؾا رزرضس قیالت نغوه

فلوض وحك زض ؼتطض ذغتط ( )CITESضر ر ضتا نمتوزس رنتس،
منوع گطزیسس رؾت( )5باتوجه به رهمیت باالي الک پكت هاي

نابهاض  53نفط ،کاضقناؾا

نابغ عبیؼ  28نفتط و کاضقناؾتا

حیظ ظیؿتت  27نفط) ت باقتس بتا توجته بته تؼتسرز حتسوز

زضیای رظ نظط وضؼیت حفاظت و رضظـ باالی که رین جتانوضر

کاضقناؾا  ،همه رفطرز تحت بطضؾ رین تحویق قتطرض زرقتتنس و

کهن وباؾتان زض رکوؾیؿت هاي زضیای ریفتا ت کننتس هتعو

ضوـ نمونه گیطي تما قماضي رؾت بطري گتطزهوضي رعالػتات

رػمال قورنین سیطیت و حفاظت بط ا هقتکاض ت قتوز( )6زض

پیمایك  ،رظ پطؾكنا ه حوق ؾاذته رؾتتفازس قتس پطؾكتنا ه

حال حاضط زضقانو حفاظت و بهؿاظي حیظ ظیؿتت بته هتعو

بؿتتته پاؾتتد بتتوزس کتته زض زو برتتف تؼبیتته قتتس برتتف رول

رجطري بطنا ه هاي ه وظق به نظوضرضتواءفطهنگ ػمو

حفتظ

پطؾكنا ه ،حاوي 31ؾورل بتوز کته بطعبتق پاؾتد هتا ،یتعر

و بهؿاظي حیغعیؿت پطزرذته قسس رؾت  .همچنین ؾتاظ ا

هگاه

حفاظت حیظ ظیؿتت لتع بته تنظتی رجتطري بطنا ته هتاي

ؾورالت  1تا  12پطؾكنا ه قاذص بطري تؼیین یتعر هگتاه

سیطیت هاي توه

حاؾبه قتس جمتوع پاؾتد هتاي

بزرسی میشان آگاَی سيست محیطی مديزيت َای متًلی ....
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زض ظ ینه «رکوبیوهوغي ورهمیتت الک پكتت ؾتبع»،پاؾتد هتاي

وتايج

ؾورالت  13تا  18قاذص بطري تؼیین «رنورع تهسیسرت وجتوز

وتايج بزرسی میشان آگاَی سيست محیطی مديزيت َاای

بطري الک پكت ؾبع» ،پاؾد هاي ؾورالت  19تا 25پطؾكتنا ه

متًلی در مًرد الک پطت سبش

قاذص بطري تؼیین یتعر هگتاه زضظ ینته« هتعو وضتطوضت

یعر هگتاه کاضقناؾتا ؾته

نتایج طبوط به بطضؾ

حفاظت رظالک پكت ؾبعوجایگاس ظیؿتت حیغت ه » ،پاؾتد

رزرضس وضز بطضؾ زض رین غاهؼه زض ظ ینه هاي« رکوبیوهتوغي و

هاي ؾورالت  26تا  29پطؾكنا ه قاذص بطري تؼیتین یتعر

رهمیت گونه الک پكت ؾبع» «،رنتورع تهسیتسرت وجتوز بتطري

هگتتاه زض ظ ینتته «نوتتف رفتتطرز زضحفاظتتت رظ الک پكتتت

گونه الک پكت ؾبع» «،هتعو وضتطوضت حفاظتت رظالک پكتت

ؾبعوتمایل بته كتاضکت زضبطنا ته هتاي ه وظقت حفاظتت» و

ؾبعو جایگاس ظیؿت حیغ ه » «،نوف رفطرززضحفاظتت رظالک

پاؾد هاي ؾورالت  30و  31پطؾكنا ه قاذص بتطري تؼیتین

پكت ؾبعوتمایل به كاضکت زضبطنا ه هاي ه وظق حفاظت» و

یعر هگاه زضظ ینه« هعو بطگعرضي بطنا ه هاي ه وظق » ت
باقس بطري هط پاؾد بطرؾاؼ ؾتغد هگتاه هتط فتطز ،ر تیتاظ1
(هگاه نؿبتاً پایین) ،ر تیاظ ( 2هگاه نؿبتاً توؾتظ )و ر تیتاظ
( 3هگاه نؿبتاً باال) تؼیتین قتس برتف زو پطؾكتنا ه نیتع،
قتتا ل نظطذتتوره رظ تتسیطیت هتتاي تتتوه زض ذصتتول7
ضرهکاضحفاظت بطرؾاؼ یعر هقنای ه ها بتا ؾیاؾتت هتاي
کال

