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 چکيده

ناعان جوامع محلی و تعيين سطم آگاهی شناخت خی (CEPAافزايی )رسلانی، آموزش، مشاركت و آگاهیبا توجه به اهداف برنامه اطلاع

وری اسلت زيرا برای تدوين برنامه و اقدامات لازم به منظور حااظت و اسلتااده معقولانه از تالاب نياز به مشاركت ها ضلرها در مورد تالابآن

 32تحليلی و در زمره تحقيقات پيمايشللی است كه در تابستان  -ها اسلت. پژوهش حاضلر از نوع توصليایجوامع محلی و آگاهی افزايی آن

صورت مصاحره حضوری تکمي  شدند كه بر اساس تعداد خانوار، و به ساده تصادفی گيرینمونه روشپرسلشنامه به  012انجام شلده اسلت. 

ها با روستای حاشيه تالاب توزيع شد. در روش توصيای به بررسی شناخت و وضعيت موجود پرداخته و داده 2سه  متناظر با آن پرسشنامه در 

ها، ميزان رفت. متغيرهای مورد بررسللی شللام  منرع كسلل  اطلاعات در مورد تالابهای آماری مورد تجزيه و تحلي  قرار گاسللتااده از روش

های دسللت آمده، متغيرها و عوام  تهديدكننده تالاب، اقدامات و ابزارهای مورد نياز برای حااظت تالاب بودند. طرق نتايج بهآشللنايی با ارزش

های مسلتق  مورد بررسی ا بين متغير وابسلته سلطم آگاهی عمومی و متغيرام(. P<15/1دار نشلان نداد )مذكور بين روسلتاها اختلاف معنی

 (.P<15/1داری وجود داشت )اختلاف معنی
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 مقدمه

افزايش روزافزون جمعيللت و حا  معيشلللت مردم از طريق 

   افزايش اهميت مسائ  مربوببرداری از منابع طريعی موجبهره

ها از جمله طريعی شلللده اسلللت. تلاللاب منلابع ملديريلت بله

هايی هسلتند كه معيشت بسياری از مردم وابسته به اكوسليسلت 

 شراير با همراه تالابی هایاكوسليسلت  بالای هاسلت. اهميتآن

 تهديد مورد شللدت به را آبی ارزشللمند هایپهنه اين كه بحرانی

 اساس يک بر هاتالاب احياء و مديريت ضلرورت اسلت، داده قرار

 از بيش را آبريز حوضلله سللطم در يکهارچه نگر وجامع رويکرد

اين  به نسللرت مسللئوليت احسللاس و كند. حا می مطرح پيش

 تک بلکه نيست مستق  سازمان يک وظياه طريعی هایزيستگاه

 و آگاه حساس، طريعی هایبوم به زيسلت نسلرت بايد افراد تک

 (.  0111و همکاران،  0هسلينکباشند ) مسئول

 تهديدهای و خطرات كاركردها، هلا،ارزش درا آگلاهی و

و  جوامع محلی اسللاسللی هایمهارت از بخشللی ها بايدتالاب

 سازیحساس و عمومی آگاهی افزايش ناعان باشلد. بنابراينخی

 هللا،ریگيتصلللمي  مه  برای حللامليللان علنلوان بلله ملردم

 طريعی هایاكوسلليسللت  حا  همچنين و هاگذاریسللياسللت

 حااظتتنها راه كند.  كمک هابازسللازی تالاب و حا  به تواندمی

و  همکاری ها و جلوگيری از نابودی آن جل تالابتنوع زيسللتی 

 0CEPA ها در جامعه اسللت.ها و گروهمشللاركت افراد، سللازمآن

 كندتغيير در جامعه اياا مینقش مهمی در توسعه اين همکاری و 

مسائ   گانهماهيت چند به دلي  . (0111و همکاران،  هسللينک)

های پيچيده عملياتی به توسلللعه برنامه ها نيازتلالابمربوب بله 

ات هايی از مشکلها مسلئول بخش، كه هركدام از حوزهباشلدمی

های دولتی به خانهو وزارتها سلللازمآنهسلللتنلد.  بوجود آملده

                                                                                                                                                                                                 
0 - Hesselink 

0 - Communication, Education, Public Awareness 

9 - Conference of the Parties (COP)  

محلی و حتی بين المللی نياز  ،ح ملیودر سلللط يکديگرهمکاری 

، هازيسلللتی، گروهكنوانسللليون تنوع 09ماده بله موج   دارنلد.

توسللعه آموزش و و ارتقاء  بايد برای ها، احزاب و غيره،سللازمآن

. اين ماده زيسلللت تلاش كنندمحيرهای آگاهی عمومی برنلامله

افزايی  آگاهی و رسلللانیاطلاع آموزش، ،مشلللاركت ارتراطات،

((CEPA   گسللتری و . تقويت ارتراطات، دانششللودمیرا شللام

های تالابی از دو دهه پيش مورد بومزيسللت رسللانی دربارهآگاهی

قرار گرفت )قطع نامه « رامسر نامهپيمان»توجه كشورهای عضو 

ارتراب را  .9(0105همايش كشلورهای متعاهد كنوانسيون رامسر، 

ناعلان جهت ترادل توان بله عنوان فراينلد تعلاملی ميلان خیمی

برداری اطلللاعللات، دانش و مهللارت در زمينلله حاللاظللت و بهره

هلا بله منظور اطمينان از برخورداری همه خردمنلدانله از تلاللاب

گيری آگاهانه تعري  كرد. آموزش در ناعان از قابليت تصللمي خی

فرايند يادگيری مسللتمر اسللت كه ترين معنای خود يک گسللترده

توانلد آگلاهی، انگيزه و توانايی حمايت از حا  تالاب را برای می

افراد فراه  سلللازد. نه فقر از راه ايجاد تغييرات در شللليوه عم  

ها بلکه با تغيير دادن سرک افراد، نهادها، كسل  و كارها و دولت

 تواند در شللراير رسللمی وگيرد. آموزش میزندگی صللورت می

غيررسلللمی اجرا شلللود. افزايش آگللاهی اقللدامی در جهللت 

شللود گروه هدف، سللازی و حمايت اسللت كه موج  میبرجسللته

دلي  اهميت بررسللی مسللائ  تالاب را درا كرده و نسللرت به 

تواند برای بهرود وضلللعيت موجود انجام دهد هايی كه میفعاليت

آگلاهی پيللدا كنلد. افزايش آگللاهی، نيرويی سلللازنللده و بللالقوه 

كننده اسللت كه قصللد نهايی آن تحريک گروه هدف به تسللريع

برداری خردمندانه از تالاب اسلللت. اقلدام برای حالاظلت و بهره

ناعان در تدوين، اجرا و مشلللاركلت بله معنای درگير نمودن خی
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برداری ارزيلابی راهرردهلا و اقلداملات مربوب بله حااظت و بهره

ه تواند بسته بمی هاست. سطم و نوع مشاركتخردمندانه از تالاب

ها و موسسات هدايت كننده زمينه خار و تصميمات افراد، گروه

های تواند حركتفراينلد، بسللليلار متغير باشلللد. مشلللاركت می

خودجوش، مشلاركت تعاملی، مشلاركت با انگيزه مشاوره و غيره 

 (.0933، زيستمحير حااظت سازمانباشد )

