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Abstract

This article seeks to re-read nomadic life in Iran based on the link between natural and 

human fields. The main question is that how it is possible to recover and re-read this 

natural-cultural heritage and use it for the future. It seems that the vital relationship 

between nomads and plant communities on the one hand and the knowledge and skills 

of nomads to work in geodiversity and climate diversity on the other hand, the 

dissection of nomadic life, it makes it possible. From the descriptive-analytical-critical 

method and a combined approach of botanical, geological, deep ecological and spatial 

and land use planning, the activities of nomads as plant sociologists(oral) were first 

performed in the high plateau of Iran. Findings show that the lack of knowledge in 

identifying the relationships of domains (natural and human) and the lack of attention 

to biological domains and basic resources such as land and plants, has led to nomadic 

life as a tissue in natural and human studies, be forgotten more than ever. Therefore, 

retrieving and re-reading it requires reviving interdisciplinary studies by documenting 

and producing endemic ecological data and utilizing global data for optimal use in the 

design of sustainable habitats for the future.
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»هاي پایدار زیست«، بسترِ »گیاه-زمین«

شناسان  الگوي زیست جمعیِ جامعه نگاران و جامعه: مطالعه موردي(

  )انگیاهی متقدم در فالت مرتفع ایر

  .، تهران، ایراناستادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  *محمود مهام

  

  چکیده

هاي  مثابه الگویی از زیست جمعی در ایران بر پایه پیوند حوزه این مقاله در پی بازخوانی زیست عشایري به

-بازیابی و بازخوانی این میراث طبیعی: که ست از اینپرسش اصلی عبارت ا. باشد طبیعی و انسانی می

رسد ارتباط حیاتی عشایر و جوامع  پذیر است؟ به نظر می فرهنگی و کاربست آن براي آینده چگونه امکان

سو و دانش و مهارت عشایر براي فعالیت در تنوع زمینی و اقلیمی از سوي دیگر،  گیاهی از یک

براي تحدید دامنه . سازد هاي پایدار، میسر می ثابه دانش بومی زیستم کالبدشکافی زیست عشایري را به

انتقادي -تحلیلی-از روش توصیفی. قرار داده شد» گیاه-زمین«وسیع مسئله زیست عشایري، تمرکز اصلی بر 

شناسی، اکولوژي عمیق و آمایش سرزمین براي بازخوانی  شناسی، زمین و رویکرد تلفیقی از مناظر گیاه

متقدم در فالت مرتفع ایران استفاده ) شفاهی(شناسان گیاهی  مثابه جامعه نگاران و جامعه ایر بهفعالیت عش

توجهی به  و بی) طبیعی و انسانی(ها  دهند گسیختگی دانشی در شناسایی روابط حوزه ها نشان می یافته. شد

مثابه یک بافت، در  ههاي زیستی و منابع پایه نظیر زمین و گیاه، موجب شده تا زیست عشایري ب حوزه

بنابراین، بازخوانی و بازیابی آن، نیازمند احیاء مطالعات . مطالعات طبیعی و انسانی، کمتر شناخته شود

هاي جهانی براي  گیري از داده زاد و بهره هاي بوم اي با مستندسازي و تولید داده اي و فرا رشته رشته بین

  .باشد ر براي آینده میهاي پایدا برداري بهینه در طراحی زیست بهره

توازنِ تنوع زیستی، زیست عشایري، ):شناختی زمین-گیاهی-اجتماعی(1)واژگان گل(هاکلیدواژه

  تاریخ تحول محیطی، زیستیِ طبیعی و انسانی، حافظه اکولوژیک

                                               
  maham812002@yahoo.com.       نویسنده مسئول *

د و باش می» مطالعه اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی شهرستان کازرون«برگرفته از سلیقه زیبا و کاربرد نویسندگان مقاله  - 1

  .واسطه جایگاه برجسته گیاه در مقاله حاضر مورداستفاده قرار گرفته است به
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  مقدمه

ترین زیست جمعی با طبیعت و بوم و در  ترین و گسترده ترین، همراه ترین، نزدیک کهن

زندگی . در مقایسه با جوامع شهري و روستایی، حیات ایلی و عشایري بوده استبستر آن، 

را شاکله و ساختاري خاص و لذا عملکرد و کارکرد » کار و همکاري«در بستر طبیعت، 

عنوان سوابق الگوهاي کار و همکاري و زیست  فقط به بخشد که بازشناسی آن نه معینی می

هاي پایدار در آینده  هایش در طراحی زیست تجمعی در ایران بلکه با هدف کاربس

ایران  1اهمیت مطالعات جغرافیاي گیاهی«که  باشد، هم چنان سرزمینی بسیار حائز اهمیت می

مطالعه ). 1393:262رهنمایی، (»نه در بعد توصیفی، بلکه بیشتر در ابعاد کاربردي آن است

شناختی و  مناسب در قضاوت بومتواند راهنمایی  ترکیب گیاهی و تنوع زیستی گیاهی می

قرن از واکاوي  بیش از نیم). 252: 1397نگهدار صابر، (بررسی تنوع زیستی هر منطقه باشد 

نگاري زیستی  ایران از نظر چینه«چنین  هم. گذرد هاي قدیمی و باستانیِ گیاهی می پیشینه

ها و مراتع  ا به جنگلشناسی گیاهی در نگاه اول، اندیشه ما ر اگرچه دیرینه. بسیار غنی است

برد ولی این دانش از علوم پایه و بنیادین و قابل انطباق با علوم روز  ها سال قبل می میلیون

هاي  هاي زیستی و مجتمع رو، در طراحی شیوه ازاین). 24: 1399هاشمی یزدي، (»است

  .زیستی بسیار تأثیرگذار است

أمل است که از زمان گزارش ت هاي داخلی و خارجی، قابل با توجه به این زمینه

شده، انداز تحقیقاتی ترسیم و اجرا تاکنون، چشم 1343وضعیت جغرافیاي گیاهی در سال 

شده، تغییرات، روندي خطی و  زمان سپري چگونه بوده است؟ خصوصًا که در مدت

سیاسی و علمی و فناورانه و البته -یکنواخت نداشته و با دامنۀ وسیع و عمیِق اجتماعی

اگر چنین . هاي توسعه، انقالب و جنگ همراه بوده است ژیک نظیر برنامهاکولو

شناسان گیاهی متقدم در  هایی مطرح شوند، آنگاه دانِش جامعه نگاران و جامعه پرسش

  .یابد فالت مرتفع ایران، موضوعیت می

                                               
1. Phytogeography
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آموختگان تاریخ و  دانش«فقط از منظر طبیعی، بلکه به لحاظ انسانی،  باید افزود نه

هاست که شیفته فلور خاورمیانه  شناسی، تاریخ ادیان، قرن افیا، داروسازي، باستانجغر

ها در درونِ  در واقع، گیاهان، محوري مهم در تعامل رشته). 52: 1383زهري، (»اند شده

مهندسی، علوم پزشکی و - علوم انسانی و اجتماعی، فنی(هاي علمی  کالن حوزه

بنابراین، . باشند اي می اي و فرا رشته رشته هاي بین تها، به صور و میاِن آن) پزشکی دام

هاي طبیعی و انسانی و  بایستی مسئله را از منظر تعامل و کنش متقابل پیوسته میان حوزه می

»هاي فیزیکی ها و محیط کنش متقابل پیچیده بین ارگانیسم«شناسی تعامالت و  دیرینه

)Gibling, 2012: و  1اي واکاوي این مواریث و حفاظتدر واقع، بر. تحلیل کرد) 103

  .  است» فناوري-بوم زیست-فرهنگ«بست  ها در آینده نیاز به هم کاربست مناسب آن

بازیابی و بازخوانی این : که رو، پرسش اصلی مقاله حاضر عبارت است از این ازاین

پذیر است؟ براي  میراث طبیعی و فرهنگی و کاربست آن براي آینده، چگونه امکان

انتقادي و رویکردي تلفیقی -تحلیلی-گویی به این پرسش از روش توصیفی سخپا

شناسی، اکولوژي عمیق و آمایش سرزمین  شناسی، زمین شده و مسئله از مناظر گیاه استفاده

  .موردتوجه قرار گرفته است

  

  نظري -مثابه چارچوب مفهومی رویکرد زیستی و اکولوژیک به) 1

عشایري، -، تکوین ساختار و عملکرد زیست ایلیگیري در این مقاله، بستر شکل

دیگر، اتخاذ  بیان به. شده است نظري در نظر گرفته- مثابه پایه و چارچوب مفهومی به

رو، منظور  ازاین.باشد نظري، بر پایۀ رویکرد زیستی و اکولوژیک می-چارچوب مفهومی

ي متنوع سرزمینی در گیري، تکوین ساختار و عملکرد، توجه به استعدادها از بستر شکل

سو و وجود فرهنگ  گیاهی و اقلیمی، از یک-زیست عشایري است، یعنی تنوع زمینی

و » طبیعی«هاي  این پیوستگیِ حوزه. شناسی و حفاظت از آن از سوي دیگر خاص در محیط

                                               
1. Conservation
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در زیست عشایري  1همکاري-کار-عنوان پایه زیستِی الگوي زیست توان به را می» انسانی«

ود و همچون زیرساخت توصیف، تحلیل و تجویز براي این شیوه زیست جمعی مشاهده نم

  .به کار بست

کنند و  هاي فیزیکی و زیستی زمین نیازهاي ضروري و حیاتی انسان را تأمین می نظام«

»شوند ها می هاي طبیعی و تنوع جهانی و فرهنگ باعث پایداري اقلیم و ایجاد زیبایی

هاي فیزیکی و  اي از تعامل با نظام منظر، زیست عشایري، آیینه از این). 52: 1393مرشدي، (

امروزه . شود زیستیِ زمین و الگویی از کاربري و مدیریت زمین و تنوع زیستی محسوب می

، 2شناسی و درك اهمیت علوم محیطی و پایداري ها مناقشه و تمریِن محیط پس از دهه

، چه )110: 1394کوال، (»اريد کشاورزي و صنعت بدون جنگل«شده است که  مشخص

توسعه «. هاي آتی دارد هاي ماندگاري براي نسل اي براي آینده و خسارت تأثیرات منفی

: 1394کوال، (»گردد سادگی بر اساس رفاه غیر نزولی انسان در طی زمان تفسیر می پایدار به

  ). 57و  56

و سرمایه طبیعی با توجه و احترام به خدمات اکوسیستم، تنوع زیستی  3پایداري

)Taylor, 2019: توافق عمومی بر این است که پایداري، پایه . شود ، فهمیده می)514

نوعی ثبات عملکرد یعنی شرایطی که  در یک بیان کلی، پایداري به. اکولوژیکی دارد

زیرا توانایی سیستم براي بازسازي . باشد از سیستم را تداوم بخشد، می5و4برداشت بیوماس

                                               
شده اخذ) 198: 1371زند رضوي،(از زند رضوي » کار- زیست«گفتنی است که ترکیب مفهومی و قوي الگوي  - 1

باشد و در این » رقابتی«افتد و ممکن است  ، اتفاق نمی»اريهمک«لزوماً در شکل » سازمان کار«که  با توجه به این. است

صورت الگوي  ، به»همکاري«باشد این ترکیب با افزودن  هاي تعاملی در زیست عشایري می مقاله، هدف، پیگیري شیوه