حیظ ظیؿت بوز

رؾتتتفازس رظ نتتط رفتتعرض  spssو بتته زو صتتوضت ه تتاض توصتتیف و
رؾتنباع صوضت گطفته رؾت زض ه اض توصیف رظ جسرول ،زضصس
فطرورن  ،یانگین و رنحطرف ؼیاض و زض ه اض رؾتتنباع رظ هظ تو
ت تؿت به نظوض وایؿه هگاه کؿ قسس با باالتطین یعر

هگاه

و هظ و فطیس ن به نظوض تؼیین ضربغه بتین

سیطیت هاي تتوه رؾتتفازس قتسس رؾتت پطؾكتنا ه

باتوجه به نظطصتاح نظتطر رظ ضوریت

حتوروصتوضي غلتو

بطذوضزرضبوز و پایای ه با توجه به ضطی ههفتاي کطونبتاخ%78
حاؾبه و تاییسگطزیس

میشان آگاَی مديزيت َای متًلی درسمیىٍ «اکًبیًلاًصی
ياَمیت گًوٍ الک پطت سبش»
نمطس قابل کؿ

بطري تؼیین یتعر هگتاه زض ظ ینته

رکوبیوهوغي و رهمیت الک پكت ؾتبع زض هگتاه نؿتبتاً پتایین
حسرقل 1و حسرکثط ،12زض هگاه

تتتوؾظ حسرقل 13و حسرکثط

24و زض هگتاهت نؿبتتاً بتتتاال حتتسرقتتل 14و حتتسرکثتتط 36

تجعیتته و تحلیتتل زرزس هتتاي حاصتتل رظ پطؾكتتنا ه بتتا

هگاه قابل کؿ

نهایتا «هعو بطگعرضي بطنا ه هاي ه وظق » نكا زرزس

قوز

زهسکه تنهتا  4زضصتس رظ کاضقناؾتا

باقس نتایج نكا

قیالت ،زض رین ظ ینه هگاه نؿتبتاً پتایین زرضنتس زضحتاه کته
ؾغد هگاه هیچ کسر رظکاضقناؾتا

نتابغ عبیؼت و حتیظ

ظیؿت پایین نیؿت همچنتین  77زضصسکاضقناؾتا قتیالت و
 71زضصس کاضقناؾا

نابغ عبیؼ  ،زرضري هگاه باالهؿتنس زض

حاه که همگ کاضقناؾا

حیظ ظیؿت زضرین ظ ینه رظهگاه

باالی بطذوضزرضنس زض جسول  1یتانگین هگتاه و وتسرض ه تاضس
هظ و ت تؿت هطیک رظ سیطیت هاي توه (قتیالت ،نتابغ
عبیؼ و حیظ ظیؿت) وضز بطضؾ زض رین غاهؼه ،زض ظ ینته
رکوبیوهوغي و رهمیت الک پكت ؾبع نكا زرزس قسس رؾت
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جديل -1میاوگیه ±اوحزاف معیار آگاَی مديزيت َای متًلی ( ضیالت ،مىابع طبیعی ي محیط سيست)
در سمیىٍ «اکًبیًلًصی ي اَمیت الک پطت سبش»
Table 1-Avarege±standard deviation of the awareness of trustee management (fishery, natural resource and
environment) in "eco-biology and the importance of green turtle spieces" field.

T- test
گزيٌ

تعداد میاوگیه اس مقدار قابل کسب  36اوحزاف معیار

مقدار t

درجٍ آسادی P value

قیالت

53

22/01

4/91

-20/71

52

0/000

نابغ عبیؼ

28

21/03

3/62

-21/83

27

0/000

حیظ ظیؿت

27

27/00

2/35

-19/87

26

0/000

میشان آگااَی ماديزيت َاای متاًلی درسمیىاٍ «اواًا

نیؿت 79زضصسکاضقناؾا قیالت 89 ،زضصسکاضقناؾا

نابغ

تُديدات مًجًدبزای گًوٍ الک پطت سبش»