( به بررسللی آگاهی عمومی در مورد تالاب و 0112) 0هوروات

 یسللطم آگاه يينتع برای حااظت از آن در اسلللونی پرداخت. او

هلا نسلللرلت به حااظت از هلا و نگرشدر مورد تلاللاب یعموم

 011ناعان سه تالاب كه جزو كنوانسيون رامسر بودند با تعداد خی

 یكه آگاهپرسلللشلللنامه مورد مطالعه قرار داد. نتايج نشلللان داد 

بسلللتگی به  درجه اول درها در مورد حالاظلت از تلالاب یعموم

در  یمنانگرش  ی دارد ومح  سکونت و ساختار اجتماع نزديکی

)از لحلاگ ممنوعيت  در منلاطق حالاظلت شلللده یزنلدگ مورد

 كمرود اطلاعات و نشان داد كه در نتيجه برداری از منابع آن(بهره

تالاب اسلللت.   یو اقتصلللاد يطیمح یاز عملکردها یدانش كاف

( بله بررسلللی تیثير آموزش، آگاهی 0100و همکلاران ) 0ابراهي 

 051عمومی، مشلللاركلت و اطللاع رسلللانی بر حااظت تالاب با 

تالاب در مالزی پرداختند و در مورد  05ناعان پرسللشللنامه از خی

 ميزان آشلنايی با ماهوم و ارزش های تالاب و وابسلتگی معيشت

ها تالاب در نهايت نياز سلنجی آموزشللی انجام شد و اقدامات آن

 11( با اسلللتااده از 0105و همکاران ) 9رویللازم تعيين گرديد. 

ناعان محلی تالاب شللرق كلکته هند پرسللشللنامه به بررسللی خی

هلا را از لحاگ زيسلللتی آنپرداختنلد. وضلللعيلت آموزش محير

اجتماعی، ميزان درآمد، ميزان -قتصللادیتحصلليلات، وضللعيت ا

تماي  به پرداخت، فاصللله مح  زندگی تا تالاب، نوع اسللتااده از 

تلالاب، ميزان تماي  به حااظت تالاب مورد بررسلللی قرار دادند. 

( به بررسلللی تااوت در  نحوه عملکرد 0101و همکلاران ) 6اليور

                                                                                                                                                                                                 
0 - Horvat 

0 - Ibrahim 

در  زيسلت در جوامع روستايیز محيرها اكشلاورزان و آگاهی آن

 1نار از  900منطقه كارسلللترين در جنوب غربی چين پرداختند. 

زيست، ها در مورد محيرروسلتا انتخاب شدند تا سطم آگاهی آن

های كشلاورزی سلنجيده شود. دسترسی به حوزه آبخيز و فعاليت

نيروی كلار، مسلللائل  مربوب به كميت و يا كيايت آب كه روی 

های كود كشاورزی برای كشاورزان گذارد و هزينهتیثير میآبياری 

ترين مشلکلات شناخته شد. منابع اطلاعاتی برای يادگيری از مه 

زيست و استااده از كود برای های كشاورزی، محيردر مورد شيوه

تر بود و سللطم سللال( متنوع 61كشللاورزان جوان )سللن كمتر از 

های مديريت زمين به آموزش و دانش كسل  شده در مورد شيوه

طور قاب  توجهی بين روسلللتاهای حوضللله آبريز معنی دار بود. 

پرسشنامه به بررسی  42( با استااده از 0930و همکاران ) ضيايی

 نمونه منطقه پيرامون جوامع محلی وضلللعيت تعام  و ظرفيت

گردشللگری  پايدار توسللعه گردشللگری پاسللارگاد شلليراز برای

جوامع محلی در توسعه  رداختند. نتايج تحقيق نشان داد ظرفيتپ

 متوسر حد از كمتر و قرار ندارد مطلوبی وضعيت در گردشلگری

 به ني  جهت مناس  بسلتر ايجاد و سلازیظرفيت باشلد، لذامی

 محلی جوامع و پاسللارگاد بخش در پايدار گردشللگری توسللعه

( به 0930هشتجين و دادرس )مولايی .است ضروری آن پيرامون

اجتماعی و فرهنگی، -بررسلللی جمعيلت، امکلانلات اقتصلللادی

توريسلتی و موقعيت قرارگيری روسلتاهای حاشيه تالاب و ارتراب 

هلا با تالاب پرداختند. نتايج نشلللان داد كه موقعيت قرارگيری آن

دسللتی روسللتاهای حاشلليه تالاب در زراعت و دامهروری، صللنايع

سلته به تالاب و به ويژه شکار به عنوان فعاليت مه  اقتصادی واب

شللود. با مشللاركت دادن روسللتاييان و روسللتاها محسللوب می

ريزی بهينله بلا توجه به مناظر بديع و چشللل  اندازهای برنلامله

توان ضمن بسر و گسترش صنعت توريس  منحصربارد تالاب می

و همکاران  جلاليانزيسلللت تلاللاب كمک كرد. بله حا  محير

9 - Roy 
6 - Oliver 
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آگاهی روسللتاييان از كشللاورزی پايدار در ( به سللنجش 0932)

حاشيه  های روستايیطريعی سکونتگاه راسلتای حا  اكوسيست  

 -یاجزء تحقيقات توصلللي هاآنژوهش درياچه زريوار پرداختند. پ

ه ك نتايج نشللان داد بود.تحليلی و در زمره تحقيقات پيمايشللی 

نی ر در سطم بسيار پايياز كشاورزی پايدا نايياتگاهی روسآ سطم

ز كشللاورزی ا تاييانهی روسللآگاسللطم  نعلت پايين بودو بوده

ش و اسللتااده از كود و سللموم موزآرسللانی و اطلاع ر عدم اپايد

 اثرات ( به ارزيابی0934و اعظمی ) شانازیشليميايی بوده است. 