.، درآمده است»کاري هم-کار- زیست«

2. Sustainability Science
3. Sustainability
4. Biomass

شیر خویی است که بسیار زیبا  شده براي بیوماس، توسط مرحوم دکتر کریم جوان معادل فارسی انتخابزي وزن،  - 5

و کلمه زي وزن که از دو واژه زیبا به ) Living Weight(معموالً بیوماس به مفهوم وزن زنده «. باشد و رسا می

).341: 1378شیر خوئی،  جوان(باشد، مترادف وزن زنده است  می» وزن«و » زنده«معناي 
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در نتیجه، ). 28: 1394گلیسمن، (پذیرش بازسازي با خطر مواجه نخواهد شد  خود و یا

بایستی با  نگري درباره آن، می تحلیل زیست جمعی متحرك در فالت مرتفع ایران و آینده

واره زیر  صورت طرح تکیه بر این رویکرد زیستی و اکولوژیک بازبینی و بازیابی شود که به

  :نشان داده شده است

  
  ها و مسیرهاي پیوسته تحلیلِ زیست متحرك بومی در فالت مرتفع ایران الیه-1شکل 

  )رگسیستازي و بیوستازي(زمین، بسترِ تحرك، تغییر و تعادل حیاتی )1-1

، رمز بقاء زیست متحرك 2و1حضور فراگیر در سرزمین و حرکت در تنوع زمینی

ستی، آشنایی دراز مدت با هاي زی ترین نیازها و پیامدهاي این فعالیت از مهم. عشایر است

پایداري، برآیند روندهایی است . ها در طوِل زمان است هاي مختلف و استفاده از آن زمین

و تغییرات آن، شاهد هستیم که دو » زمین«مثال در مورد  عنوان به. که مکمل یکدیگر هستند

به معناي رگسیستازي به معناي بر هم خوردن تعادل حیاتی در زمین و بیوستازي «مرحله 

). 241-244: 1390معتمد، (»اند تعادل حیاتی با گسترش آثار زندگی، شناسایی شده

زایی در  ها انعکاسی از تعادل بین عملکرد نیروها و خواص موادي است که شکل لندفرم«

تنها تاریخ و گذشته فرایندهاي ژئومورفولوژیک را بیان  ها به وقوع پیوسته و نه صحنه آن

  ). 120: 1393رامشت، (»کنند ه روند تحول در آینده را نیز ترسیم میدارند، بلک می

                                               
1. Geodiversity

ها و ارتباط  شناسی، توزیع و فراوانی این پدیده شناسی، هیدرولوژي، ژئومرفولوژي، خاك هاي زمین تنوع پدیده - 2

.انداز ها با یکدیگر در چشم آن
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هاي  ها و فناوري هاي مهِم دانش بودن را که یکی از ویژگی» پایه زمین«بنابراین، نباید 

سو و واقعیات  بینی و چگونگی تعامل با محیط از یک جهان. بومی است، فراموش کنیم

بینانه،  به صورتی توأمان براي مطالعه و تحلیل واقعزمینی و ژئومورفولوژیک از سوي دیگر، 

چنان هم  رسیدن به تصمیم جمعی براي انتخاِب شیوه زیست متحرك، آن. ضروري هستند

هم،  چنین، پویایی زمین و عوامل متنوع و مؤثر بر آن هم. رسد، نیست که ساده به نظر می

روابط پیچیده و دوطرفه «که  1ژيژئوموفولو مفاهیمی چون زیست . نباید نادیده گرفته شوند

هاي بیولوژیکی، اکولوژیکی و ژئومورفولوژیکی را در طیف وسیعی از  بین سیستم

,Viels(»دهد هاي فضایی و زمانی موردتوجه قرار می مقیاس 2019:  2و ژئواکودینامیک) 5

تالش براي درك هر چه بهتر شکل زمین و رمزگشایی از پویایی آن و کاربست «که 

,Cotterill(» اي رشته یم و دانش مربوط به زمین و علوم زیستی در یک ترکیب بینمفاه

2011: عملی براي فهم عوامل و فرایندهاي -هاي نظري باشد مجموعاً تالش می) 489-502

.زیستی در ابعاد گوناگونش هستند

 زیست فراگیر عشایر در سرزمین در طول زمان به معناي آشنایی با تغییرات زمین هم

شناسی، برهم زننده نظم و  تغییرات زمین را نباید همچون کارکردگرایی در جامعه. باشد می

را شامل » ثبات و تغییر«به صورتی توأمان، » نظم«در واقع، . لذا نامناسب ارزیابی کرد

هاي  ها بر شناسایی وضعیت گذاري ها و سیاست ریزي بنابراین، ضروري است برنامه. شود می

بردارِي بهینه متمرکز شوند تا آمایش سرزمین متناسب با  اي مناسبِ بهرهجدید و الگوه

زایی ایران را  باید فازهاي مهم کوه«. هاي آینده طراحی گردد تغییرات متنوع و چالش

هاي پیشرفت،  گذاري تا سیاست) 20و  19: 1398وگو با درویش زاده،  گفت(»بشناسیم

شناسی کوشش و زحمات ما در  عدم مطالعه زمیندر صورت «. پایداري را به ارمغان آورد

شود و خسارت مالی و جانی  راه اجراي هرگونه طرحی دستخوش اختالل و ناکامی می

هاي مربوط به  این مهم، در مورد طرح). 283: 1369قریب، (»گردد بسیاري را موجب می

                                               
1. Biogeomorphology
2. Geoecodynamics
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گرِي پایداري و ن رو، آینده ازاین. العاده حائز اهمیت است بهبود زیست عشایري هم فوق

باشد که  ها و رویکردهاي متنوع می هاي طراحی و تلفیق داده پیشرفت پایدار، نیازمند سامانه

  .نیاز ضروري آن است ، پیش»فناوري-بوم زیست-فرهنگ«بست  رو آوردن به هم

دانش : 21اعتراف دستور کار مثالً : توجه است در این راستا بازشناسی زمین نیز قابل

). 164: 1377، 21دستور کار (هاي کوهستانی در دست نیست  ره اکوسیستمچندانی دربا

گاه میراث فرهنگی و ثروت دانش بومی  ها را ذخیره کوه 2000یونسکو در سال «چنین  هم

 2000گذاري سال  و نام) 2002(زمین برگزاري اجالس). 1381:88یاوري، (»معرفی کرد

کوه، منبع مهمی براي «شده است که  وجود، فراموش ااینب. را باید افزود» ها کوه«به نامِ سال 

و اغلب از این ) 163: 1377، 21دستور کار (»شود آب، نیرو و تنوع زیستی محسوب می

میرآقایی فعال، (دارد » کوه«هاي ارزشمندي به نام  مانیم که ایران سرمایه واقعیت غافل می

مثابه حرکت بر لبه تیغ  عشایري به- یلیتوان دریافت که زیست ا رو، می ازاین). 258: 1382

از این اکوسیستم شکننده، در درون خود  2براي حفاظت 1بوده است و تا چه اندازه ظرافت

هاي پایدار و به  مثابه بستر زیست به» گیاه- زمین«و البته » زمین«داشته و درك و شناخت از 

 وجهانی تحقیقات . استهمکاري را عمالً نشان داده -کار-تعبیر دیگر، پلتفرِم زیست

هاي طبیعی و انسانی در  شناسی و کشف ارتباطات حوزه هاي مرتبط با آن در نسبت فعالیت

.فهم زیست عشایري حائز اهمیت است

در الگوهاي زیست جمعی و » زمین«هاي متنوع  آشکار شدنِ محوریت و تأثیرگذاري

در گذشته و آینده ) انه و رقابتییاریگر(هاي کار  کار مبتنی بر آن، در انواع سازمان- زیست

موجب شده است تا فهم و شناخت دامنه اثرگذاري زمین و مدیریت و کاربري آن، به 

در تحقیقاتشان به این نتیجه رسیدند ) 2017(استپاریو و همکارانش . واقعیتش نزدیک گردد

                                               
ري عشایر بوده است که در طول زمان و تدریجاً گی هاي روزگار و عبرت بدیهی است این ظرافت، حاصلِ درس - 1

.الساعه و مطلق تلقی کرد شده است و نباید این هوشمندي را خلق کسب و تثبیت

2. Conservation
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ارند، د 1انداز تنوع پوشش زمین و تنوع زمینی نقش مهمی در تعیین الگوهاي چشم«که 

هاي مدیریتی و  تواند نقش مهمی در توسعه استراتژي که درك این ارتباط می طوري به

). 309و  307: 1397مختاري، (»ریزي ایفا کند برنامه

رود که مهارت و معرفت ساکنان بومی  حفاظت از تنوع زیستی در این روند پیش می

شناسان،  شناسان، انسان جامعه هر منطقه از جهان را بشناسد و قدر بداند و کار و پژوهش

اقتصاددانان منابع طبیعی و مدیران منابع طبیعی را با چنین مهارت و معرفتی در هم آمیزد 

شناسان ماهر و  پیمایان و کوه مثابه کوه بدین ترتیب، ایالت و عشایر به). 61: 1380پیتون، (

رده و الگویی متحرك صورت زیست جمعی مستمر و پایدار درآو قهار که دانش خود را به

و متنوع را در کشوري کوهستانی پدیدار ساخته بودند، ارزشی بس شگرف و البته ناشناخته 

خواهد  کوه، لیاقت می: به تعبیر شادروان سید عبدالعظیم امیر شاه کرمی. دارند

توجه به . هم ابعاد مختلفی دارد» انسان و کوه«تعامل ). 1395وگوي نویسنده با وي،  گفت(

هاي  ن مسئله در علوم اجتماعی، با توجه به فراموشی سرزمین و اکولوژي و لذا مجتمعای

نظري، چالشی جدي - هاي مفهومی شناسانه و طراحی چارچوب هاي جامعه زیستی در تحلیل

تواند برداشته شود؟ و  هاي بعدي در این راه ناهموار چگونه می گام. 2و دردي مزمن است

  سازي است؟ پردازي و نظریه هایی چگونه قابل مفهوم زیست عشایري با چنین غفلت

  

  شناسی گیاهی؛ حرکت به سوي درك اکولوژیک گذار از فرد گیاهی به جامعه) 1- 2

درهم تنیدگی زیست انسانی و زیست . تصور نیست زیست عشایري بدون گیاه قابل

چگونگی  رو، ازاین. گیاهی، حاصل رابطه متقابل و شناختی عمیق از حوزه نباتات است

                                               
اي که یک منظر یا سیماي سرزمین، که شامل یک تعداد پارامتر یا  عبارت است از نقطه) Lookout(انداز  چشم - 1

شود و در مقابل، واژه سیماي  است، از آن نقطه دیده می) اجتماعی-ولوژیکی و اقتصاديمنابع اک(محیطی  منابع زیست

انداز دیده  شود که از یک نقطه چشم کار برده می براي بخشی از سرزمین به) Landscape(نما  سرزمین یا زمین

).142: 1390مخدوم،(گردد  می

صورت مکتوب و مصور درآمده است، شعر بوجه  ، که بهیک نمونه نادر از این ارتباط و تعامل در یک بعد آن - 2

  .است) 253: 1395فرهادي،(»پوشش گیاهی کوه بوجه«مرتضی فرهادي به همراه دو عکس از 
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شناخت و تعامل با گیاهان به صورتی که بتواند پایۀ یک زیست جمعی انسانی را فراهم 

که یک  این- ها  تحقق این مهم، نیازمند گذر از تک شناخت. شود سازد، حائز اهمیت می

اي از گیاهان  اي و جامعه بایستی درك مجموعه می. است -گیاه و یا چند گیاه را بشناسیم