عبیؼ و  89زضصسرظکاضقناؾا

نمطس قابل کؿت بتطري تؼیتین یتعر هگتاه زض ظ ینته رنتورع

باالی بطذوضزرضنس همچنین  13زضصسرظکاضقناؾا قتیالت11،

تهسیسرت وجوز بطري گونه الک پكتت ؾتبع زض هگتاه نؿتبتاً

نابغ عبیؼ و حیظ ظیؿت زضریتن ظ ینته

پتتایین حتتسرقل  1و حتتسرکثط  ،5زض هگتتاه

توؾتتظ حتتسرقل

6وحسرکثط 11و زضهگاه نؿبتاً باالحتسرقل 12و حتسرکثتتتط 18
باقس نتایج نكا

زهسکه  8زضصس رظکاضقناؾا قیالت

زضریتتن ظ ینتته هگتتاه نؿتتبتاً پتتایین زرضنتتسزضحاه کتته هگتتاه
هیچکسر رظکاضقناؾتا

نتابغ عبیؼت و حتیظ ظیؿتت پتایین

زضصس رظکاضقناؾا

حیظ ظیؿت رظ هگتاه نؿتبتاً

هگاه نؿبتاً توؾغ زرضنتس زض جتسول  2یتانگین هگتاه و
وسرض ه اضس هظ و تت تؿتت هطیتک رظ تسیطیت هتاي تتوه
(قیالت ،نابغ عبیؼ و حیظ ظیؿتت) توضز بطضؾت زض ریتن
غاهؼه ،زضظ ینه رنورع تهسیتسرت وجتوزبطري گونته الک پكتت
ؾبع نكا زرزس قسس رؾت

جديل -2میاوگیه ±اوحزاف معیار آگاَی مديزيت َای متًلی ( ضیالت ،مىابع طبیعی ي محیط سيست)
در سمیىٍ «اوًا تُديدات مًجًدبزای الک پطت سبش»
Table 2-Avarege±standard deviation of the awareness of trustee management (fishery, natural resource and
environment) in "all kinds of threats for the green turtle" field.

T- test
گزيٌ

تعداد میاوگیه اس مقدار قابل کسب  18اوحزاف معیار مقدار  tدرجٍ آسادی P value

قیالت

53

13/45

3/82

52

-8/66

0/000

نابغ عبیؼ

28

14/28

2/49

-7/88

27

0/000

حیظ ظیؿت

27

16/88

2/51

-2/29

26

0/030

میشان آگاَی مديزيت َاای متاًلی در سمیىاٍ« لاشيم ي

زضهگاه نؿبتاًپایین حسرقل 1و حسرکثط  ،7زض هگتاه

ضزيرت حفاظت اس الک پطات سابش ي جايگااٌ سيسات

حسرقل  8و حتسرکثط  14و زض هگتاه نؿتبتاً بتاال حتسرقل  15و
حتتسرکثط  21تت باقتتس نتتتایج نكتتا

محیطی آن»
نمطس قابل کؿ

بطري تؼیتین یتعر هگتاه زض ظ ینته هتعو و

ضطوضت حفاظت رظ الک پكت ؾبع و جایگاس ظیؿت حیغت ه

تت زهسکتته هگتتاه

81زضصسرظکاضقناؾتتا قتتیالت 82 ،زضصسکاضقناؾتتا
عبیؼ و  89زضصسرظکاضقناؾا

توؾتظ

نتتابغ

حیظ ظیؿتت زضؾتغد نؿتبتاً

بزرسی میشان آگاَی سيست محیطی مديزيت َای متًلی ....
باال قطرض

گیطز و بؿیاض به ه نعزیتک رؾتت بجعکاضقناؾتا
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حیظ ظیؿتت 11زضصسرؾتت زض جتسول  3یتانگین هگتاه و

قیالت که  2زضصس رظ ه ها هگاه پایین زضرین ظ ینته زرضنتس

وسرض ه تاضس هظ و ت تؿت هطیک رظ سیتتطیت هتتاي تتوه

زض زوگتتطوس زیگطهگتتاه باؾتتغد نؿتتبتاً پتتایین ،صفطرؾتتت

(قیالت ،نابغ عبیؼ و حیظ ظیؿتت) توضز بطضؾت زض ریتن

زضصتتتسهگاه نؿبتاً توؾتتتظ زضکاضقناؾتتتا قتتتیالت17 ،

غاهؼته ،زضظ ینتته هتتعو وضتطوضت حفاظتتت رظالک پكتتت ؾتتبع

زضصسزضکاضقناؾا

نتابغ عبیؼت  18زضصتس و زضکاضقناؾتا

وجایگاس ظیؿت حیغ ه ها نكا زرزس قسس رؾت

جديل -3میاوگیه ±اوحزاف معیار آگاَی مديزيت َای متًلی ( ضیالت ،مىابع طبیعی ي محیط سيست) درسمیىٍ« لشيم
يضزيرت حفاظت اسالک پطت سبش يجايگاٌ سيست محیطی آن َا»
Table 3-Avarege±standard deviation of the awareness of trustee management (fishery, natural resource and
environment) in "the necessity and urgency of green turtle protection and it`s environmental status" field.