 حاشيه روستايی خانوارهای پايدار معيشت بر مريوان ارزريو تالاب

 خانوار سرپرستان از نار 0593 تحقيق آماری آن پرداختند. جامعه

 مريوان شهرستان در زريوار حاشيه تالاب روستای هات در ساكن

 به عنوان هاآن از نار 091 كوكران فرمول از استااده با كه بودند

 سللرمايه متغير ن داد بين چهارگرديد. نتايج نشللا برآورد نمونه

 سطم معيشت وابسلته فيزيکی و متغير و اجتماعی طريعی، مالی،

 وجود معنی دار و مكرت تالاب رابطه حاشليه روسلتايی خانوارهای

 شللده توليد های معيشللتیسللرمايه مه  نقش از نشللان كه دارد

 وابستگی و روسلتاييان معيشلت سلطم تعيين در تالاب از ناشلی

 تالابی هایاكوسلليسللت  خدمات و كاركردها به يیروسللتا جوامع

های ابزار( بله بررسلللی تیثير 0932و همکلاران ) تلاتلاری .دارد

مختللل  آموزشللی بللر نگللرش محلير زيستی روستاييان در 

 د.پرداختنچهار روستای جنگ  نشين در شهرستان دوره چگنلللی 

له داد كه استااده از ابلزار آموزشلی بنتايج مقايسه ميانگين نشان 

ش داری باعث بهرود نگراسلتكنای مشلاهده فيل  به صورت معنی

( به 0933پور و همکاران )عسگریشود. محير زيسلتی افراد می

زيست بر نگرش و آگاهی افزايی بررسی اثر بخشی آموزش محير

ر د مقطع پيش دبستانی پرداختند. زيسلتی در دانش آموزانمحير

فته شد تا سطم آگاهی و نياز رزمون گک پيش آوه يرابتدا از دو گ

زيستی  های محيرآموزان سلنجيده شلود در ادامه آموزش دانش

                                                                                                                                                                                                 
0 - Lemons 

برای گروه ارائه شللد. در پايان نيز با گرفتن در طول چهار جلسله 

رسی پس آزمون از هر دو گروه و تحلي  آماری هر دو آزمون به بر

اد كه ها نشان دزيستی پرداخته شد. يافتهاثربخشی آموزش محير

داری بين پيش آزمون پس آزمون وجود داشللت. در اختلاف معنی

ر زيستی، نقش مهمی دشود كه آموزش محيرنتيجه استنراب می

زيستی در سنين پايه دارد. از اين رو بهرود نگرش و آگاهی محير

راهکلار پيشلللگيری از تخريلل   تواننلد بله عنوانهلا میآموزش

 زيست مورد توجه قرار گيرند.محير

ها در ناعان و تعيين سطم آگاهی آناين ترتي  شناخت خیبه

ها ضللروری اسللت زيرا برای تدوين برنامه و اقدامات مورد تالاب

لازم به منظور حااظت و استااده معقولانه از تالاب نياز به مشاركت 

ناعان كسلللانی هلا اسلللت. خیی آنافزايجوامع محلی و آگلاهی

 در يا باشند داشلته طرح اجرای بر اثر مهمی توانندمی هسلتندكه

 تحت كنند يا اين كه اياا را نقش ترينآن، مه  تحقق اهداف

شوند يا مناعتی  منتاع از آن خواه گيرند،می قرار طرح اجرای تیثير

شلللام  طي  وسللليعی از ابزارهای  CEPAدهند.  دسلللت از را

 و ترادل اطلاعات، گاتگوی مشللاركتیارتراطات، اعی شللام  اجتم

منافع در مورد حالاظلت از تلالاب اسلللت. به طوری كه  آموزش

و اسلللتااده پايدار از  تظاناعان برای حامشلللترا را در بين خی

 تعارض اغل  ناعانخی اگر چه بينآورد. بله ارمغان می تلاللاب

عتمللاد، درا و ابزار مهمی برای ايجللاد اCEPA دارد، امللا وجود

كه از  اقدام و كاهش اختلاف اسلللت بله منظورتوافق مشلللترا 

 و تالاب برای مكرت و مشللترا اندازيک چشلل  طريق توسللعه

 به منجر تواندمحور می مردم هایفعاليت و مشللاركت افزايش

شلللود. در اين راسلللتا نياز به  همکاری و متقاب  اعتماد افزايش

 مسلللئوليتر ايجاد درا و اولين گام د به عنوان آگلاهی عمومی

و  0لمونس  0111و همکاران،  هسلينکاسلت ) مردم عمومبرای 

 (.0100و همکاران   0شرستا  0119همکاران، 

0 - Shrestha 

https://b-ok.cc/g/John%20Lemons
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ناعان جوامع هلدف از اين پژوهش تعيين سلللطم آگاهی خی

ها، كاركردها و تهديدهای تالاب اميركلايه و مورد ارزش محلی در

 ها در مورد تالاب است. منابع كس  اطلاعات آن

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطال ه

هکتار در بخش  0090المللی اميركلايه با مسللاحت تالاب بين

 است. اينرودبنه شلهرسلتان لاهيجان از اسلتان گيلان واقع شده

و  °51 00´ 06"الی  51° 13´ 55"شرقی  هایمنطقه بين طول

قرار دارد.  91° 00´ 04"الی  91° 02´12"های شلللمالی عرض

 حسللن اميرآباد، هاینام به آبادی 2اميركلايه  تالاب حاشلليه در

 تی تی دهرنه، سللحرخيزمحله، ده، ناصللركياده، بکنده، حسللنعلی

ن اجيرباغ وجود دارند. فاصلله تالاب تا شلهرستان لاهيج و پريزاد

رود نيز در قسمت باشلد و رودخانه حشلمتكيلومتر می 00حدود 

ست ااشرفيه واقع شدهانه غربی آن در ناحيه مرزی شهرستان آست

های دسترسی به پناهگاه حيات وحش اميركلايه راه (. راه0)شک  

آسللاالته چاف پايين به دسللتک و راه خاكی چمخاله به دسللتک 

 (.  0933و شکوهی،  مدبریباشد )می

لان المللی اسلللتان گيتالاب اميركلايه يکی از سللله تالاب بين

های منحصللر به فرد زيسللتگاهی باشللد كه به دلي  ويژگیمی

عنوان يک گذران بههمچنين حضلللور پرندگان مهاجر زمسلللتان

ده و المللی شزيسلتگاه امن توسلر كنوانسليون رامسلر ثرت بين

. 0(0100، كنوانسلليون رامسللرقرار دارد ) تحت حااظت و مديريت

ت تح اين منطقله همچنين بله لحاگ حااظتی از بين چهار طرقه

عنوان پناهگاه حيات زيسللت، بهمديريت سللازمان حااظت محير

گياهی، گونه  31گونه پرنده،  061شود. حدود وحش، مديريت می

گونه  05گونه دوزيسللت و  9گونه خزنده،  1پسللتاندار، گونه  02

و شلللکوهی،  مدبریكنند )در تالاب اميركلايه زيسلللت می ماهی

0933)  . 

 روش پژوهش

                                                                                                                                                                                                 
0- Ramsar Convention 

از آنجلايی كله بله منظور تلدوين برنامه درسلللت ارتراطات، 

نياز به بررسللی  افزايی آگاهی و رسللانیاطلاع آموزش، ،مشللاركت

 گردآوری برای تحقيق اين باشللد، درمحلی می ناعان جوامعخی

است. در اين تحقيق  شده استااده پرسشنامه مورد نياز از اطلاعات

 ناعان جوامعپرسلشنامه برای بررسی پيشنهادهای خی 012تعداد 

روسلللتلای اطراف تلالاب تکمي  شلللدند. معيار  2محلی در بين 

از  ب كهانتخاب روسللتاها، نزديکی و روسللتاهای چسللريده به تالا

دارای  مطالعه مورد هایروسلللتا شلللوندمزايای تالاب منتاع می

 و ميزان درآمد كسلل  معيشللت، نحوه نظر از مشللابهی شللراير

هسلللتند و معيار انتخاب حج  نمونه، تعداد  تالاب به وابسلللتگی

خانوارهای اين روسلتاها بوده است. روستاها متعلق به شهرستان 

 حسللن تند از سللحرخيزمحله،لاهيجان، بخش رودبنه بوده و عرار

 یتده، ناصللركياده، دهرنه و تیجيرباغ، حسللنعلی بکنده، اميرآباد،

پاسللخ دهندگان از  خانوار داشللته و 0009كه در مجموع  پريزاد

مردم جوامع محلی بودنلد. بله دليل  بزرگ بودن جلامعه آماری 

)تعلداد خانوار( امکان پيمايش ك  جامعه وجود نداشلللت و نمونه 

  نمونه( تعيين شد. ساكنان اين روستاها از آب تالاب گيری )حج

 از يکی د و شکارصي فعاليتنمايند و برای كشاورزی برداشت می

اسلت. تعداد پرسلشنامه بر اساس فرمول   فصللی مه  مشلاغ 

ن آناظر با تم  هر ساد هر خانواتعد سساا بر كوكران تعيين شلد.