ز با حضور و گذر از مناطق و طبقات ارتفاعی در مناطق گوناگون ممکن حاصل شود که ج

ها، با سیماهاي  تعداد اشکال حیاتی در یک فلور معین، زمانی که همبستگی آن«. نیست

: 1393زهري، (»اکولوژیکی مشخصی از یک منطقه مدنظر باشد، بسیار حائز اهمیت است

298-297 .(  

عیتی ظاهرًا چنین آشکار، بسیار دیر موردتوجه نکته بسیار مهم این است که واق

شناس اتریشی در تعقیب کارهاي  یک نفر گیاه 1885در سال «. شناسان قرار گرفت گیاه

. 3در مطالعات خود تمایل خاصی به تحقیقات اکولوژیکی نشان داد 2و گریزباخ 1بولد هم

درخت و غیره را یک شناسان اشکال مختلف گیاهی مانند علف و بوته و  پس، گیاه ازاین

هاي مختلف  واحد خودساخته حقیقی، نشناخته بلکه آن را اثر یا پدیده و فرآورده واکنش

ها در حقیقت، ترجمان سازشی است که افراد  توان گفت که سیماي رویش اند و می دانسته

این . باشد گیاهی نسبت به شرایط محیطی زندگی داشته و داراي مفهوم اکولوژیکی می

جاي مفهوم جغرافیاي گیاهی، اصطالح اکولوژي را  تدریج گسترش پیدا کرد و به بحث به

از آنجایی گیاهان، ). 2: 1399و رستمی کیا،  96: 1343مبین، (»در اذهان عمومی وارد کرد

توجه به این ) 3: 1387زاد،  جم(هاي طبیعی دارند  گیري اکوسیستم اي در شکل نقش پایه

زیرا ارتباط . باشد با اکوسیستم طبیعی مفید می) کار و همکاري(تغییر در بازخوانی تعامل 

پیوسته با محیط، نکتۀ کلیدي و حیاتی است و حتی امروزه نیز براي برقراري ارتباط بین 

                                               
1. Von.Humboldt
2. Grisebach

. ن بودهاي میدانی البته نه با حرکت بر روي زمین مانند عشایر، بلکه با پرواز در آسما مندي حاصل کاوش این عالقه - 3

ویژه آمریکاي التین و هند، با عبور از  ها و با سفرهاي مکرر در اروپا و به با پرواز با بالن از فراز آسمان 1800در سـال وي«

او مشاهدات خود را با . هاي مختلف، متفاوت است چنین قاره ها دریافت که پوشش زمین در یک قاره و هم اقیانوس

).98: 1396معصومی،(»از آن پس دانش جغرافیاي گیاهی نضج گرفـت. ح کردروشنفکران وقت و دانشمندان مطر
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شناسی گیاهی و کارکردهاي فراوان اکولوژي گیاهی براي دستیابی به یکپارچگی،  جامعه

,Owen Box(شود  تالش می 2016: اید توجه داشت پایداري، برآیند روندهایی ، اما ب)32

هاي طبیعی و انسانی با یکدیگر نیز  است که مکمل یکدیگرند و ضروري است تعامل حوزه

گذر از فرد گیاهی به جوامع گیاهی، ترسیم نقشه جغرافیاي (مدنظر باشند تا دستاوردها 

  .محفوظ بمانند و فراموش نشوند) شناسی گیاهی گیاهی و شناخت جامعه

  

  شناسی گیاهی از دست رفتن تنوع زیستی گیاهی و فراموشی جامعه)3-1

شناسی گیاهی،  گیري جامعه درك اکولوژیک و شناسایی جوامع گیاهی و شکلبا

نظري و البته عملی در کالبدشکافیِ زیست عشایري -یک گام مهم در درك مفهومی

اجتماعی و لذا ضعف در هاي  شده است اما روند نزولی جایگاه سرزمین در تحلیل برداشته

ها و  طورکلی، فقدان جایگاه دانش شناسی گیاه و انسان در علوم اجتماعی ایران و به نسبت

طور خاص، با زوال زیست عشایري که مصداقی از الگويِ تعامل انسان  هاي بومی به فناوري

-یهاي ناشی از فرازوفرودهاي مفهوم چالش. و گیاه و دام و زمین است، مواجه هستیم

توان مشاهده  هاي تئوریک می ها و کوشش مصداقی را در پرسش- عملیاتی-نظري و عینی

- تحلیل مفهومی. شوند هاي متفاوت توسعه، طراحی و اجرا می کرد که متعاقب آن برنامه

بنابراین، الزم . نظري زیست عشایري بدون لحاظ این وضعیت دشوار، میسر نخواهد شد

نگري این نوع زیست جمعی در ایران  براي آیندهاست با این شرایط مواجه شد و 

.اندیشی کرد چاره

شود؟ و گیاهان بومی  مطرح می) 354: 1393مرشدي، (»تلفیق گیاه و دام«چرا امروزه، 

ها، گیاهان و  روابط انسان«. گردند ، دوباره شناسایی می1پایه در چارچوب روابط مکان

,Mastnak(و تأثیرات استعمار در این زمینه » قدرت 2014: ، بازبینی و بازنگري )375

عنوان یک سیستم پایدار  به«گیرد که  مورد توجه قرار می 2شود، آگروفارستري می

                                               
1. Place-based
2. Agroforestry
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هاي فرهنگ و اجتماع محلی، شرایط اقتصاد و اکولوژیک  برداري از زمین با ویژگی بهره

ک و اقتصادي ترین سیستم آگروفارستري نیز از نظر اکولوژی ساده. باشد منطقه متناسب می

برداري از زمین  بهره). 4و  5: 1383چونداوات، (»است 1کشتی تر از یک سیستم تک پیچیده

حلی براي مسائل جهانی نظیر امنیت غذایی،  ، راه2به شکل آگروفارستري در مناطق خشک

  ).82: 1398کریمی، (زدایی و حفاظت از تنوع زیستی خواهد بود  بیابان

دهد که  در زمینه زندگی جامعه عشایري نشان میاي تاریخیه مطالعه منابع و رساله

وقت با زراعت بیگانه نبوده و همیشه در طول تاریخ در کنار دامداري به فعالیت  عشایر هیچ

کشاورزي غالت بیشتر ). 53: 1373گروسی، (اند  کاري نیز پرداخته زراعی و گاهی درخت

هاي زودرس و  کشت. بوده است) 7: 1359کریمی، (صورت آبی  صورت دیم و کمتر به به

شده  انجام می) 19ن، ي، : 1343بارث، (داري توأم با کشت مختصر  نشینی مبتنی بر گله کوچ

اي از  در پاره«). 190: 1354صفی نژاد، (زارعین عشایري مشمول پرداخت مالیات بودند . است

در اولین ). ، 948: 1377، صفی نژاد(اسناد ذکرشده برخی از اعضاء بنه در قشالق زمین دارند 

هاي کشاورزي نیز  برداري در مورد بهره«) 1366سال (سرشماري فراگیر از ایالت و عشایر 

  ).پنج و ده: 1369مرکز آمار ایران، (»اطالعاتی داده شده است

که  رغم این علی. توان به تحلیل مسئله پرداخت بوم نیز می اي دیگر از زیست در عرصه

تا ) 21: 1388عیسی پور، (»هاي ایران از مازندران و گیالن جنگل«ها است که در سده

هاي زاگرس، دامداري صورت گرفته و دانش افراد محلی منبع اطالعاتی خوبی براي  جنگل

هاي آمایشی است ولی در ایران تاکنون مطالعه جامعی بر روي آگروفارستري انجام  سیستم

هاي  از بین رفتن اکوسیستم«). 57: 1392، گودرزیان،86: 1398کریمی، (نگرفته است 

محصولی کشاورزي، باعث شده  هاي تک هـا بـه سیستم مرتعی و جنگلی و تبـدیل آن

شده و  هاي گیاهی و جانوري باارزش از عرصه طبیعت محوشده، فراموش بسیاري از گونه

  ).3: 1396، صابري، 198: 1383، نورمحمدي، 47: 1387کرمی، (»یا در حال انقراض شوند

                                               
1. Mono Culture
2. Arid Lands
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بر این اساس، چرا زیست متناظر انسانی آن، یعنی زیست عشایري رو به انقراض 

نباشد؟ فراموشی گیاه و تنوع زیستی گیاهی، تهدیدي بنیادین براي زیست عشایري و عاملی 

نظري و انتخاب اجتماعی در کاربري زمین و - این الگوي مفهومی 1کلیدي در فراموشی

و سال ) درصد 22(1316رصد جمعیت عشایري در دو سال نسبت د«. منابع طبیعی است

این تغییر حکایت . حاکی از حذف و اضمحالل این سازمندي است) صدم درصد 6(1395

از تغییرات عمیقی در سازمان فضایی ایران دارد که خود مقوله بسیار مهم و درخور توجهی 

تی در مباحث آمایش بایس و می) 20: 1397محمودي محمدآبادي، (»آید به شمار می

  .همکاري براي آینده مورد اهتمام باشد-کار-سرزمین و طراحی الگوي زیست

شده جهت بهبود کیفیت  از منظر غذایی، ضرورت تالش براي بازیابی گیاهان فراموش

آیا این گیاهان، غذاي آینده هستند؟: و تنوع غذایی، این پرسش را مطرح کرده است

)Baldermann, 2016: توانند نقش بسزایی در تأمین  می 2شده هاي فراموش گونه ).106

هاي گیاهان  بـا توجـه بـه همگامی تـاریخی بسیاري از گونه. امنیت غذایی داشته باشند

شده در تأمین غـذا و دارو در کشور ما و نیز سازگاري ضمنی این گیاهان به شرایط  فراموش

ها است  کارهاي حفظ مؤثر آن ان یکی از راهمتنوع اقلیمـی ایران، توجه مجدد به این گیاه

  ).363: 1397کوچکی، (

                                               
مثال، آراسته  عنوان به. اند بخش و آموزنده تأمل، الهام ، قابل»فراموشی«تحقیقات مرتضی فرهادي براي مقابله با این  - 1

، مشتمل بر تعداد حدود یک هزار نام گیاه، مستندسازي دانشی رو به »نامه گیاه«صفحه  12ه به نام شدن کتاب کمره

هايِ  ها و فناوري زوال بوده که جنبه حیاتی و راهبردي براي آینده دارد، اگر ارزش آن شناخته شود و دانش

 1386نُه سال پیش از آن نیز در سال . ها یادآوري، فراگیري، روزآمدسازي و کاربردي گردد برداري بهینه از آن بهره

شناسی  و بلکه ترکیبی نوین از گیاه» شناسی قومی گیاه«ایشان توجه به . شناسی را منتشر ساختند نامه گیاه مردم اولین ویژه

را پیشنهاد ) 191و  187: 1395فرهادي،(»»شناسی گیاه مردم«و » نگاري گیاه مردم«شناسی نوین یعنی،  قومی و دانش گیاه

تر باشند، زیرا  مناسب» شناسی گیاهی جامعه«و » جامعه نگاري گیاهی«رسد از منظر اکولوژیک، تعبیر  به نظر می. اند داده

در ارتباط پیوسته بوده و از » جوامع انسانی«را مدنظر دارد که با » جوامع گیاهی«تک گیاهان و فرد گیاهی بلکه  نه تک