T- test
گزيٌ

تعداد میاوگیه اس مقدار قابل کسب  21اوحزاف معیار

مقدار t

درجٍ آسادی P value

قیالت

53

17/28

3/44

-7/85

52

0/000

نابغ عبیؼ

28

17/82

2/82

-5/94

27

0/000

حیظ ظیؿت

27

16/11

1/88

-13/45

26

0/000

میشان آگاَی مديزيت َای متًلی در سمیىٍ« وقص افازاد

عوضي که  47زضصس ه ها هگاه نؿبتاً توؾظ زرضنس زضحتاه

در حفاظت اس الک پطت سبش ي تمايال باٍ مطاارکت در

که تنها  4زضصس رظ ه ها زض ؾغد هگتاه نؿتبتاً پتایین جتاي

بزوامٍ َای آمًسضی حفاظت »

گطفته رنس کاضقناؾا با هگاه نؿبتاً توؾتظ زض گتطوس نتابغ

بطري تؼیین یعر هگاه زض ظ ینه نوف رفتطرز

عبیؼ زضصتس بیكتتطي ضر نؿتبت بته زو ؾتغد زیگطبته ذتوز

زض حفاظت رظ الک پكت ؾبع و تمایتل بته كتاضکت زض بطنا ته

رذتصال زرزس رنسو قا ل  57زضصتتس رظ کتل جمؼیتت ه هتتا

نمطس قابل کؿ

هتتاي ه وظقت حفاظتتت زض هگتتاه نؿتتبتاً پتتایین حتتسرقل  1و
حسرکثط  ،4زض هگاه

توؾظ حسرقل  5و حسرکثط  8و زض هگاه

نؿبتاً توؾظ زرضنس زض جسول  4یانگین هگاه و وسرض ه تاضس

ت

هظ و ت تؿت هطیک رظ سیطیت هاي توه ( قیالت ،نتابغ

نؿبتاً باال حسرقل  9و حسرکثط 12ت باقتس نتتایج نكتا

زهسکه زضصس هگاه توطیبا  49زضصتس رظ کاضقناؾتا قتیالت،
 43زضصس رظکاضقناؾا

قوز  11زضصس رظ کاضقناؾتا

حتیظ ظیؿتت نیتع هگتاه

نابغ عبیؼ و  89زضصس رظ کاضقناؾا

حیظ ظیؿتت نؿتبتاً بتاال رؾتت زضصتس هگتاه نؿتبتاً بتاال و
توؾظ زض کاضقناؾا قیالت بؿیاض به هت نعزیتک رؾتت بته

عبیؼ و حیظ ظیؿت) وضز بطضؾ زض رین غاهؼته ،زضظ ینته
نوف رفطرز زض حفاظت رظ الک پكت ؾبع و تمایتل بته كتاضکت
زض بطنا ه هاي ه وظق حفاظت رظ ه ها نكا زرزس قسس رؾت
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جديل -4میاوگیه ±اوحزاف معیار آگاَی مديزيت َای متًلی ( ضیالت ،مىابع طبیعی ي محیط سيست) درسمیىٍ« وقص افزاد
درحفاظت اس الک پطت سبش ي تمايل بٍ مطارکت در بزوامٍ َای آمًسضی حفاظت»
Table 4-Avarege±standard deviation of the awareness of trustee management (fishery, natural resource and
environment) in" thr role of individuals in protection of green turtle and desire to contribure in training and
protection programs" field.