 تعداد انتساب باری آما جامعه با متناس  .پرسشنامه توزيع گرديد

 و شلللده برآورد مطالعه مورد روسلللتاهای از يک هر در نمونه

 با نيز ( روسللتا هر در شللده برآورد افراد تعداد) افراد اين درنهايت

به  شدند گزينش ساده تصلادفی گيری نمونه روش از گيری بهره

ا ت شد به هر يک از افراد جامعه احتمال مساوی دادهاين دلي  كه 

و  شللانازی  0932و همکاران،  جلاليان) انتخاب شللوند در نمونه

 .(0932و همکاران،  تاتاری  0932، اعظمی

 گيری تصادفیبرای محاسلره تعداد نمونه لازم در روش نمونه
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  زمانی و 0930، ميرزاده) از فرمول زير اسلللتالاده شلللد سلللاده

 :(0933همکاران، 

(0) 
 

: q ،: حداككر احتمال وقوع p نمونه، حج : nرابطله  نيا در

 ،حلداككر احتملال علدم وقوع
2


zاعتماد، قاب  زاني: م d :

 (0/1قاب  قرول ) یخطا

 

 
 محدوده تالاب اميركلايه )بستر، حري  و محدوده پناهگاه حيات وحش( .6شکل 

 

 0935های پيرامون طرح در سال وضعيت جمعيت و خانوار آبادی .6جدول 

  شهرستان بخش دهستان یآباد خانوار پرسشنامه تعداد

 پائين محله ناصركياده 029 04

 جانيلاه رودبنه پشت رجويش

 تی تی پريزاد 05 4

00 309  حسنعلی ده 

 اميرآباد 31 01

 جيرباغ 019 00

 حسن بکنده 013 03

 ده بنه 22 01

2

2

2
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 سحرخيزمحله 043 05

 

 

 

پرسللشللنامه به عنوان حج  نمونه به دسللت آمد.  012تعداد 

سللوالات پرسللشللنامه شللام  دو بخش كه بخش اول مربوب به 

 دوم كه بخشجنسيت، ميزان تحصيلات و شغ  بوده و در بخش 

سللوال در مورد منابع كسلل  اطلاعات  5اصلللی پرسللشللنامه بود، 

ها با ، ميزان آشلللنايی آنناعلان جوامع محلی در مورد تلالابخی

های تالاب، اقدامات لازم برای حااظت و استااده ها و تهديدارزش

ترين ابزار آگاهی عمومی در مورد تالاب معقوللانه از تالاب و مه 

 دوم، ميزان بخش ها پاسلللخ دادند. هدفآن مطرح شلللد كه به

بود )زمانی و  نظر مورد منطقه از پاسللخ دهنده فرد اطلاع و آگاهی

 ها به صللورتپرسللشللنامه روش از (. همچنين0933همکاران، 

 محلی تکمي  شلللد. مرانی نظری طراحی مردم با مصلللاحرله

)قطع  از جمله كنوانسيون رامسر منابع براساس مرور پرسلشلنامه

های كنوانسيون همايش كشلورهای متعاهد حااظت از تالابنامه 

 ( و0933زيسلللت، محير حااظت   سلللازمان0(0105رامسلللر، 

 مقياس فصلل  تابسللتان بود و از در منطقه از اوليه بازديدهای

 .شد استااده پرسشنامه طراحی برای ليکرت

بوده  پيمايشی از نوع و توصليای ،ماهيت حاگل تحقيق از اين

 و توصيای آمار روش از هاداده بندیدسته آوری وجمع  از و پس

 گرديد. در بخش استااده هاداده تحلي  تجزيه و جهت استنراطی

 بندیاولويت برای و رگرسيون غير خطی از آزمون استنراطی آمار

 از شللده اند، سللنجيده ترتيری مقياس كه در وابسللته متغيرهای

برای تعيين نوع و  شد. كروسکال واليس استااده بندیرتره آزمون

درجه رابطه متغير وابسلللته آگاهی عمومی و متغيرهای مسلللتق  

ها و ها، ميزان آشنايی با ارزشمنرع كس  اطلاعات در مورد تالاب

عوامل  تهلديلدكننلده تالاب، اقدامات و ابزارهای مورد نياز برای 

                                                                                                                                                                                                 
0 -  Conference of the Parties (COP)  

حااظت تالاب در روسللتاهای مورد بررسللی از روش رگرسلليون 

 از پس پژوهش اين از حاصلل  نتايج و اعاتاطل اسللتااده شللد و

و   Excelگسللترده  صللاحه نرم افزار از اسللتااده گردآوری با

XLSTAT  اسلللتالاده شلللد. تحلي  رگرسللليون و تعيين رابطه

 Curve Expert Pro 2.6.5افزار های وابسته و مستق  با نرممتغير

 انجام شد.

ستااده اجهت تعيين پايايی پرسشنامه، روش آلاای كرونراخ با 

 آلاا تحقيق مقدار به كار گرفته شلللد. در اين  SPSSافزاراز نرم

بدست آمد كه  25/1های مربوب به افراد محلی برای پرسلشنامه

  .است مطلوب حد در پرسشنامه پايايی ميزان دهدنشان می

 

 نتایج

 9درصللد از پاسللخ دهندگان مرد و  31نتايج نشللان داد كه 

دهندگان وضعيت تحصيلی پاسخ 0 ها زن بودند. شک درصلد آن

 دهد.را نشان می

درصد  01درصد افراد زير ديهل  و  59از نظر ميزان تحصيلات 

درصللد فوق  5دارای مدرا ديهل  بودند. از بين پاسللخ دهندگان 

 (. 0درصد افراد دارای مدرا ليسانس بودند )شک   2ديهل  و 

 .ناعان نشان داده شده استوضعيت سنی خی 9در شک  

درصد دارای  90سال به بالا و  55درصد افراد دارای سن  94

ناعان وضلعيت شغلی خی 6سلال بودند. در شلک   65-55سلن 

 نشان داده شده است.

درصد از افراد كشاورز و دامدار،  21از لحاگ وضلعيت شلغلی 

درصللد كارمند دولت بودند،  2درصلد مشللاغ  خدماتی آزاد و  03

درصد بود  9داران آموزان و خانهسه  موسسات غيردولتی، دانش
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 (. 6)شک  

در مورد بخش دوم پرسشنامه نتايج به تاکيک روستاها ارائه 

 شده است. 

نتايج مربوب به منابع كس  اطلاعات در مورد تالاب در شک  

 نشان داده شده است. 5

 
 

 
 ناعانسطم سواد خی توزيع فراوانی. 2شکل 

 
 ناعانسنی خیوضعيت  فراوانی توزيع. 0شکل 

 
 ناعانوضعيت شغلی خی فراوانی توزيع. 4شکل 

 

نقشلی در كس  اطلاعات جوامع محلی نداشتند و از لحاگ آماری زيستی و مطالعه هي  های محيرلازم به خكر است كه انجمن
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 صار درصد بودند.  