.اند یکدیگر تأثیر پذیرفته

2. Neglected plants (NP)
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توان حرکت به سوي آینده پایدار را با کمک گرفتن از کشف  بنابراین، می

بیش از مالمت مشکالت «هاي پیشین، نظیر زیست عشایري جستجو کرد و  رمززیست

بینی کنیم که  شمتفاوتی پی 1زیستی اجتماعی فناوري، ضروري است که یک فناوري محیط

»زیستی کامالً تغییر شکل یافته رهنمون کند بتواند ما را به ایجاد یک جامعه انسانی و محیط

شود  نکته مهم این است که دو روند در خصوص گیاهان مشاهده می). 136: 1399توکار، (

که حاصل  -از نظر دانشی و از نظر اقدامات عملی و اجرایی-گیري متضاد  با دو جهت

شناسی گیاهی است و دیگري،  ی، فراموشی گیاهان، از دست رفتن تنوع گیاهی و جامعهیک

گذر از فرد گیاهی و حرکت به سوي (بازیابی تنوع زیستی گیاهی و احیاء دانش گیاهی 

یابی آن در  چگونگی و نتایج برخورد دو جریان یادشده، و عینیت). شناسی گیاهی جامعه

ري کشور، تأثیر مستقیم و عمیقی بر زیست عشایري و گذا سیاست-هاي دانشی جریان

  .نگري این شیوه زیست جمعی دارد آینده

  

، زمینه الگوي زیست عشایري»گیاه-زمین«تنوعِ )4-1

اي را در بر اي و فرا رشته رشته دامنه وسیعی از مطالعات و تحقیقات بین» گیاه-زمین«

دانشی و فناورانه را به  کار هاي مختلف، تقسیم این شمولیت در مقیاس. گیرد می

شود و در مقابِل تقسیم کاِر تفریقی  هاي تجمیعی، همانند کارهاي تیمی موجب می صورت

فایده و متصلب، اولویت و  هاي عمیق و مرزهاي بی قرار دارد که در آن، ایجاد شکاف

سو و مشاهده تأثیرات زمین بر  شناسان با گیاهان از یک مواجهه زمین. محوریت دارند

 3شناسی و گیاه 2شناسی شناسان از سوي دیگر، نتایج مهمی در زمین یاهان توسط گیاهگ

. اند را بکار برده) 110: 1380رانکین، (»مثابه گیاه زمین به«حتی برخی تعبیر . داشته است

. نماید بندي متفاوت و ژرفی ارائه می درك تغییرات از مناظر بیوفیزیک و بیوشیمی، صورت

                                               
1. Eco-technology
2. Geology
3. Botany
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العاده گیاهان در تعامل با زمین و ایجاد شکل کنونی زمین و تغییرات آن،  آفرینی فوق نقش

.ها بوده است زیست انسانیِ متحرك، شاهد این تغییرات طبیعی در طی سده. تأمل است قابل

عنوان یک حوزه یکپارچه  هاي مختلف، این گستره را به شود از رشته امروزه تالش می

ادغام کننده فرایندهاي فیزیکی و «عنوان  ، به1ات ژئوبوتانیمطالع. مطالعاتی، معرفی نمایند

,Ustin(»شوند بیولوژیکی در نظر گرفته می 1997: یا  2و تحقیقات اتنوبوتانی) 7

و ترکیب ) هاي گذشته بازسازي گیاهان در دوره(3شناسی گیاه شناسی، و دیرین گیاه قوم«

دهندة  در جریان هستند که نشان) 78: 1380علیزاده، (4شناس ها یعنی، دیرین قوم گیاه آن

هاي آینده و پیشرفت پایدار، بسیار  هاي بومی است و براي فناوري ها و فناوري اهمیت دانش

، و فهم )5: 1386مکوندي، (»ردیابی معادن به کمک گیاهان«چنین،  هم. اند قیمت ذي

میالدي  1970دهه  از .اند گر آب در مناطق مختلف، شناخته شده مثابه نشان گیاهان به

ژئومورفولوژیکی گسترش یافته است که روابط پیچیده و دوطرفه بین -تحقیقات زیست

هاي  هاي بیولوژیکی، اکولوژیکی و ژئومورفولوژیکی را در طیف وسیعی از مقیاس سیستم

,Viles(دهند  فضایی و زمانی مورد توجه قرار می 2019: 1-4(.  

با تنوعی که دارد، تأکید » گیاه-زمین«پیوسته  هم مِ بهدر این مقاله هدف از کاربرد مفهو

هاي مربوطه با  هاي طبیعی و انسانی و لذا دانش و ارتباط وثیق حوزه 5بر اکولوژي عمیق

یابی  اطالع: توجه است که رو، قابل ازاین. گیرد یکدیگر است که کمتر مورد توجه قرار می

تی مانند زیست عشایري تا چه اندازه در هاي بومی و الگوهاي زیس ها و فناوري از دانش

- بوم زیست-فرهنگ«بست  بایستی هم کاربردي که می-اتخاذ چنین رویکردهاي انتقادي

زیست عشایري تواند تأثیرگذار باشد؟  را در نظر بگیرند، تأثیرگذار بوده یا می» فناوري

که واقعیتی همکاري و بحثی خاصِ علوم اجتماعی نیست، بل- کار- صرفاً یک الگوي زیست

                                               
1. Geobotany
2. Ethnobotany
3. Paleobotany
4. Paleoethnobotanist
5. Deep ecology
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انسانی است که تغییر در یکی، منجر به تغییر در دیگري - زیستی و اکوسیستمی طبیعی

و » گیاه- زمین«توان زیست عشایري را بدون مطالعه و مالحظۀ  دیگر، نمی بیان به. خواهد شد

  .تعامل اکوسیستم طبیعی و انسانی با هم، شناسایی و تحلیل کرد

یري به انحاء گوناگون، مانع از درك یک الگوي بنابراین، فرو کاستن زیست عشا

اي دیرین در فالت مرتفع ایران و لذا چالشی جدي در طراحی  زیست جمعی با سابقه

عنوان نمونه،  به. همکاري و پیشرفت پایدار براي آینده خواهد بود- کار- الگوهاِي زیست

گیري از مناطق  ي بهرهانسان برا: شده است سازمانِ پیچیده کوچ عشایر، بسیار سطحی معرفی

نشینی شده است  اي که قابل کشاورزي نبودند، ناگزیر به انتخاب زندگی کوچ حاشیه

گویی قدمت کشاورزي و یکجانشینی بیش و پیش از ). 160: 1383اللهی بهاروند،  امان(

1اي نباید فراموش کرد که تعبیر نارسايِ اراضی حاشیه. ها بوده است جابجایی و کوچ انسان

سختی و با هزینه  شود که به دالیل طبیعی، قابلیت کشت نداشته و یا به ه اراضی اطالق میب«

مندان این  ، موجب شده تا زیست)68: 1383ضیاء توانا، (»ها را کشت نمود زیاد بتوان آن

مردم کوهستان از نظر «. اي، فهمیده و معرفی شوند هاي حاشیه عنوان انسان اراضی نیز به

گیري  ادي نسبت به ساکنین مراکز شهري و تجاري و مراکز قدرت و تصمیمسیاسی و اقتص

شان هم،  کاري هم- کار- بنابراین، زیست). 18: 1377گوریونگ، (»در حاشیه قرار دارند

فاقد ارزش تحلیلی براي آینده و بدون هیچ دستاورد دانشی و فنی و لذا فرهنگی تلقی 

  .گردد

توجهی به تنوع زیستی و تطورات  ري، ناشی از بینظ- بندي اشتباه مفهومی این تقسیم

بوم و غذا و خوراك و باالخره کشاورزي به صورتی  آن و درك انحصارگرایانه از زیست

ها  هاي متفاوت و تنوع آن ها و بیگانگی با کوهستان و زمین نظام فرو کاستن بوم. ناقص است

ي زیستِی طبیعی و انسانی از ها ترین حوزه و کارکردهایشان، سبب گردید تا یکی از مهم

. و تنوع یادشده است» گیاه-زمین«که آینده سرزمینی در گرو آینده  درحالی! قلم بیفتد

کننده دارند و  سواد کاربرِي زمین و کیفیت برخورداري از سواد گیاهی، نقشی تعیین

                                               
1. Marginal lands
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 هاي تعامل و سو و شیوه گیاه از یک-توان بدون آگاهی از سوابق و ادوار زمین نمی

محور کلیدي براي . ها از سوي دیگر، به سوي آینده حرکت کرد برداري از آن بهره

است که در » هاي پایدار زیست«مثابه بسترِ  به» گیاه-زمین«بازخوانی زیست عشایري، بازیابی 

گیاهی متقدم ) شفاهی(شناسان  این مقاله به الگوي زیست جمعیِ جامعه نگاران و جامعه

توصیف، (ت  3گیري از جعبه ابزار مرکب براي  این مطالعه با بهره. ایران، محدودشده است

  .پذیر است در زیست عشایري امکان) تحلیل و تجویز

  

  جعبه ابزار مرکب در زیست عشایري -2شکل 

  

شناسی گیاه

  

  

  

  

علوم 

اجتماعی

  جوامع

گیاهی 

  تاریخ

گیاهی 

شنا جامعه

  سی

گیاهی 

زي 

وزن

  گیاهان

شده فراموش

  

  

  

  

شناسی نزمی

  شناسی سرزمینزیست عشایري

  )فالت مرتفع ایران(

  

آمایش سرزمین

رگسیستازي

بیوستازيپایداري سرزمین

تاریخ علوم منابع 

طبیعی

ژئومورفولوژي زیست

تنوع زمینیحافظه اکولوژیک

ژئواکودینامیکمسیریابی- مکان

توازن تنوع زیستی

زیستیِ 

طبیعی و 

انسانی

تغییرات  

 -زمینی 

اقلیمی

زیرساخ

 ت

اکولوژیک

تاریخ 

تحولِ 

محیطی

شناختی زمینگیاهی، /شناسی بوم  علوم اجتماعی، زیست
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رمززیست «و تکرار و بازتکرارِ ناشناختگیِ » گیاه-زمین«وضعیت پیشینه؛ افولِ ) 2

  »عشایري

سو و  از یک» انسانی«و » طبیعی«هاي  با توجه به تأکید مقاله حاضر بر ارتباط حوزه 

مثابه محدودة تحلیِل الگوي زیست جمعِی جامعه نگاران و  به» گیاه-زمین«محوریت 

گیاهی متقدم در فالت مرتفع ایران، درك نظري جعبه ابزار مرکب ) شفاهی(شناسان  جامعه

مفهومی و  - نارسایی بینشی.و کاربست عملی آن، بسیار حائز اهمیت است) 1شکل شماره (

با » کار- زیست«طورکلی و ارتباط  هاي طبیعی و انسانی، به درك روابط حوزهر نظري د

ترین موانع  ، ضعف تحقیقاتی را در پی داشته است که از مهمطور خاص ، به»گیاه-زمین«

مثابه یک نوع از انواع زیست جمعی در  همکاري عشایري به-کار-درك الگوي زیست

نی حتی در شمارش کمیت و جمعیت جامعه انسانی توجه است که این ناتوا قابل. ایران است

رسد، وجود داشته است، چه رسد به مطالعه جوامع  که ظاهرًا ساده به نظر می) عشایري(

اندرکنش و پیوستگی ... گیاهی و حیوانی و وضعیت ژئومورفولوژي و تنوع زمینی و

یرزنده با یکدیگر که ها با جامعه انسانی و چگونگی ارتباط عوامل زنده و غ تنیدة آن درهم