تعداد میاوگیه اسمقدار قابل کسب 12

گزيٌ
قیالت

اوحزاف معیار

53

8/28

2/24

T test
مقدار  tدرجٍ آسادی P value
0/000
52
-12/03

نابغ عبیؼ

28

7/82

1/51

-14/57

27

0/000

حیظ ظیؿت

27

11/22

1/15

-3/50

26

0/002

زرضنس به عوضي که  13زضصس کاضقناؾا قیالت و  14زضصتس

میشان آگاَی ماديزيت َاای متاًلی در سمیىاٍ «لاشيم

کاضقناؾا

بزگشاری بزوامٍ َای آمًسضی»
نمطس قابل کؿت

زرضنس 10زضصس کاضقناؾا قیالت و  7زضصس نابغ عبیؼت زض

بتطري تؼیتین یتعر هگتاه زض ظ ینته هتعو

ؾغد هگاه نؿبتاً پایین قطرض گطفته رنس زض جتسول  5یتانگین

بطگعرضي بطنا ه هاي ه وظق زض هگاه نؿبتاً پایین حسرقل  1و
حسرکثط  ،2زض هگاه

نابغ عبیؼ هگاه نؿبتاً توؾتظ زض ریتن ظ ینته

توؾظ حسرقل  3و حسرکثط  4و زض هگاه

هگاه و وسرض ه اضس هظ و ت تؿتت هطیتک رظ تسیطیت هتاي

باقتتتس نتتایتتج نكتتتا

توه (قیالت ،نابغ عبیؼ و حیظ ظیؿت) وضز بطضؾت زض

نؿبتاً باال حتسرقل  5و حسرکثط 6
زهسکه ،بیكتط کاضقناؾا

رین غاهؼه ،زضظ ینه هعو بطگعرضي بطنا ه هتاي ه وظقت نكتا

هط ؾه گتطوس یؼنت  77زضصتس

زرزس قسس رؾت

قیالت 79 ،زضصس نابغ عبیؼ و  89زضصس حتیظ ظیؿتت زض
ظ ینه هعو بطگعرضي بطنا ه هاي ه وظقت هگتاه نؿتبتاً بتاالی

جديل -5میاوگیه ±اوحزاف معیار آگاَی مديزيت َای متًلی ( ضیالت ،مىابع طبیعی ي محیط سيست) درسمیىٍ «لشيم
بزگشاری بزوامٍ َای آمًسضی»
Table 5-Avarege±standard deviation of the awareness of trustee management (fishery, natural resource and
environment) in" the necessity of holding educational programs" field

T test
گزيٌ

تعداد

میاوگیه اسمقدار
قابل کسب 6

قیالت

53

5/18

1/46

-4/02

52

0/000

نابغ عبیؼ

28

5/25

1/29

-3/06

27

0/005

حیظ ظیؿت

27

5/66

0/96

-1/80

26

0/013

نتایج به زؾت ه سس رظ برف زو پطؾكنا ه نكا

زهس که،

تنها  8زضصس رظ کاضقناؾا قیالت و نابغ عبیؼ وه تمتا
کاضقناؾا

اوحزاف معیار مقدار  tدرجٍ آسادی P value

حیظ ظیؿت با ؾیاؾت هاي کال ؾتاظ ا

حتیظ

عبیؼ و 58زضصس رظ حیظ ظیؿت ورفق حفاظت بطرؾاؼ رین
ؾیاؾت ها بوزنس همچنین  45زضصتس رظ کاضقناؾتا قتیالت،
 67زضصتتس نتتابغ عبیؼ ت و  43زضصتتس حتتیظ ظیؿتتت بیتتا
ناؾ

تورنس ضرهکاض ذوب زض ظ ینته

ظیؿت بطري حفاظت رظ گونه هاي زضیای هقناهؿتنس بط همتین

زرقتنس بطنا ه ه وظق

رؾاؼ تؼسرز  47زضصس رظکاضقناؾا قیالت 60 ،زضصس رظ نابغ

حفاظت رظ گونه هاي زضیتای باقتس  42زضصتس رظ کاضقناؾتا

بزرسی میشان آگاَی سيست محیطی مديزيت َای متًلی ....
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نظاضت جسي ورفق بوزنس همچنتین  84زضصتس رظ کاضقناؾتا

قیالت 61،زضصتس نتابغ عبیؼت و  29زضصتس حتیظ ظیؿتت

قیالت 67 ،زضصس رظ نابغ عبیؼ و تما

رؾتفازس رظ ضؾانه ضر ضرهکاض غلتو زرنؿتتنس زض حتاه کته 32
زضصس رظ کاضقناؾا قیالت و  27زضصس رظ نتابغ عبیؼت و71
زضصس رظ کاضقناؾتا