ناعان در مورد منابع كسللل  خی پيشلللنهادهای بندیاولويت

  در جدول ارائه شده است.  اطلاعات در مورد تالاب

 

 

 
 منابع كس  اطلاعات جوامع محلی در مورد تالاب به تاکيک روستاها توزيع فراوانی. 9شکل 

 

ناعان در مورد كاركردهای تالاب را نشان نظرات خی 4شک  

  دهد. می

ناعان در مورد كاركردهای پيشلللنهادهای خی بنلدیاولويلت

ن داده شده است )حروف يکسان نشا 9تالاب اميركلايه در جدول 

 داری است(. نشان دهنده عدم معنی

شللوند را نشللان عواملی كه باعث تهديد تالاب می 1شللک  

 دهد.می

ناعان در مورد عوام  تهديد خی پيشلللنهادهای بندیاولويت

نشان داده شده است )حروف يکسان  6اميركلايه در جدول  تالاب

 داری است(.نشان دهنده عدم معنی

 دهد. را نشان می تالاب از حااظت اقدامات لازم برای 2ک  ش

ناعان در مورد اقدامات لازم خی پيشلللنهادهای بندیاولويلت

نشان داده شده است  5تالاب اميركلايه در جدول  از حااظت برای

 داری است(. )حروف يکسان نشان دهنده عدم معنی

 

 

 

 

 

 

 مورد منابع كس  اطلاعات در مورد تالاب ناعان درخی پيشنهادهای بندیاولويت .2جدول 
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 ريمتغ بهرت نيانگيم تياولو

A 0/3 مح  مردم و هاهيهمسا 

B 0/1 (ونيتلوز و وي)راد هارسانه 

C 0/4 زيستمحيرآموزش  یهاكلاس در شركت 

C 0/4 یاجتماع یهاشرکه 

D 1 زيستیمحير یهاانجمن 

D 1 مجله و روزنامه كتاب، مطالعه 

 

 
 ناعان در مورد كاركردهای تالاب اميركلايه به تاکيک روستاهاخی پيشنهادهای توزيع فراوانی بر اساس. 1 شکل

 

 ناعان در مورد كاركردهای تالاب اميركلايهخی پيشنهادهای بندیاولويت .0جدول 

 ريمتغ بهرت نيانگيم تياولو

A 6/3  وحش اتيح یزندگ مح 

B 0/3 ینيرزميز یهاآب هيتغذ 

B 0/3 یگردشگر 

B 4/2 هوا و آب یساز معتدل 

C 5/2 لابيس از یريجلوگ 

C 9/2 هایآلودگ حذف 

C 0/2 ین برداشت 
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 توزيع فراوانی جوامع محلی بر اساس عوام  تهديد كننده تالاب به تاکيک روستاها. 7شکل 

 كلايهامير ناعان در مورد عوام  تهديد تالابخی پيشنهادهای بندیاولويت .4جدول 

 ريمتغ بهرت نيانگيم تياولو

A 6/3 رمجازيغ شکار 

A 9/3 آب هيرويب برداشت 

B 0/3 فاضلاب و پساب ورود 

B 3/2 نيزم یكاربر رييتغ 

C 5/2 تالاب یهاارزش از یهمگان یآگاه عدم 

C 9/2 تالاب تيريمد در مردم دخالت عدم 

C 0/2 یكاف آموزش عدم 

C 0/2 تالاب ینابود طراتازخ یهمگان یآگاه عدم 
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 تالاب به تاکيک روستاها از حااظت اقدامات لازم برای توزيع فراوانی. 4شکل 

 

 اميركلايه تالاب از حااظت پيشنهادها در مورد اقدامات لازم برای بندیاولويت .9جدول 

 ريمتغ بهرت نيانگيم تياولو

A 9/3 تالاب یهاارزش مورد در مردم آموزش 

A 0/3 معقولانه از تالاب یبرداربهرهدر امر حااظت و  ربريخ یهاسازمآن و مردم مشاركت 

A 0/3 تالاب یهاارزش مورد در عموم یآگاه شيافزا 

A 3 ابمعقولانه از تال یبرداربهرهدر رفتار و عملکرد در مورد حااظت و  رييتغ یبرا تيظرف جاديا 

 

ومی در ترين ابزار مهثر بر افزايش آگاهی عممه  3شلللکل  

 دهد.را نشان می مورد تالاب

ترين ابزار ناعان در مورد مه خی پيشللنهادهای بندیاولويت

نشان  4مهثر بر افزايش آگاهی عمومی تالاب اميركلايه در جدول 

داری داده شللده اسللت )حروف يکسللان نشللان دهنده عدم معنی

 است(. 
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 ی در مورد تالاب به تاکيک روستاهاترين ابزار مهثر بر افزايش آگاهی عموممه . 5شکل 

 
 اميركلايه ترين ابزار مهثر بر افزايش آگاهی عمومی تالابناعان در مورد در مورد مه خی پيشنهادهای بندیاولويت .1جدول 

 ريمتغ بهرت نيانگيم تياولو

A 6/3 زيستمحيرآموزش  یهاكلاس یبرگزار 

A 9/3 (ونيتلوز و وي)راد هارسانه 

A 0/3 مدارس در موزشآ 

B 0/3  اهاروست و شهرها در زيستیمحير یبنرها نص 

C 2/2 زيستیمحير یهاانجمن 

C 5/2 یاجتماع یهاشرکه 

C 0/2 مجله و روزنامه كتاب، مطالعه 

 

نتلايج تحلي  رگرسللليون و تعيين ميزان همرسلللتگی متغير 

 1وابسللته سللطم آگاهی عمومی به تاکيک روسللتاها در جدول 

انجام  15/1اده شلده است. رگرسيون در سطم اطمينان نشلان د

 شده است. 

نتلايج تحلي  رگرسللليون و تعيين ميزان همرسلللتگی متغير 

های مسللتق  مورد وابسللته سللطم آگاهی عمومی در مورد متغير

نشلان داده شللده است. رگرسيون در سطم  2بررسلی در جدول 

 انجام شده است.  15/1اطمينان 

 

 بحث و نتيجه گيری

عرلارتنلد از: ال ( اطمينان از تداوم  CEPAداف برنلامله اهل

برداری خردمندانه از اندركاران در حااظت و بهرهمشلاركت دست

ها ب( اجرای اقدامات ها و تقويت مديريت يکهارچه تالابتلاللاب

ها، ارتقای آگاهی، آموزشللی و مشاركتی مربوب به افزايش آگاهی

  و جلوگيری از اجرای و غيره، تحت يک برنامه مدون و منسللج

اقلداملات پراكنده ج( تقويت ارتراطات بين بخشلللی و همکاری 

ای ها، نهادهای مرترر و جوامع محلی در قال  برنامهسلللازملان

 هللای فردی و جمعی در مردم برایمللدون و د( ايجللاد ظرفيللت

 لينکهس) هاپذيری برای حااظت از تالابافزايش سطم مسئوليت

ها و (. در اين راسلللتا نياز به بررسلللی ديدگاه0111و همکلاران، 



 0011، تابستان 2، شماره 8جلد توسعه روستایی،  فصلنامه راهبردهای     211

 باشد.  ناعان محلی میمطالعه در مورد خی

 