  . اند گیري نوع خاصی از زیست جمعی در فالت مرتفع ایران را موجب شده شکل

اطالعات منسجم و کافی از نحوه زندگی و مکان استقرار این گروه از جامعه وجود «

با توجه به فقدان اطالعات مکانی منسجم، یکپارچه و استاندارد در خصوص محل . ندارد

سطح کشور، مرکز آمار ایران بر آن شد تا براي اولین بار به ثبت  استقرار عشایر در

هاي عشایري را با استفاده از سیستم تعیین موقعیت  ترین رده اطالعات مکانی تمامی کوچک

استان  27در  1387جهانی در طول سرشماري اقتصادي اجتماعی عشایر کوچنده در سال 

حدود (یر و محدودیت زمانی براي برداشت با توجه به متحرك بودن عشا. کشور اجرا کند

که عشایر، محل  باید در زمان بسیار محدود تا قبل از این) یک ماه براي کل عشایر ایران

شد که تحقق  هاي عشایر مراجعه می ترین رده تمامی کوچک ییالق خود را ترك نمایند به

ن جامعه مورد چنین بزرگ بود هم. باشد این امر مستلزم طراحی سیستمی پرسرعت می

مراجعه، امکان ایجاد ارتباط بدون خطا و سریع را بین یک داده مختصاتی و پرسشنامه 

  ). 45-35: 1389مدد، (نماید  کاغذي پس از اتمام کار میدانی، کامالً منتفی می
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هاي جدید نظیر سیستم اطالعات مکانی همراه که  بنابراین، در شرایطی که فناوري

شناسی، اتنوبوتانی و  باشد و به ثبت و کاربست دانش بومی گیاهتواند  می 1محور مردم

- هاي زمین و ایجاد کار و همکاري و زیست پایدار مبتنی بر ظرفیت 3و2اتنوفارماکولوژي

گیاه در آینده بینجامد، به صورتی معکوس حتی در ترسیم نقشه استقرار و تحرك این نوع 

هاي این  ریشه. هاي جدي روبرو است چالشها با  هاي زیستی آن مندان و مجتمع از زیست

-کار-زیست«و » گیاه-زمین«شناسی و ازجمله، ناآگاهی از  ناتوانی در سرزمین

با شروع تدریجی . هاي مبتنی بر آن را باید در جاهاي دیگري جستجو کرد»همکاري

ات ها و پراکندگی اطالع به دلیل عدم شناخت کافی از گونه 1343داري نوین از سال  مرتع«

طور عمومی،  اند و به هاي اجرایی کمتر مورد توجه قرار گرفته ها در برنامه موجود، این گونه

هاي خاص و غیربومی  هاي بومی، از تعداد محدودي گونه جاي توسعه و تقویت گونه به

).155: 1399عصري، (شده است  نقاط دیگر جهان استفاده

هاي طبیعی و انسانی و نادیده  بط در حوزهها و روا از دست رفتن بافت و ساختارِ نسبت 

گذاري آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی  گذاري و سیاست گرفتن این گسست در پایه

عشایري بوده -اصطالح مدرن در کشور، مانعی جدي در جایگاه و کارکرد زیست ایلی به

یک نمونه متأخر که براي آینده زیست جمعی و کار و همکاري در ایران حائز . است

هاي زیستی عشایري در  اهمیت است، عدم توجه دانشی و فناورانه به شیوه زیست و مجتمع

به علّت متمرکز بودن سیستم آموزشی کشور، سال تحصیلی «. هاي پایه است حوزه آموزش

هاي  این در حالی است که خانواده. باشد مدارس عشایر همانند سایر مدارس کشور می

دهند  دو کوچ بهاره و زمستانه می) ر تا پایان خرداد سال بعداز اول مه(عشایر در این مدت 

  ).8: 1394عبدلی، (»آموزان عشایر است روز از سال تحصیلی دانش 90که عامل کاهش 

                                               
).126: 1398هنرپرور،(معرفی شد  Goodchildتوسط2007گستر اولین بار در سال  مفهوم اطالعات مکانی مردم - 1

2. Ethnopharmacology
هاي علمی در جهان است که طیف وسیعی از  ترین رشته اي و یکی از سریع رشته یک زمینه تحقیقاتی بین - 3

این تحقیقات، علوم طبیعی در مورد گیاهان دارویی، معطر و سمی را با . شود ها را شامل می ها و روش موضوعات، رشته

)Heinrich, 2015: 4-6(اغلب با تولید داروهاي جدید مرتبط است  کند و اجتماعی مرتبط می- مطالعات فرهنگی
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سال تحصیلی عشایر برحسب ییالق و : در سی سال قبل از این نیز پیشنهادشده بود

بدیهی است که در این ). 3: 1364فضیلتی، (قشالق متفاوت با سال تحصیلی جاري باشد 

ها و  یکنواختی و ساده پنداري، از ساختار و بافت و لذا عملکرد تنوع زیستی و انتخاب

-کار-هاي مداخالت جوامع عشایري براي زیست هاي انسانی و جمعی، و شیوه پاسخ

از مناطق عشایري است، دستور ) محلی-بومی-مردمی(همکاري پایدار که مصداقِ حفاظت 

عشایري و نحوه - هاي زیستی ایلی بنابراین، چگونگی مجتمع. د نداشته باشدکاري وجو

هاي بومی براي پیشرفت پایدار و حفظ یکپارچگی  ها و فناوري برداري از این دانش بهره

دیگر، سیماي فرهنگی  بیان به. هاي پیش خواهد شد سرزمین در آینده، ناپیداتر از دهه

  .ند که براي طراحی آینده سرزمینی، خطرناك استما ازپیش ناشناخته می سرزمین، بیش

زیست، در چارچوبی که عشایر در آن به  گرایی در مواجهه با این شیوه تقلیل

فرهنگی قبل -گرایی زیستی این تقلیل. زا است اند، آسیب هاي مولد گوشت، تنزل یافته گروه

) 1: 1353متحرك، اساسنامه دامداران (»دامداران متحرك«از انقالب اسالمی با عنوان 

قانون (جالب است براي این هدف، حتی قریه در اختیار ارتش قرار گرفت . مطرح شد

ناگفته نماند که سی سال قبل از تدوین ). 1: 1343آباد ورامین،  واگذاري قریه علی

ش عشایر از معرفی نماینده خود در مجلس شورا منع شدند .ه 1313اساسنامه، در سال 

تنوع زیستی، مکانیسم امنیتی «این شرایط در حالی است که ). 55و  54: 1392الیاسی، (

باشد و در مناطق خشک که داراي اکوسیستم شکننده  ضروري براي هر اکوسیستم می

این اهمیت شامل ). 69: 1386روحی مقدم، (هستند، اهمیت حفظ تنوع زیستی بیشتر است 

هاي اجتماعی  دهی زیرا سازمان. شودهم می 1هاي اجتماعی تنوع زیست انسانی و زمین بوم

حاصل ... هاي اجتماعی کوچنده، اجتماعات شهري، روستایی و  در ایران مانند سیستم

هستند و این سازمان سرزمینی » طبیعی و انسانی«تنیدگی خاصی از عوامل  تعامل و درهم

هاي  و فرم اندازها چشم. دهد هاي اجتماعی را تبلور و شکل می بندي است که چنین سازمان

                                               
1. Herding System
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هاي  دهی شود و سازمان متعدد اجتماعی میهاي  زمین بومگوناگون سرزمینی، سبب ایجاد 

  . آورد خاصی را به وجود می

، سازمان زیستی شهري و )ها کوچنده(سازمان اجتماعی مدنیت روان «بنابراین، 

از  نشینی همگی ساختارهاي اجتماعی مستقلی هستند که هویت خود را روستایی و جنگل

هاي سرزمینی به عاریت گرفته و برخالف تصور رایج، اگرچه ممکن است هرکدام  ویژگی

کدام را مرحله تکوین  توان هیچ در حوزه قلمرو خود، مراحل تکمیلی داشته باشند ولی نمی

این هویت مدنی روان و سازمان زیستیِ ). 24: 1395رامشت، (»یافته دیگري پنداشت

). 8: 1393انتظاري، (شود  ین مدنیت روستایی و یا شهري نمینشینی، هرگز جایگز جنگل

مثابه تنوع میراث  ها به جنگل«ها و اشتباهات فاحش پیشین به  گیري از کاستی امروزه با عبرت

,Erikson(»طبیعی و فرهنگی 2018: بایستی تنوع زیستی را  بنابراین، می. شود توجه می) 32

هاي محیطی قادرند بین عناصر  سیستم«زیرا . ر گرفتدر نظ 1پیوندي سرزمینی توأم با هم

این هم . آمیختگی به وجود آورند رغم تنوع و افتراق، نوعی پیوستگی و درهم محیطی، علی

کند و به  هاي طبیعی و فرهنگی جوامع متفرق، تظاهر می دهی ها در قالب سازمان پیوندي

محمودي محمدآبادي، (دارد  همین واسطه، پدیدارشناسی بر وحدت زندگی و مکان تأکید

ها و عناصر ساختاري که اهمیت خاص و استراتژیک در  بدون حفاظت از مکان). 90: 1399

) هیدرولوژي(فیزیکی -هاي حیاتی و فرایندهاي مهم بیو برقراري و استمرار پایداري جریان

رند، ها را دا ها یا بیابان بین ارتفاعات و دشت) کریدورهاي کوچ و مهاجرت(و زیستی 

).193: 1396یاوري، (ریزي استفاده از سرزمین، صحیح نخواهد بود  برنامه

توجهی و  شناسی، شاهد این بی تر گفته شد که حتی در تاریخ و جغرافیاي گیاه پیش

شده  ایم و فردگیاهی بدون ارتباط و تعامل با محیط در نظر گرفته می ناتوانی شناختی بوده

. اند ك و رواج رویکرد اکولوژیک، مطرح و شناخته شدهاست و جوامع گیاهی، پس از در

زار در گستره وسیع از نظر  هاي شوره کشور ایران به دلیل برخورداري از زیستگاه«هرچند 

هاي شور و  فلور هالوفیت، بسیار غنی است، ولی روابط اکولوژیکی موجود بین خاك

                                               
1. Land Entanglement
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طبیعتاً این ). 76و  43: 1383ي، زهر(»شده نیست گیاهان در منطقه خاورمیانه چندان شناخته

عشایري که مبتنی بر - لذا زیست ایلی. باشد وضعیت در حوزه فرهنگی، بسیار دشوارتر می

بارث، (»1گوسفند تا شتر«صورت متحرك همراه با تنوع دام از  ، و به»گیاه-زمین«تنوع 

فرهنگ و «باشد، از منظر با نژادهاي متفاوت می) 206: 1378، فرهادي، 15و  13: 1343

هاي زیرین در الگوي زیست جمعی در ایران محسوب  اي وسیع و جزء الیه ، دامنه»زیست

هرچند که با توجه به تغییر ساختار و لذا تغییر عملکرد و کارکرد، امروزه این بافت . شود می

شده درآمده است اما بازیابی  و ترکیب زیست جمعی، به صورتی کامالً متفاوت و دگرگون

بخش  براي آمایش سرزمین پایدار در آینده، مورداستفاده و الهام تواند خوانی آن میو باز