ظیؿت ریجاز ؾاظ ا
ضتتطوضي

حتیظ ظیؿتت کتالؼ هتاي حضتوضي ضر

کاضقناؾا

حتیظ

طز نهاز ( )NGOضر زض نغوه نابهتتتاض

زرننس زضهذط نیع،ه توظـ حفاظتت رظ الک پكتت

تاسیطگصرض زرنؿتنس زض ظ ینه توؾؼه گطزقگطي پایسرض زض ناعق

ؾبع زض ؾنین کتوزک زض  57زضصتس رظ کاضقناؾتا قتیالت و

تر گصرضي الک پكت ؾبع 86،زضصتس رظ کاضقناؾتا قتیالت،

نابغ عبیؼ و  89زضصس رظ کاضقناؾا

حتیظ ظیؿتت ضرهکتاض

 73زضصس نابغ عبیؼ و  57زضصس حتیظ ظیؿتت زض صتوضت

ناؾب رضظیاب قس
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ومًدار -1وظزخًاَی مديزيت َای متًلی در خصًظ تاثیز  7راَکارحفاظت اس الک پطت سبش( ،)Cheloniamydasبزاساس
آضىايی آن َا با سیاست َای کالن محیط سيست
Diagram 1- The feedback of trustee management on the impact of seven solution of green turtle protection on the
basis of their awareness in the macro-environment politics.

بزرسی رابطٍ ی بیه میشان آگاَی مديزيت َای متًلی

( )p> 0.05زضورقتغ زض حفاظتت رظ الک پكتت ؾتبع هتط ؾته

بطعبق هظ و فطیس ن رذتالف بین یتعر هگتاه کاضقناؾتا

سیطیت ؾهی هؿتنس وه پطرکنسگ زض ؾغد هگاه ؾه گطوس

قیالت  ،نابغ عبیؼ و حیظ ظیؿت زض پنج ظ ینته رتلتف
وجوز زرضز ر ا ریتن یتعر رذتتالف زضؾتغد ؼنت زرض نیؿتت

زیسس

قوز
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ومًدار  -2مقايسٍ میشان آگاَی سيست محیطی مديزيت َای متًلی
Diagram 2- Campared to the environmental awareness of trustee management.

بحث ي وتیجٍ گیزی
ت زهتس ،رذتتالف

ذوب ضطوضت ه وظـ زض ظ ینه حفاظت رظ گونته هتاي زضذغتط

نتایج حاصل رظ رین بطضؾت نكتا

ؼنت زرضي زض یتتانگین هگتتاه  ،زض پتتنج ظ ینتته« رکوبیوهتتوغي

رنوطرض رظ جمله الک پكت ؾبع ضر باوض زرضنس ر ا ه ها رظ یک ؾو

ورهمیت الک پكت ؾبع»« ،رنتورع تهسیتسرت وجتوز بتطري الک

مکن رؾت با نوف و ؿئوهیت ذوززضحفاظت رظ رین گونه ها به

پكت ؾتبع»« ،هتعو و ضتطوضت حفاظتت رظ الک پكتت ؾتبع و

ذوب هقنای نسرضنس و رظ ؾتوي زیگتط مکتن رؾتت بتا وجتوز

جایگاس ظیؿتت حیغت ه »« ،نوتف رفتطرز زض حفاظتت رظ الک

هگاه هاي الظ و بتا ریتن کته حفاظتت رظ گونته هتاي زضذغتط

پكت ها وتمایل به كاضکت زضبطنا ه هاي ه وظق وحفاظت » و
«هعو بطگعرضي بطنا ه هتاي ه وظقت » وجتوز زرضز(.(p> 0/05
بنابطرین کاضقناؾا

سیطیت هتاي تتوه (رزرضس قتیالت ،نتابغ

عبیؼ و حیظ ظیؿت) زضظ ینه هتاي رتلتف هگتاه ظیؿتت

رنوطرض جعو ؿئوهیت هاي هنا
که توؾظ ه ها رتراش

رین زضحاهیؿت که قاهس ترطی

پكت ؾبع و کاهف یعر ظرز و وهس رین گونه زض ؼطض رنوتطرض
زض ؾورحل نابهاض هؿتی باالتطین یعر هگاه

تسیطیت هتاي

توه زض ظ ینه «هعو بطگعرضي بطنا ته هتاي ه وظقت » رؾتت و
پایین تطین ه  ،زض زوگطوس قتیالت و نتابغ عبیؼت  ،زض ظ ینته
«نوف رفطرز زض حفاظت رظ الک پكت ها و تمایل به كتاضکت زض
بطنا ه هاي ه وظق و حفاظت » و زض کاضقناؾا