 ناعان محلی در روستاهاتحلي  همرستگی سطم آگاهی خی .7جدول 

  ريمتغ یهمبستگ بيضر

 تالاب مورد در اطلاعات كسب منابع 

 مح  مردم و هاهيهمسا 100/1

 (ونيتلوز و وي)راد هارسانه 454/1
 زيستمحيرآموزش  یهاكلاس در شركت 10/1
 یاجتماع یهاشرکه 105/1
 زيستیمحير یهاانجمن 100/1
 مجله و روزنامه كتاب، مطالعه 110/1

 هيركلايام تالاب یكاركردها 
 وحش اتيح یزندگ مح  420/1

 ینيرزميز یهاآب هيتغذ 562/1
 یگردشگر 409/1
 هوا و آب یساز معتدل 102/1
 لابيس از یريجلوگ 100/1
 هایآلودگ حذف 109/1
 ین برداشت 105/1

  هيركلايتالاب ام ديتهد عوامل 
 رمجازيغ شکار 540/1

 آب هيرويب برداشت 421/1
 فاضلاب و پساب ورود 500/1
 نيزم یكاربر رييتغ 401/1
 تالاب یهاارزش از یهمگان یآگاه عدم 141/1
 تالاب تيريمد در مردم دخالت عدم 109/1
 یكاف آموزش عدم 160/1
 تالاب ینابود ازخطرات یهمگان یآگاه عدم 119/1

  هيركلايام تالاب از حفاظت برای لازم اقدامات 
 تالاب یهاارزش مورد در مردم آموزش 105/1

 تالاب از ولانهمعق یبرداربهره و حااظت امر در ربريخ یهاسازمآن و مردم مشاركت 212/1
 تالاب یهاارزش مورد در عموم یآگاه شيافزا 452/1
 ابمعقولانه از تال یبرداربهرهدر رفتار و عملکرد در مورد حااظت و  رييتغ یبرا تيظرف جاديا 410/1

 یعموم یآگاه شيافزا بر مؤثر یابزارها 
 زيستمحيرآموزش  یهاكلاس یبرگزار 402/1

 (ونيتلوز و وي)راد هارسانه 549/1
 مدارس در آموزش 515/1
 روستاها و شهرها در زيستیمحير یبنرها نص  545/1
 زيستیمحير یهاانجمن 190/1
 یاجتماع یهاشرکه 100/1
 مجله و روزنامه كتاب، مطالعه 100/1
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 ناعان محلی با متغيرهای مورد بررسیتحلي  همرستگی سطم آگاهی خی. 4جدول 

 مستقل یرهايغمت یهمبستگ بيضر

 تالاب مورد در اطلاعات كس  منابع 009/1

 هيركلايام تالاب یكاركردها 001/1
  هيركلايامتالاب  ديتهد عوام  010/1
  هيركلايام تالاب از حااظت برای لازم اقدامات 120/1
 یعموم یآگاه شيافزا بر مهثر یابزارها 143/1

 

تالاب از بين ترين منرع كسللل  اطلاعات و آشلللنايی با مه 

ها مربوب به گزينه همسايگان و مردم محلی بود به طوری گزينه

كله پاسلللخ دهندگان در تمامی روسلللتاها اين گزينه را انتخاب 

( 0112و همکاران ) هوروات(. در مطلالعله 5انلد )شلللکل  كرده

ترين منرع كسللل  اطلاعات و پس از آن ( مه %66ها )رسلللانله

ترين كاركرد ( شلناخته شد. مه %02ها و مردم محلی )ايههمسل

ای هتالاب از نظر جوامع محلی زيستگاه حيات وحش بود و گزينه

های زيرزمينی، گردشگری و معتدل سازی آب و هوا در تغذيه آب

درجات بعدی انتخاب به عنوان كاركردهای تالاب از نظر پاسلللخ 

 (. 4دهندگان قرار داشتند )شک  

يرمجاز، برداشت بيرويه آب، ورود پساب و فاضلاب و شلکار غ

ترين عوام  تهديدكننده تالاب را به خود تغيير كاربری زمين مه 

و همکاران  هوروات(. نتايج مطالعه 1اختصلللار دادند )شلللک  

ترين تهديد برای ( مه %99( نشان داد كه آلودگی تالاب )0112)

( كاهش عمق تالاب در 0105. روی و همکاران )نابودی آن است

ترين عوام  گذاری و تغيير كاربری اراضللی را از مه اثر رسللوب

 اند. تهديد كننده تالاب شرق كلکته دانسته

تالاب اميركلايه آموزش مردم در  از حااظت اقدامات لازم برای

های خيربر در های تالاب، مشللاركت مردم و سللازمآنمورد ارزش

برداری معقولانه از تالاب، افزايش آگاهی عموم ااظت و بهرهامر ح

هلای تلالاب و ايجاد ظرفيت برای تغيير در رفتار و در مورد ارزش

برداری معقوللانله از تلالاب به عملکرد در مورد حالاظلت و بهره

(. نتايج بررسلللی اليور و 2بندی شلللدند )شلللک  ترتيل  اولويت

اورزان تماي  به آموزش ( نيز نشللان داد كه كشلل0101همکاران )

ها را های تالابهای نوين كشاورزی و ارزشديدن در مورد روش

و در راسلللتای به  CEPAدارنلد. اين اقلداملات مرترر با برنامه 

كارگيری ارتراطات، آموزش، آگاهی افزايی و مشللاركت اسللت كه 

توانند جهت تحقق بخشيدن ها فرايندهايی هستند كه میهمه آن

برای مقاصلد مشخص و مخاطران خار مورد  CEPAبه اهداف 

 استااده قرار گيرند.  

 ارزش به روستاييان نسرت به بخشی آگاهی و رسلانی اطلاع

 و منطقه در و غيرمادی مادی هایسللرمايه و هادارايی اهميت و

 كارايی حداككر با منابع و ظرفيت معيشت نوع به تناس  توجه نيز

 روستايی، معيشت هایدارايی زا دارد، آگاهی ضرورت وریبهره و

 به سللازدمی فراه  واقعيت گرا در سللاختارهای را ريزیبرنامه

 در شلللناخت توانلدمی هلادارايی جهلت آگلاهی از اين همين

 هایزمينه ابعاد و در روسللتايی مناطق هایپتانسللي  و هاظرفيت

 بنابراين نگهداری باشلللد  كمک كننده ایسلللرملايله مختل 

 تنوع از چش  اندازها، مراقرت و طريعی هاینسلي پتا و هاقابليت

 منابع بر فشار عدم از طريق محير از بهينه برداریبهره و زيستی

 پايداری و روستاييان درآمدی هایبهرود روش ضامن كه طريعی

رسد )شانازی و اعظمی، می نظر به ضروری ها است،آن معيشلت

0934.) 