  .باشد

، معنایی است که با حافظه تاریخی طبیعی در ارتباط بوده و 2هویت مکانی«امروزه 

هویت یک مکان و درك چنین . دانند بستري است که مردمی خود را متعلق به آن می

محمودي (»نسان را در تنظیم نسبتش با محیط یاري دهدتواند ا اي از معرفت می هسته

و  4، امضاي ژنومی3چنین بحث از امضاي ژئومورفولوژیکی ، هم)85: 1399محمدآبادي، 

وسعت زیاد ایران و «واسطۀ  اهمیت این مسئله به. شود تحقیقات ژئواکودینامیک مطرح می

، )28: 1377زاده،  حسن(»هاي بسیار متفاوت ساختی با سرگذشت هاي زمین وجود پهنه

مطالعات اخیر در تحلیل اراضی براي نکته تأکید دارند که باید بیشتر بر . گردد دوچندان می

اجتماعی اصرار - هاي اقتصادي درك و شناخت روابط موجود بین اکولوژي و سیستم

رامشت، (ورزید و تنها در این صورت است که الگوي آمایش سرزمین تبیین خواهد شد 

هاي آمایشی  هاِي پیشین و طراحی بینی در بازیابی الگوها و تحلیل این واقع). 186: 1393

باشد، زیرا  هاي پایدار ازجمله، زیست عشایري بسیار مفید و ضروري می براي آینده زیست

                                               
براي عشایر که نیمی از سال را در کوه و نیمی دیگر را در . زمین، شتر مقام خاصی را دارا است در فرهنگ ایران - 1

  ).85: 1377تناولی،(است ضروري ) اسب و شتر(گذرانند، وجود هر دو حیوان  دشت می

2. Space Identity
3. Geomorphological Signature
4. Genomic Signature
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هاي جدید، و انتخاب استراتژي  هاي پیشین و موجود و تولید داده ثبت و مستندسازي داده

گزینِی پایداري براي مواجهه خالّق و هوشمند با  متناسب با هدفبراي معماري اطالعات 

هاي توسعه که عمدتًا رشدمحور  تغییرات را تحت تأثیر جدي قرار خواهد داد و برنامه

شناسیِ پیشرفت پایدار، سوق  شوند به سوي استعدادیابی و ظرفیت تدارك می) اقتصادي(

  .خواهند یافت

  

)زیست عشایري(و انسانی ) گیاهزمین (هاي طبیعی  پیوستگی حوزه)3

مثابه یک اکوسیستم انسانی، ارتباطی پیوسته و متنوع را با  عشایري به-زیست ایلی

و آب را که منابع حیاتی  1اکوسیستم طبیعی؛ ازجمله، گیاه و لذا خورشید، زمین، خاك

- کار- الگوي زیست. هاي نادیدنی هستند، داشته است براي زیست از دوران باستان تا آینده

شناسی  تواند بدون بوم منداِن کوشا، فعال، دقیق و آگاه بوم نمی همکاري این زیست

خوداتکایی . شناخته شودایران  3و2شناسی گیاهی خصوصاً جامعه نگاري و بلکه جامعه

گیاهی - ها، آیینه تنوع زمینی ، و تحرك آن4ایالت و عشایر انعکاسی از خودکفایی گیاهان

.در ایران است

رغم سادگی و بداهت اولیه، بسیار دشوار و پیچیده  ایالتی و عشایري علیزیست 

برداري از منابع پایه و طبیعی  راهبرد کوچ، نوعی مدیریت سرزمینی و شیوه بهره اصل. است

انتقال بودن  شود که در آن، رویکرد استفاده از زمین با توجه به ثابت و غیرقابل محسوب می

وق براي پراکندگی و جلوگیري از رشد تجمعی در مقابل نیروي مش«آن، با تکیه بر 

مثالً با . گیرد صورت می) 85: 1391فرجی سبکبار، (»کننده تجمیع زمین نیروهاي تشویق

 هاي حیوانی، حداکثر استفاده از پوشش گیاهی پراکنده را  تنوع گونه«انتخاب راهبرد

                                               
).118: 1383سینکلر،(هاي گیاهی است  نظام خاك، منبع دینامیک و یکی از بوم - 1

2. Phytosociology
).1: 1376گینوشه،(هاي گیاهی است  شناسی گیاهی دانش بررسی و مطالعه جامعه جامعه - 3

  ).55: 1394گلیسمن،(گیاهان موجوداتی خودکفا هستند  - 4
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ها یا دیگر  سالی، بیماري دلیل خشکها به  پذیر نموده و احتمال تلفات در میان گله امکان

  ).24: 1394فائو، (»دهد داران هستند، کاهش می شرایطی را که عمدتاً خارج از کنترل گله

بوم و تحوالت  دار و وثیقی با زیست پیوستگی دامنه بنابراین، این شیوه زیست جمعی

کشتی در  مشابه سیستم تک-که زیست تک الگوي شهِر مصرفِی امروز آن دارد، درحالی

هاي اخیر بوده است،  هاي جهانی آن، طی دهه که توسعه پایدار از چالش -کشاورزي مدرن

که تجزیه و ترکیب و الگو  تواند چنین ارتباط ژرفی را برتابد، چه رسد به آن آسانی نمی به

یونسکو در چارچوب طرح عظیم تحقیقات علمی خود «مثال وقتی  عنوان به. پردازي نماید

نشینی را در دستور جلسه سمپوزیوم  الي دیگر مسائل، کوچ ناطق خشک، در البهدرباره م

دوپالنول، (یافته بود  مقاله به این مهم اختصاص 5، قرار داد، فقط )1960ماه مه (در پاریس 

هاي جغرافیاي پزشکیِ پیشرو از نظر زمانی، براي  چنین در یکی از تحلیل هم). 292: 1383

ها یک مانع و تهدید و نه یک ویژگی و موقعیت  ي، شیوه زیست آنتعامل با جامعه عشایر

دیگر، نمونه). 212و  211: 1365هوشور، : بنگرید به(گردد  طبیعی و متمایز معرفی می

مفهوم بومی «اما از ) 112: 1392براتی، (پرداخته » راه«اي است که به بازشناسی مفهوم  مقاله

هاي مهم  و از سازه) 11: 1343بارث، (»از زمین است راه که طرز استفاده راه ایل و ایل

پافشاري عشایر را که ) 192: 1396یاوري، (باشد  استراتژیک و زیرساخت اکولوژیک می

شود که  ردي دیده نمی، )248: 1374کوثر، (براي گذشتن از مسیرهایی معین در پی داشته 

  . دهندة دشواري کار است نشان

,Korner(»مرتبط با مدیریت زمین مبتنی بر دانش سنتی میراث فرهنگی«امروزه از 

2006: ,Swiderska(»پیوستگی تنوع بیولوژیکی و فرهنگی بهم«و ) 3 2017: بحث ) 2

شناسان و  باستان«امروزه براي . باشد بار می شود، لذا غفلت یادشده، بسیار خسارت می

و نیز راهبردهاي استقراري  شناسان شکی وجود ندارد که جستجوي انسان براي غذا انسان

بنابراین، شناخت . سیما است ها در زمین، مربوط به بخشی از عملکرد اکولوژیکی زمین آن

زیستی که این  هاي محیط سیما و داده شناختی و بسترهاي محیطی یک زمین ساختار زمین

انسان  کنند، ما را در درك بهتر انتخاب راهبردهاي گوناگون توسط رفتارها را منعکس می
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در همین راستا،  ).52: 1383نیکنامی، (»کند یاري می) رو هاي کوچ نظیر گروه(گذشته 

مثال،  عنوان به.اند تأمل هاي متفاوت براي عبور قابل شده در زمین مسیرهاي مختلف انتخاب

هر یک از قبایل بزرگ فارس، مسیر موروثی و باستانی مخصوص به خودي دارند که در «

اي که در مورد وقت عزیمت، مدت اشغال و  سمی مطابق با برنامه دیرینههاي مو مهاجرت

ترکیب این برنامه و مسیر . کنند توقف در نقاط مختلف دارند، در طول آن سفر می

هاي مختلف در اثناي یک دوره سالیانه مشخص  الذکر که محل ایل را در زمان فوق

ه بر مبناي معابر و خطوط ارتباطی را-مسیر ایل. راه آن قبیله است-دارد، همان ایل می

که برنامه کوچ به  شود، درحالی موجود و با توجه به در دسترس بودن آن و مرتع تعیین می

  ). 12و  11: 1343بارث، (»رشد مراتع مختلف و حرکت سایر ایالت بستگی دارد

 اي است که پاسخ آگاهی دقیق از فرآیند حیات گیاه و رشد مراتع، مسئلهشناخت و  

به صورتی پیوسته  1نهفته است و متوقف بر ارزیابی توان اکولوژیکی» حوزه طبیعی«آن، در 

پروري بستگی به حفظ و مداومت یک موازنه  ثبات یک جمعیت دام«. باشد و کاربردي می

عالوه بر این، ). 1343:200بارث، (»بین مراتع و جمعیت حیوانی و جمعیت انسانی دارد

یعنی » حوزه انسانی«دیگران نیز نیازمند پاسخگویی به پرسشی در دانستن برنامه حرکت 

انجام کارهاي «باشد  هاي مختلف می مقیاسهاي تعامل، الگوي کار و همکاري در  شیوه

مجموعه دو تا ده (در هر مال . مهم عشایري به شیوه شورایی و مشورت جمعی بوده است

هاي  ، همکاري)گردد ر کنار هم برپا میگیري بهتر از مرتع د چادر که به خاطر بهره سیاه

هاي دامی و امثال آن وجود  گیري بهتر از فرآورده سنتی به خاطر تسریع در کارها و بهره

و  145و  144یازده، : 1381صفی نژاد، (»چنین، شوراي محلی وجود داشته است هم. دارد

انتخاب «و چگونه به اند  دیده توان پرسید که جوامع عشایري چه می بنابراین، می). 660

  اند؟ همکاري خاص خود رسیده-کار-براي الگوي زیست» اجتماعی

باید توجه داشت که مقدم بر کاربست الگوي زیستن، شناخت محیط قرار دارد که   

محیط دو عنصر «. باشد در گرو کیفیت و توانِ ادراکی و احساسی و تعامل با تنوع محیط می

                                               
1. Ecological Capability Evaluation
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ودیعی، (»عوامل متشکله آن مکان و فضا را در خود دارد مکان، و سیستم ارتباطی که: کلی

شناسی و کنش متقابل و اندرکنشِ  بنابراین، بررسی زیست عشایري بر پایه محیط). 4: 1353

دشواري و . هاي طبیعی و انسانی قرار دارد که ماهیتی اکوسیستمی دارند حوزه

هاي  قیقاتی در عرصهگریزي این شیوه زیست نیز به همین واقعیت و ضعف تح شناخت

  .گردد اي برمی اي و فرا رشته رشته بین

  

  گیري نتیجه

پژوهیِ تاریخ تحول محیطی از  شناسی و پیشینه هاي پایدار، نیازمند دیرین نگري زیست آینده

اي  هاي بومی، از سوي دیگر است تا با دستیابی به نقشه ها و فناوري سو و دانش یک

و محیط در طول زمان، طراحی منظومۀ الگوي پیشرفت پایدار،  بینانه از تعامالت انسان واقع

شناسی البته محدود  در این مقاله تالش شد زیست جمعی عشایري از منظر بوم. میسر گردد

با توجه به . و تعامالت عشایر با آن، مورد واکاوي قرار گیرد» گیاه- زمین«بست  به هم

-نظري و اجرایی-مل و ارتباط مفهومیهاي طبیعی و انسانی و لذا عدم تعا جدایی حوزه

ها و تجویزهاي طبیعی و انسانی با یکدیگر، بازیابی  ها، تحلیل سازمانی میان توصیف-نهادي