حؿو

قوز زض حیات رین گونه ها بؿتیاض وسط

رؾت ،تمایل ننسرن به كاضکت زض بطنا ه هاي حفتاظت نكتا
نم زهنس()8

حیغ زض وضز الک پكت ها ،ؾغد هگاه نؿبتاً باالی زرضنس
ظیؿتگاس هاي تر گصرضي الک

قوز و تصتمیمات

کاضقناؾا قیالت و نابغ عبیؼ زضتما
هگاه پایین تطي نؿبت به کاضقناؾا
نظط

ظ ینته هتا

حیظ ظیؿت زرضنس بته

ضؾس ،بطنا ه هاي ه وظق الظ زض ضربغه با حفاظت الک

پكت ؾبع توؾظ رزرضس حیظ ظیؿت به یعر
نكسس رؾت به نظط

ناؾت

بطگتعرض

ضؾسیک رظ زالیل ػتس بطگتعرضي تسو

بطنا ه هاي ه وظق نبوز وطضرت وقورنین ناؾ رؾت بط عبق
رصتتل یتتاظزه بیانیتته کنفتتطرنؽ ؾتتاظ ا

لتتل تحتتسزضبتتاض

حیظ ظیؿتت

حتتیظظیؿتتت و توؾتتؼه (همتتایف ظ تتین)ضی توزض ؾتتال ،1992

زض ظ ینه« هعو ضطوضت حفاظت رظ الک پكت ها وجایگاس ظیؿت

کكوضها بایس قورنین ؤسط بطري حیظ ظیؿتت تتسوین کننتس()9

ضؾستؼسرز بیكتطکاضقناؾا به

همچنتتین بطعبتتق قتتانو حفاظتتت وبهؿتتاظي حتتیظ ظیؿتتت،

حیغ ه ها» رؾت به نظط
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بطگتتعرضي بطنا تته هتتاي ه وظق ت

ناؾ ت بتتطري ؾتتاظ ا هتتا و

حفاظت رظ الک پكت ؾبع

وؾؿات زوهت بطػهسس ؾاظ ا

حیظ ظیؿت رؾت ر ا بطعبتق

و توجیه رفطرز ،نوف به ؾعری زض پیكبطز هط نه بهتتط حفاظتت

حتتیظ ظیؿتتت زضص تتوضت زضذورؾتتت

ضؾس بطنا ته هتاي

تتازس  25ه  ،ؾتتاظ ا

ؾاظ ا ها و وؾؿات زوهت

تورنس بطري ه تتوظـ کاضکنتا

ه ها زض ظ ینه حفاظت و بهؿاظي حتیظ ظیؿتت رقتسر کنتس
بنابطرین رهعر

بط ه وظـ کاضکنا زض قانو زیسس نم قتوز زض

قونس و زض صوضت زرقتن هگتاه

رظ الک پكت ؾبع ذورهنس زرقت به نظط

ه وظق الظ توؾظ حیظ ظیؿت بطگعرض نكتسس رؾتت ظیتطر بتا
رینکه نتایج برف رول پطؾكنا ه هکاه باال ضر زض سیطیت هتاي
توه نكتا