ترين درصلللد را يشهای تالاب بآموزش مردم در مورد ارزش

، جيرباغ  51(، حسللن بکنده %%50در روسللتاهای حسللنعلی ده )

( 99(، امير آباد )% 65(، ناصللر كياده و سللحر خيز محله )61%%)

داشلت و روسلتای دهرنه برعکس ساير روستاها گزينه مشاركت 

برداری معقولانه های خيربر در امر حااظت و بهرهمردم و سازمآن
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ترين ابزار (. مه 2ولويت قرار داشللت )شللک  ( در ا%65از تالاب )

هلای آموزش مهثر بر افزايش آگللاهی عمومی را برگزاری كللاس

زيسلت به خود اختصار داد. در روستاهای تی تی پريزاد، محير

ا هحسن بکنده، حسنعلی ده، جيرباغ و سحرخيز محله ازبين گزينه

را به خود اختصلللار داده اسلللت. روسلللتاهای  90در مجموع %

( را در %01ها )راديو و تلوزيون( )ميرآباد، ناصللركياده ابزار رسللانها

 (. 3اند )شک  اولويت ابزارهای آگاهی عمومی دانسته

ها بين روستاها در مورد متغير منابع كس  اطلاعات از همسايه

داری وجود نداشلللت ها )راديو و تلوزيون( اختلاف معنیو رسلللانه

(15/1>Pاز لحاگ آگاهی در مو .) ،رد كاركردهای تالاب اميركلايه

های زيرزمينی و های مح  زندگی حيات وحش، تغذيه آبگزينه

داری نشلللان نداد گردشلللگری دربين روسلللتلاها اختلاف معنی

(15/1>P متغير عوامل  تهلديلد تلاللاب اميركلايه نيز شلللکار .)

غيرمجاز، برداشللت بيرويه آب، ورود پسللاب و فاضلللاب و  تغيير 

داری نرود بين روسلللتلاها دارای اختلاف معنیكلاربری زمين در 

(15/1>P مه .)تلالاب  از حالاظلت ترين اقلداملات للازم برای

اميركلايه از ديدگاه جوامع محلی روسللتاها، آموزش مردم در مورد 

های خيربر در امر های تالاب، مشللاركت مردم و سللازمآنارزش

 عموم در برداری معقولانه از تالاب، افزايش آگاهیحااظت و بهره

هلای تلاللاب و ايجلاد ظرفيت برای تغيير در رفتار و مورد ارزش

برداری معقولانه از تالاب بودند كه عملکرد در مورد حااظت و بهره

داری در روسلتاها از لحاگ اين ديدگاه وجود نداشت اختلاف معنی

(15/1>P  .) 

ابلزارهللای ملهثلر بر افزايش آگللاهی عمومی را برگزاری 

ها )راديو و تلوزيون(، زيسلللت، رسلللانهش محيرهای آموزكلاس

زيسللتی در شللهرها و آموزش در مدارس و نصلل  بنرهای محير

اند كه اين متغيرها در بين روسلللتاها اختلاف روسلللتاها دانسلللته

 (. 4( )جدول P<15/1داری نشان نداد )معنی

های املا بين متغير وابسلللته سلللطم آگاهی عمومی و متغير

( P<15/1داری وجود داشت )لاف معنیمسلتق  مورد بررسی اخت

ها در های مردمی و سمنها و تشک (. تشلکي  انجمن2)جدول 

برقراری ارتراب دوسلويه بين مردم و مسللئولان و جل  مشاركت 

توان مطالعه و بررسلللی اهميلت خاصلللی دارد. در اين مورد می

 های تشويقی و انگيزشی برایالگوهای كار مشلاركتی و سياست

 ها، تدوين شيوه نامه مشاركتناعان در تصمي  گيریمشاركت خي

های جوامع محلی در برنلامله مشلللاركلت تالاب و اجرای برنامه

های های فردی و گروهظرفيت سلللازی به معنی افزايش مهارت

اجتماعی برای مشلللاركت جوامع محلی در حااظت از تالاب را به 

اجرايی و های ها و دسللتگاهكار گرفت. ايجاد تعام  بين سللازمآن

جوامع محلی از طريق تدوين برنامه مديريت تالاب در راسلللتای 

رفع تعارضللات در خصللور رژي  حقوقی تالاب در امر مشللاركت 

 (.0921و عربی،  حجازینقش مهمی دارد )

توان می CEPAاز طريق ابزارهای آموزشی منطرق با اهداف 

های لازم ن و نوجوانان آموزشبه جوامع محلی مخصلوصاً كودكا

ها، آنان با شالوده را توسلر متخصصان ارائه داد. با انتقال آموزش

برداری خردندانه از تالاب آشنا شده و آگاهی كام  حااظت و بهره

كنند. زيست پيدا میپذيری در قرال محيربرای تعهد و مسلئوليت

تواند   میهای آموزشی و استااده از ابزار مناسشلللركت در دوره

ها به باعث بهرود ديدگاه مردم نسرت به منابع طريعی و تماي  آن

زيسللت (. آموزش محير0932)تاتاری و همکاران،  حااظت شللود

زيسللت بوده كه هدف از آن ترين شلليوه در حااظت محيربنيادی

ا و هترين نظام و شيوه ارائه مطال  و نحوه فعاليتيافتن مناسل 

های كله زمينله سلللاز ارتقلا آگاهیاجرای سلللاختلاری اسلللت 

باشد. با توجه به اص  پنجاه  محيطی در سطم جامعه میزيست

زيسللت را وظياه قانون اسللاسللی كشللورمان كه حااظت محير

كند، ضلروری اسلت كه اقدامات مستمر و همه عمومی تلقی می

محيطی جامعه جلانره و فراگير در جهت افزايش آگاهی زيسلللت

 (.0933و همکاران،  زمانیصورت گيرد )

ها و بخصور زيسلت در همه صن محير حاميانتعداد  بايد
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ها افزايش يابد. مراكز آموزشی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه

آموز فعال باشند كه ای بايد چند معل  و دانشدر هر مدرسله مكلاً

باشند. در محيطی كوشا رسانی و ه  آموزش زيسته  در آگاهی

ز ا زيسللتها بايد در هر دانشللکده چند نار فعال محيردانشللگاه

اسللتاد و دانشللجو باشللند، تا ه  در تغيير نگرش آموزش و  جمله

پژوهش و ه  در تغيير رفتار دانشللگاهيان و مديران بسوی حا  

وان اين تزيسلت و توسعه پايدار اياای نقش كنند. حتی میمحير

ها ه  تعمي  ای دولتی، مساجد و كارخانههديگر دستگاهامر را در 

زيسلت بايسلتی تنوع بخشی لذا يکی از اهداف فعالان محير .داد

ها ناوخ گيری در همه اقشار باشند، تا بتوانند به همه خانوادهدبه يا

نکته مه  ديگر آموزش مديران اسللت. بسللياری از مديران  .كنند

ند. يکی از هلای هوشلللمندانه آموزش بريندولتی بلايلد بلا روش

شوند، های علمی كه دعوت میها آن اسلت كه در همايشروش

های تکراری بزنند، برايشللان ها بخواهند حرفبه جای آنکه از آن

های جذاب، جدی و پر مغز تدارا برينند تا نقصلللان سلللخنرانی

و شلللريری،  همتی) ها جرران شلللودمحيطی آنآگاهی زيسلللت

0935). 