هاي  ها و فناوري هاي دانش همکاري عشایري که یکی از گنجینه-کار-و بازخوانی زیست

و استمرار این  بستر. هاي جدي روبرو است باشد با چالش قیمت براي آینده می بومِی ذي

، )ها ها و دام انسان(جمعی  نوع زیست جمعی به حرکت پیوسته بر روي زمین و تحرك دسته

واقعیت تنوع سرزمینی و . گرفته است با اتکا به جوامع گیاهی و تنوع زمینی و اقلیمی، شکل

- که دربردارنده میراث طبیعی-مسئله این شکل از زیستن را  دیرینه بودن آن، صورت

سازد که شناسایی و  با متغیرهاي متعدد، متنوع و حتی متضاد روبرو می - ی استفرهنگ

-هاي دانشی مندي از توان ها، بسی دشوار و نیازمند بهره درك مجموعه روابط میان آن

ریزي مستمر و نو شونده  فنی براي شناسایی استعدادهاي فالت مرتفع ایران و برنامه-مهارتی

  .باشد براي استفاده از سرزمین می



  

  

  

  

63   |مهام   ... ،»هاي پایدار زیست«، بستر »گیاه-زمین«

مانندي در ماندگاري و  عشایري ایران همچون رودخانه دائمی، نقش بی-زیست ایلی

تواند بدون  حفاظت از این میراث ذوابعاد ایفا نموده است که عبور به سمت آینده، نمی

بوم و ترکیب  شناسایی دقیق زیست. ها به نتیجه برسد دقت در الگوي حفاظتی آن

سازي عوامل متنوع، ناهمساز و  تجمیع قوا براي متناسب استعدادهاي طبیعی و انسانی و

نامنسجم، بارزترین ویژگی زیست عشایري است که توانسته تنوع زمینی و اقلیمی و گیاهی 

سو و هماهنگی و همکاري پیوسته در درون  را با تنوع دامی و نیازهاي متفاوتشان، از یک

کب و وسیع با تنوع در استقرار، از ها را براي عبورهاي مر واحدهاي عشایري و میان آن

.سوي دیگر فراهم سازد

نیاز حیاتی تحرك به ثبات و تداوِم منابع پشتیبان ازجمله ثبات جوامع گیاهی و تأثیر 

) شفاهی(شناسان  این جوامع بر استمرار زیست عشایري، آنان را به جامعه نگاران و جامعه

ده است که در فالت مرتفع ایران از نظر گیاهی در گستره وسیع و متنوع سرزمینی بدل کر

مندي از حافظه اکولوژیک در مقایسه با دیگر جوامع  جسمانی و ذهنی، تجربه زیسته و بهره

نظیر جامعه شهري و شهروندان آن، مستعدترین نیروها و استعدادهاي انسانی براي فعالیت 

اتنوفارماکولوژي،  شناسی، ژئوبوتانی، اتنوبوتانی، شناسی، زمین هاي گیاه در حوزه

هاي سرزمینی از مرکز تا مرزهاي  حضور در پهنه. کرده است... پالئوبوتانی، بیوتراپی و 

بانان  هاي اکولوژیک، آنان را به محیط ها و زیرساخت کشور با سابقۀ ایجاد و حفظ سازه

هاي اداري فرسوده،  ونشان مبدل ساخته است که فراتر از سازمان نام بومی و سیار بی

. بدیلی داشته باشند آفرینی بی ، نقش)طبیعی و انسانی(توانند در حفاظت اکولوژیک  می

در » اجتماعی«هاي  عشایري یکی از انتخاب-توان گفت زیست ایلی بنابراین، می

دهی  یابی و سازمان این سرزمین پهناور، طراحی نظم و سازمان» طبیعی«برداري از منابع  بهره

  .و در مقیاس وسیع، متناسب با شرایط طبیعی و زیستی بوده است بر اساس تحرك با برنامه

ها  بازیابی و بازخوانی رمززیست در حوزه عشایري که میراث طبیعی و فرهنگی سده

را در خود دارد، مستلزم بازبینی دانشی و فناورانه براي کسب توانایی جهت رو آوردن به 

اي بر  هاي توسعه گذاري اصالح سیاستسو و  اي از یک اي و فرا رشته رشته کارهاي بین
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اساس رجوع به الگوهاي بومی آمایش سرزمین و شناخت استعدادهاي متنوع آن، از سوي 

بدین ترتیب، سیر نزولی و قهقرایی زیست عشایري که تقلیل یافتن به . باشد دیگر می

این الگو از  تنها از حذف شود و نه پروري را در پی دارد، متوقف می دامداري و نه حتی دام

همکاري و تغییر بنیادین در الگوي زیست جمعی و سازمان فضایی در -کار-پیکره زیست

گیري از این ظرفیت ملّی و جهانی و تطبیق دانشی و  شود، بلکه با بهره گیري می کشور پیش

متناسب با زندگی واقعی، که البته اقتصادي و ) از مدرسه تا دانشگاه و پژوهشگاه(فنی 

صرفه است، این نبض تپنده حیات جمعی در کشور، بار دیگر خواهد توانست به  هب مقرون

  .الگویی براي زیست پایدار تبدیل گردد

هاي مختلف  هاي برنامه رسد ولی شکست بینانه به نظر می هرچند این امیدواري خوش

و لحاظ عوامل اکولوژیک براي » گیاه- زمین«بست  توسعه و لزوم بازگشت به هم

ازپیش براي حضور در  ي پایدار، جایگاه این استعداد و ظرفیت انسانی را بیشها زیست

سازد، خصوصًا که تغییرات زمین و تغییرات اقلیمی،  ساز آشکار می هاي آینده فناوري

-کار-هاي رایج را بیش از گذشته به چالش کشیده و بازسازِي الگوهاي زیست حل راه

ضرورتی . هاي پایدار ضروري ساخته است زیستهمکاري انسان با محیط را براي آینده 

هاي پژوهشیِ  هاي علمی و هسته ها، انجمن گیري گروه که تحقق دانشی آن تا زمان شکل

  .به تعویق خواهد افتاد» فناوري- بوم زیست-فرهنگ«
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  منابع

  کتاب

هاي مجلس شوراي اسالمی ، مرکز پژوهش)1353(.اساسنامه سازمان دامداران متحرك.  

بررسی نقش و جایگاه مجلس شوراي ملّی در سیاست«، )1392. (، علی احمدالیاسی

، دوره جدید، شماره اسناد بهارستان، »)1320-1304(هاي عشایري دوره پهلوي اول  گذاري

2 :51-63.  

10-1: 1، شماره 25، سال ریزي محیطی جغرافیا و برنامه، »اقلیم اختري«، )1303. (انتظاري، مژگان.  

دوره فصلنامه مطالعات ملّی، »نشینی در ایران زوال کوچ«، )1386. (بهاروند، سکندر اللهی امان ،

  .184-155: 17، شماره 5

از دیدگاه یک جهان زبانی» راه«بازشناسی مفهوم «، )1392. (قلم براتی، ناصر و فرزاد زرین-

، سال باغ نظر، »در زبان فارسی» فضاهاي ارتباطی«هاي حوزه معنایی  فرهنگی با تأکید بر واژه

  .116-105: 24، شماره 10

موسسه مطالعات و : کاظم ودیعی، تهران: ، ترجمهایل باصري، )1343. (بارث، فردریک

  .تحقیقات اجتماعی

محمد دانش، : ، ترجمهتنوع زیستی، )1380. (پیتون، بن؛ کامپا، هنري و وینتر استاین، اسکات

  .زیست سازمان حفاظت از محیط: تهران

 ،ل، )1377. (پرویزتناولییساولی: ، تهرانهاي عشایري و روستایی ایران آرایش اسب و ج.  

علی محبی، مرتضی حسینی توسل، : ، ترجمهبه سوي عدالت اقلیمی، )1399. (توکار، برایان

  .جهاد دانشگاهی: سید جعفر سید اخالقی، تهران

شناسی و  هبردي تحقیقات گیاهبرنامه را، )1387. (زاد، زیبا با همکاري اعضاي تدوین برنامه جم

  .ها و مراتع موسسه تحقیقات جنگل: ، تهرانهاي طبیعی ایران بندي گیاهان در محیط رده

سازمان تحقیقات، : ، تهرانتاریخ علوم منابع طبیعی ایران، )1378. (جوانشیر خویی، کریم

  .آموزش و ترویج کشاورزي

نشر نی: ، تهرانتحلیل اجتماعی در فضاي کنش، )1385. (چلبی، مسعود.  

عادل دباغ، یعقوب راعی: ، ترجمهمبانی آگروفارستري، )1383. (گوتام، چونداوات

  .دانشگاه زنجان: ، زنجانعزیز جوانشیر، فرید شکاري، نسب محمدي
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گرمایی ایران  هاي زمین داده«، )1377. (زاده، جمشید؛ اسماعیلی فرد، صغري و ظیفی، زویا حسن

  .39-27: 2و  1هاي  ، شماره24، جلد مجله فیزیک زمین و فضا، »ساختی آن مینو تعبیرهاي ز

محمدحسین پاپلی یزدي، : ، ترجمه و تلخیصنشینان و شبانان کوچ، )1383. (دوپالنول، گزاویه

  .سمت: تهران

نژاد، غالمرضا و  خواهی، مهدي؛ قربانی نهوجی، مجید؛ مهرآفرین، علی؛ امینی دولت

شناسایی، : مطالعه اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی شهرستان کازرون«، )1391(.خواهی، علی دولت

  .178- 163: 42، شماره 11، سال فصلنامه گیاهان دارویی، »پراکنش و مصارف سنتی

سمت، چاپ هشتم: ، تهرانهاي ژئومورفولوژي نقشه، )1393. (رامشت، محمدحسین.  

مرکز : ، تهراندستگاه جغرافیایی ایران، )1395. (رامشت، محمدحسین و راهدان مفرد، محمد

  .الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت

شیرازه: مجتبی سلطانی، تهران: ، ترجمهنیوتون و فیزیک کالسیک، )1380. (رانکین، ویلیام.  

مهکامه، چاپ دوم: ، تهرانهاي محیطی و طبیعی آن ایران و توان، )1393. (رهنمایی، محمدتقی.  

هاي خاك بر  بررسی تأثیر شکل زمین و ویژگی«، )1399. (محمد کیا، یونس و فتاحی، رستمی

  .17-1: 17، شماره 8، دوره بوم گیاهان نشریه حفاظت زیست، »صفات رویشی گونه تنگرس

اگروفارستري در مناطق «، )1386. (نیا، علیرضا و شهریاري، علیرضا اهللا؛ مقدم روحی مقدم، عین

  .70-74:62، شماره فصلنامه جنگل و مرتع، »خشک

و 3، شماره فصلنامه علوم اجتماعی، »ایالت و عشایر کرمان«، )1371. (زند رضوي، سیامک :

167-215.  