ت زهتس ر تا بیكتتط کاضقناؾتا زض برتف زو

حاه که بط عبق برف تنتوع ظیؿتت و توؾتؼه پایتسرض تازس

پطؾكنا ه با ؾیاؾت هاي کال

هكت کنورنؿیو تنوع ظیؿتت کته زض کنفتطرنؽ بتین رهمللت

گونه هاي زضیای هقنا نیؿتنس زض رین ظ ینته بطرؾتاؼ تتطجید

حیظ ظیؿت و توؾؼه زض ؾتال  1992زض ضیتوزوغرنیطو تصتوی

کاضقناؾا

حیظ ظیؿت بطري حفاظتت رظ

حیظ ظیؿت ریجاز و حمایت رظ ؾاظ ا هاي تطز

قس و ریطر ه ه ضر پصیطفته ،قانو گتصرضي بتطري پاؾتسرضي رظ

نهتتاز زض ؾتتغد قهطؾتتتا

گونه هاي زض ؼطض ذغط و نابوزي ،رظ زیگط وظایف زوهت ها بط

کاضقناؾا قیالت و نابغ عبیؼ زض ربتسر رظ توؾؼه گطزقگطي

قمطزس قسس و بطرهمیت پكتیبان رظظیؿت بو ها و ظیؿتگاس هاي

پایتتسرض و جتتص توضیؿ ت زض نتتاعق تر ت گتتصرضي الک پكتتت

عبیؼ و حفظ جمؼیت اناي گونه ها تاکیس قسس رؾت( )10زض

ؾبع،زض صوضت نظاضت جسي و ؾپؽ ریجاز و حمایت رظ ؾاظ ا

ریتن ضربغته بتا هغتاظ عتطح تسیطیت یکپاضنته نتاعق ؾتاحل

هاي طز نهاز رؾتتوبال ت کننتس یکت رظ زالیتل بیكتتطین

( ،)ICZMتحویوتتات ؾتتوز نسي صتتوضت گطفتتته رؾتتت رظ

زضصس رنترا توؾؼه گطزقگطي پایسرضتوؾظ کاضقناؾا قیالت

زؾتاوضزهاي ه

تور به رنجا عطح هتاي تسیطیت ظیؿتت

پیكتتنهاز تت قتتوز زضحاهیکه

و نابغ عبیؼ  ،هقنای بؿیاضپایین ه ها با ؾیاؾت هاي کال

حیغ ،که زض ه پهنه هاي حؿاؼ و ه ظیؿت حیغت زض

حیظ ظیؿت بطري حفاظت رظ گونته هتاي زضیتای رؾتت ظیتطر

ؾتورحل کكتوض قناؾتاش قتسس و ضرهکاضهتاي حفاظتت و بهتطس

تورنس به نوبه ذوزػا ل رطب نیع بتطري نتاعق

بطزرضي رظ ه ها تسوین

قوز ،عطح كاضکت طز ت کته زض

گطزقگطي

تر گصرضي الک پكت ؾبع باقتس پیكنهاز

قوز تی هتاي

ه تمتا زؾتت رنتسضکاضر و شي نفؼتتا برتف هتاي زوهتت و

نظاضت با کمک ؾاظ ا هاي ذصوص ویا جور غ حل کته زض

ذصوص و تؼاون و تكکل هاي غیطزوهتت زض نتاعق ؾتاحل

ؾوز حاصل رظ گطزقگطي نیع ؾهی باقنس ،تكکیل و زض ناعق

قناؾاش قسس و نوف ه ها زض تصتمی گیتطي هتا و تسیطیت

تر گصرضي ؿتوطقونس تاهؾتیب بته ریتن نتاعق ورضز نكتوز

گیطز و تتسوین قتورنین و وتطضرت

فؼال

وضز تجعیه و تحلیل قطرض

جهتتت ریجتتاز بؿتتتطهاي قتتانون الظ بتتطري بطقتتطرضي تتسیطیت

کاضقناؾا

سیطیت هاي توه وجوز یک ؾاظ ا

زض ظ ینه حیظ ظیؿت ضر ضطوضي

طز

زرننس بهتطین ضرس بطضؾت

یکپاضنه زض ؾورحل رقتاضس کتطز( )11بتطهمین رؾتاؼ ،بطنا ته

ؿاشل حیظ ظیؿت ه رؾت کته ریتن ر تط قتا ل حتال همته

ضیعي الظ زض نغوه نابهاض نیع بایس بطرؾاؼ همین زؾتتاوضزها

قونس (رصتل

صوضت بگیطزو قورنین تسوین قسس به رجطر زضهیس
نتایج حاصتتل رظ برف زو پطؾكنا تته نیتتع ،نكتتا

قهطونسرن قوز که زض یک ؾیؿت رظ ه
زه بیانیه کنفطرنؽ ؾاظ ا

تأسط

لل تحسزضبتاض حتیظظیؿتت و

توؾؼه (همایف ظ ین)ضیوت  )1992بنابطرین با توجه به نوف پتط

زهس هگاه کاضقناؾا قیالت و نابغ عبیؼت نؿتبت بته

ضنگ که ؾاظ ا هاي طز نهاز زض هگاه ضؾان رقكاض رتلف

حیظ ظیؿت زض ظ ینته هقتنای بتا ؾیاؾتت هتاي کالنت کته

جا ؼه زرضنس و نیع زؾت تورنا زض پیكتبطز بطنا ته هتاي حتیظ

حیظ ظیؿت بطري حفاظت رظ گونه هاي زضیای عطرحت کتطزس

ت هینتس ،ریجتاز کمپتین و

بؿیاض پایین رؾت زضحاه که رین زوگطوس به عتوض ؿتتوی یتا
غیط ؿتتتوی زضذتتالل ؿتتئوهیت هتتاي ذتتویف زضگیتط ؿتتئله

ظیؿت زض ؾغد جهتا به حؿا

ؾاظ ا هاي طز نهاز فؼال حیظ ظیؿتت زض نغوته نابهتاض
پیكنهاز

قوز
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