ازم اسلللت جوامع محلی بياموزند كه جهت تیثير آموزش و لل

كننده امور زيسللت در جامعه بايد تسللهي سللازی محيرفرهنگ

ا ها رهای آنباشند و به جای فکر كردن جای ديگران بايد آگاهی

افزايش دهند تا حسللاسلليت و حضللور مردم در عرصلله مسللاي  

د،  ياب ها افزايشمحيطی و به ترع آن مشاركت عمومی آنزيسلت

همچنين بتواننلد بله ديگران آموزش دهنلد كله چگونه از منابع 

تالاب بدون ايجاد اثرات مخرب بر آن به توسعه اقتصادی مطلوب 

گری به جوامع محلی به معنای برسللند. كمرود آموزش تسللهي 

علدم ارترلاطلات منلاسللل  بين آموزش دهنده و آموزش پذير و 

شود دانش به افراد باعث مینداشتن مهارت و توانايی برای انتقال 

كه آن دانش ثمربخشللی لازم را نداشللته باشللد و مشللکلی را ح  

های لازم چه در سلللطم مديريتی و چه نکند. عدم كاايت آموزش

رسلللد برای آموزش در ابتدا بايد از جوامع محلی كله به نظر می

و رمضللانی،  رپورحمانروسللتاهای اطراف تالاب شللروع شللود )

0931  .) 

جوامع محلی برای حالاظت از تالاب بايد ترغي  به همکاری 

ها برای بهرود وضلللعيت گروهی شلللوند و بايد از دانش بومی آن

ا  ها استااده كرد. حاكولوژيکی تالاب بر اساس سرک زندگی آن

ناعان محلی در مديريت پايدار تالاب نقش مهمی مشلللاركت خی

ها و كاركردهای تالاب ز طريق آموزش ارزشدارد. حااظت تالاب ا

، هشتجين و دادرسمولايیو ارزش تنوع زيستی تالاب لازم است )

ناعان محلی در اين تحقيق خواسلللتار برگزاری (. اككر خی0930

ها بودند. ايجاد تعام  بين جوامع های آموزشلللی برای آنكللاس

 شود. مديريت تالاب می محلی باعث افزايش كارايی

 

 منابع

 و هادوره ارزيابی. 0932. م ان،يميرح ،.ر ا،ين ملک ،.س ،تاتاری

 روستاييان زيستی محير نگرش بر مختل  آموزشی هایابزار

 محير ،(چگنی دوره شللهرسللتان روسللتاهای :مطالعه مورد)

 .  10: 0( 02-05) ايران، طريعی منابع طريعی، زيست

 مشاركت جل  در مهثر عوام . 0921.  ف ،یعرب. ی.س ،حجازی

 ريمح. زيسللت محير از حااظت در غيردولتی هاانسللازم

 . 96( 61: )33-014 ،یشناس

 سنجش. 0932 ،.ز ان،يقاسلم ،.ف جوان، ،.ل د،يجاو. ح ،جلاليان

 حا  یراسللتا در پايدار یكشللاورز از سللتاييانرو یآگاه

 یروستاي یها سلکونتگاه: مطالعه مورد) یطريع اكوسليسلت 

 ،زيسلللتمحير یتکنولوژ و علوم ،(زريوار درياچه حاشللليه

(031-011 )04 :00  . 

 آموزش نقص یبررس. 0931 ،.ال . م ،یرمضلان ،.ش ،پوررحمان

 ،محيطیزيسلللت عملکرد در یمحل جوامع زيسلللتمحير



 0011، تابستان 2، شماره 8جلد توسعه روستایی،  فصلنامه راهبردهای     212

 . 00: 60( 043-050) ،یشناس جامعه مطالعات

. 0933 ،.ش دوندپور،كرو ،.م شلللريری، ،.ج حاتمی، ،.ن زمانی،

 بركاهش محلی جوامع در زيست محير آموزش نقش بررسی

-90) ،جانوری زيست محير. وحش حيات و انسلان تعارض

61 )00 :0 . 

 ،(رانيا یها تالاب از حااظت طرح) زيستمحير حااظت سازمان

 ارتراطات، برنامه یراهرردها و هاچارچوب  ،يمالاه. 0933

 سازمان انتشارات. (CEPA) يیافزا یآگاه و مشاركت آموزش،

 .صاحه 22. زيستمحير حااظت

 بر وانيمر واريزر تالاب اثرات. 0934 ،.م ،اعظمی ،.ا ،شللانازی

 آموزش و جيترو علوم ،يیروسللتا خانوارهای داريپا شللتيمع

 .09:0( 063-095) ران،يا كشاورزی

 ظرفيت ارزيابی. 0930 ،.ف ،یقربان ،.ع بيدختی، امين ،.م ،ضيايی

 فصلللنامه. گردشللگری پايدار ی توسللعه برای محلی جامعه

 53-22 گردشلللگری، مديريت مطالعات پژوهشلللی یعلم

(:06)2  . 

 یبررسلل. 0933. س ،یميرح ،.ج.م ،یريام ،.ال  ،پورعسللگری

 یافزاي یآگاه و نگرش بر زيسللت محير آموزش یاثربخشلل

 و ومعل ،یدبستان پيش مقطع آموزان دانش در یزيست محير

 . 04: 6( 904-905) ،زيستمحير یتکنولوژ

 یطيمح زيسلت یآب ازين نييتع. 0933 ،.ع ،یشلکوه ،.ه ،مدبری

 درنظرگرفتن با نگرجامع رويکرد براسلللاس ركلايهيام تالاب

-915 اب،تال حا  و یكشاورز یبرا آب از استااده نيب تضاد

020 (9 :)04 . 

 یاجتماع تياهم  يتحل. 0930 ،.ح دادرس، ،.ن ن،يهشتجمولايی

 ازاند چش . یانزل بندر تالاب هيحاشل یروسلتاها یاقتصلاد و

 .  2(05:) 0-04 ،یانسان مطالعات در يیايجغراف

 ،SPSS افزار نرم با یآمار  يتحل و هيتجز. 0930 ،.م ،ميرزاده

 .صاحه 611 ماز،يتا انتشارات

 آموزش تيوضلللع یبررسللل. 0935 ،.م ،یريشلللر ،.ز ،همتی

 یكشورها ريسا با آن سهيمقا و رانيا كشور در ستيزريمح

 .91(20-40) زيستمحير و انسان فصلنامه. جهان
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Abstract 

Identification of stakeholders and local communities to determine their awareness about 

wetlands is essential according to the objectives of the Communication, Education, 

Participation and Public Awareness (CEPA) program. Planning and adopting necessary 

measures for the conservation and wise use of wetlands require participation of local 

communities and awareness raising. The statistical population of this study was 8 villages of 

rural municipality households of Amirkelaye Wetland, selected by available sampling 

method. The 108 questionnaires were distributed using a sample size based on the number of 

households in each village in summer 2020. The research methodology was conducted in a 

descriptive and analytical manner, and the present situation was evaluated and the data 

analysis was undertaken using statistical analysis. The variables were a source of information 

about the wetlands, knowledge on the wetland functions and treated factors and the measures 

to protect the wetland. The results showed that the above variables did not show significant 

difference between villages (P<0.05). However, there was a significant difference between the 

dependent variable of public awareness and the above independent variables. 

Keywords: Stakeholders, Amir Kelayeh Wetland, Wisely Use, CEPA 
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