هنریک مجنونیان و : ، ترجمههاي ژئوبوتانیکی خاورمیانه شالوده، )1383. (زهري، میکاییل

  .دایره سبز: باریس مجنونیان، تهران

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و : ، تهراننفرهنگ سیاسی ایرا، )1386. (القلم، محمود سریع

  .اجتماعی

تهرانشناسی در تولیدات گیاهی مبانی بوم، )1383.(پ.ر و گاردنر، ف. سینکلر، توماس ، :

  .سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي
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بررسی اقتصادي تولید «، )1396. (صابري، علیرضا؛ آبیار، نور محمد و صابري، ناصر

هاي  نشریه الکترونیکی یافته، »شده در استان گلستان فراموشاي جدید و  محصوالت علوفه

  .45-26: ، شماره3، دوره تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی

204-182: 2، شماره مجله دانشکده دانشگاه تهران، »خان نامه«، )1354. (صفی نژاد، جواد.  

تهران)دو جلد(یی و عشایري تحلیل و تفسیر مجموعه اسناد روستا، )1381. (صفی نژاد، جواد ، :

  .نشر آتیه، چاپ دوم

سمت: ، تهرانشناسی ایالت و عشایر ایران جامعه، )1395. (صفی نژاد، جواد.  

روي؟ رویکرد توسعه  اسکان یا ادامه کوچ«، )1383. (ضیاء توانا، محمدحسین و توکلی، جعفر

  .87-67: ، شماره2، سال جغرافیافصلنامه، »پایدار به آینده عشایر

دو فصلنامه نظریه و عمل ، »چالش کوچ عشایر و مدارس عشایري«، )1394. (عبدلی، مصطفی

  .22-5: 5، شماره 3، سال در برنامه درسی

هاي مهم مرتعی مناسب براي توسعه و  معرفی برخی گونه«نقد کتاب «، )1399. (عصري، یونس

  .160-155: ، شماره5، جلد طبیعت ایراننشریه، »اصالح مراتع ایران

هاي پروتکل ملّی درمان با  زیرساخت، )1395. (عرشی، احمدرضا  و بهرامی زاده سجادي، شیما

  .انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر: ، تهراناسب

سازمان میراث فرهنگی : ، تهرانشناسی تئوري و عمل در باستان، )1380. (زاده، عباس علی

  .کشور

انتشارات ائلشن: ران، تهها گالش، )1388. (عیسی پور، عزیز.  

حسن ارزانی و حمیدرضا : ، ترجمهاصول ارزیابی سرزمین براي چراي گسترده، )1394. (فائو

  .جهاد دانشگاهی: محرابی، تهران

هاي روستایی ایران هاي فضایی سکونتگاه تحلیل نابرابري«، )1391. (فرجی سبکبار، حسنعلی« ،

  .100-83: ، شماره1، سال فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی

نظران درباره آینده  مجموعه نظرات صاحب(عشایر ، »عشایر و مراتع«، )1364. (فضیلتی، علی

  .3-1: ، سازمان امور عشایر)زندگی عشایر

انتشارات امیرکبیر: ، تهران)جلد اول(نامه کمره ، )1369. (فرهادي، مرتضی.  

شناسی مرکز کرمان: ، کرمانهاي بازیافته موزه، )1378. (فرهادي، مرتضی.  
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ره، )1395. (فرهادي، مرتضیدانشگاه عالمه طباطبایی: ، تهراننامه کَم.  

1343(.آباد ورامین جهت استفاده دامداري ارتش به وزارت جنگ قانون واگذاري قریه علی( ،

  .هاي مجلس شوراي اسالمی مرکز پژوهش

شناسی ایران ان درباره زمینروند مطالعات ایرانیان و خارجی«، )1369. (قریب، عبدالکریم« ،

، به کوشش علی موسوي گرمارودي، وارة بررسی مسائل ایران مجموعه مقاالت انجمن

  .292-283: وزارت امور خارجه: تهران

1387. (کرمی، پرویز؛ گرگین گرجی، مهتاب؛ بصیري، رضا و کارگري، ابراهیم( ،

زیستگاه : مطالعۀ موردي(ک هاي اکولوژی اي در گروه گونه وتحلیل تنوع گونه تجزیه«

  .47-5: 46، شماره 34، سال شناسی محیط، »)کوهساالن کردستان

13-1: 11و  10، شماره نامه نور، »بوهون و مال«، )1359. (یر کریمی، اصغر و دیگار، ژان پی.  

بررسی ویژگی و «، )1398. (حسین و موسوي، سید محمدجواد کریمی، حمید؛ کرمی، غالم

: 49، شماره 17، دوره زیست فصلنامه انسان و محیط، »زراعی-ه نظام جنگلهاي توسع زمینه

79-90.  

شناسایی «، )1397. (کوچکی، علیرضا؛ رضوانی مقدم، پرویز؛ عسگري، اشکان و رستمی، رضا

نشریه ، »هاي زراعی ایران نظام شده در بوم و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش

  .367-353: 2، شماره 10، دورهشناسی کشاورزي بوم

وزارت : ، تهرانها وري بهینه از آن ها و بهره اي بر مهار سیالب مقدمه، )1374. (کوثر، آهنگ

  .جهاد سازندگی

سیاوش : ، ترجمهها گذاري زیست و سیاست اقتصاد منابع طبیعی، محیط، )1394.(کوال، اي

  .جهاد دانشگاهی، چاپ ششم: دهقانیان و فرخ دین قزلی، مشهد

ترجمه حمید 21دستور کار ، )1377(.زیست و توسعه کنفرانس سازمان ملل درباره محیط ،

  .زیست سازمان حفاظت از محیط: طراوتی و سید امیر ایافت، تهران

نوري،  فتحعلی خواجه :، ترجمهتحقیقات جغرافیایی راجع به ایران، )1393. (گابریل، آلفونس

  اساطیر: تهران

اي بر روند و توسعه زراعت و باغداري عشایري  مقدمه«، )1373. (گروسی، عباس عبداهللا

  .76-53: 4، شماره )باهنر کرمان(دو فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، »ایران
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بندي  شناسایی و طبقه«، )1392. (گودرزیان، پردیس؛ عرفانی فرد، سید یوسف و صادقی، حسین

، نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار، »ارسهاي آگروفارستري موجود در استان ف سامانه

  .70-55: 1، شماره 23دوره 

جهادنسرین آقاجان نوري، : دهی زنان کوهستان، ترجمه ، سازمان)1377. (، ژانتگوریونگ ،

  .23-18: 205و  204، شماره 17سال 

20- 16: 100، شماره ماهنامه علوم زمین و معدن، )1398(.وگو با دکتر درویش زاده، علی گفت.  

17/3/1395.وگوي نویسنده با دکتر امیر شاه کرمی، سید عبدالعظیم گفت.  

مهدي نصیري محالتی، علیرضا کوچکی، : ، ترجمهاگرواکولوژي، )1394. (گلیسمن، استفن آر

  .دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ هفتم: پرویز رضوانی و علیرضا بهشتی، مشهد

موسسه : ، ترجمه مرتضی عطري، تهرانیشناسی گیاه جامعه، )1376. (گینوشه، مارسل

  .ها و مراتع تحقیقات جنگل

انتشارات دانشگاه تهران: ، تهرانجغرافیاي گیاهی اجتماعات رویشی، )1343. (مبین، صادق.  

درآمدي بر تغییرات فضایی  پیش، )1397. (محمودي محمدآبادي، طیبه و رامشت، محمدحسین

  .رانی پیشرفتمرکز الگوي اسالمی ای: ، تهراندر ایران

مشهدژئومرفولوژي پدیداري، )1399. (محمودي محمدآبادي، طیبه و رامشت، محمدحسین ، :

  .انتشارات پاپلی

1390. (اصغر؛ جعفرزاده، هورفر و مخدوم، عبدالرضا صفت، علی مخدوم، مجید؛ درویش( ،

پ ششم، ، چا)GIS(هاي اطالعات جغرافیایی  زیست با سامانه ریزي محیط ارزیابی و برنامه

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

هاي  پژوهش، »محاسبه و تحلیل تنوع زمینی«، )1397. (مختاري، لیال گلی و بیرامعلی، فرشته

  .322-307: 2، شماره 50، دوره جغرافیاي طبیعی

 ،سیستم «ي  طراحی و توسعه«، )1389.(سودابه برجد، ز  محمدرضا و، یکانی  ؛محمدمدد

، »ي ایران آوري اطالعات مکانی و توصیفی عشایر کوچنده در جمع» اطالعات مکانی همراه

  . 50-31: 1، شماره هاي رسمی آمار ایران مجله بررسی

انتشارات : ، تهرانهاي مناطق خشک بومکشاورزي پایدار در زیست، )1393. (مرشدي، علیرضا

  .دانشگاه تهران، چاپ دوم
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مرکز آمار ایران: ، تهراننتایج تفصیلی استان کهگیلویه و بویراحمد، )1369. (مرکز آمار ایران.  

طرح شناخت مناطق » عنوان کتاب 129نقد «، )1396. (اصغر و فرح پور، مهدي معصومی، علی

  .110-98: 1، شماره 2، جلد یراننشریه طبیعت ا، »اکولوژیک کشور

سمت: ، تهرانجغرافیاي کواترنر، )1390. (معتمد، احمد.  

سازمان : ، تهرانهاي معدنی با استفاده از گیاهان ردیابی پتانسیل، )1386. (مکوندي، شیوا

  .شناسی و اکتشافات معدنی کشور زمین

هاي کوهنوردي ایران پناه جان ها و پناهگاه، )1382. (میرآقایی فعال، میرغنی و یاسینی، مجید ،

  .مؤلف: ناشر

بررسی «، )1397. (نگهدار صابر، محمدرضا؛ احمدي، شهرام؛ چوکار، الدن و عباسی، علیرضا

نشریه حفاظت ، »هاي بنه در استان فارس تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع گیاهی جنگل

  .268-251: 13، شماره بوم گیاهان زیست

 شده در  گیاهان زراعی فراموش«، )1383. (حاج سید هادي، محمدرضانورمحمدي، قربان و

  .209-192: مقاالت کلیدي هشتمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران، »ایران

وري از زمین در یکپارچگی  سنجش تأثیر تغییر بافت بهره«، )1383. (الدین نیکنامی، کمال

  .60-51: 35، شماره شناسی طمحی، »شناختی سیماهاي طبیعی و باستان زمین

10-3: 1، شماره شناسی محیط، »بار محیط«، )1353. (ودیعی، کاظم.  

نشریه طبیعت ایران، »شناسی روز علم دیرینه گیاهی و گیاه«، )1396. (هاشمی یزدي، فیروزه ،

  .26-21: 2، شماره 5جلد 

گُستر در  مردم استفاده از اطالعات مکانی«، )1398. (هنرپرور، سپهر، ملک، محمدرضا

، دوره )سپهر(فصلنامه اطالعات جغرافیایی ، »سالی منابع آبی روزرسانی اطالعات خشک به

  .135-123: 109، شماره 28

جهاد دانشگاهی: ، تهراناي بر جغرافیاي پزشکی ایران مقدمه، )1365. (هوشور، زردشت.  

هاي کوهستانی در ایرانبوم ها و وضعیت زیست سال جهانی کوه«، )1381. (یاوري، احمدرضا« ،

  .96-87: 30، شماره شناسی محیط

شناخت ، )1396. (یاوري، احمدرضا؛ دارایی، الله؛ زبردست، لعبت و هاشمی، سید محمود

  .آواي قلم: تهراناستعداد سرزمین در فالت ایران، 
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از  ریزي استفاده سنجش و ارزیابی در برنامه، )1396. (زاده، نگار یاوري، احمدرضا و طبیب

.آواي قلم: تهرانسرزمین، 
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