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 چکیده
است. تنوع بسیار  ه به نوشتارهای مختلف پرداخته شدهآن از طریق مراجعاز فرهنگی، ارزیابی و حفاظت در این مقاله به بررسی تنوع زیست

وجود گوناگونی در  واسطهزیستی بلکه به که نه تنها به سبب تنوع رودبه شمار میزمین  کره تاانگیزترین خصوصیزیاد یکی از شگفت
در ای در تاریخ بشر سابقهو فرهنگی با نرخ بی زیستیتنوعهر دو اکنون همبا این حال، های جامعه انسانی ایجاد شده است. ها و زبانفرهنگ

صورت گرفته در اواخر قرن گذشته میالدی نشان دادند که ارتباط مستقیمی میان پراکنش، تهدیدات و نابودی  مطالعات. هستندحال کاهش 
و فرهنگی و درک  ی، زباننوع زیستیافزایش آگاهی از وجود اشتراکات و ارتباطات میان تای و جهانی وجود دارد. در سطح منطقهاین تنوع

 یپیدایش حوزهمنجر به، استزیستی و اجتماعی عصر حاضر رفتن این روابط عامل بسیاری از مشکالت محیط این واقعیت که از میان
در سطح  همچنیندر کشورهای مختلف و  یهایپژوهشتاکنون در این راستا . ه استشدفرهنگی  پژوهشی جدیدی با عنوان تنوع زیست

ای، و زبانی در سطوح جهانی و منطقهزیستی تنوعصورت تحلیل همبستگی ه توان برا می هاسیر کلی آن جهان به عمل آمده است که خط
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 سرآغاز
زمین  ت کرهاانگیزترین خصوصیشگفتیکی از تنوع بسیار زیاد 

های گیاهی و تنها به سبب حضور گونه ه نهک رودبه شمار می
در  تنوعوجود  واسطهبلکه به  ،های مختلفکوسیستماجانوری و 

 Maiero) های جامعه انسانی ایجاد شده استها و زبانفرهنگ

& Shen, 2004) .پذیری سالمت و انعطافحفظ  درزیستی وعتن
برای  ضروریی هاشرطپیشجمله از  و نقش داردها اکوسیستم

شمار بهانسان و دیگر اهداف اجتماعی  یزندگی پایدار، سالمت
را برای سازگاری و  جوامعظرفیت نیز تنوع فرهنگی  .رودمی
 .(Pilgrim & Pretty, 2010)دهد له با تغییرات افزایش میبمقا

و فرهنگی با نرخ زیستی تنوعدو هر  اکنونهم ،با این حال
 در حال کاهش و نابودی هستندای در تاریخ بشر سابقهبی

(Agnoletti & Rotherham, 2015) .صورت های پژوهش
ارتباط که  نددادنشان اواخر قرن گذشته میالدی  در گرفته

، یتنوع زیستو نابودی تهدیدات  ،پراکنشمستقیمی میان 
وجود دارد  جهانیای و در سطح منطقه یفرهنگی و زبان

(Pilgrim & Pretty, 2010; Gorenflo et al., 2011; 

Coombe, 2001).  افزایش آگاهی از وجود اشتراکات و
درک این همچنین و فرهنگی و زیستی تنوعارتباطات میان 

رفتن این روابط عامل بسیاری از مشکالت واقعیت که از میان
 منجر به، رودبه شمار میعصر حاضر زیستی و اجتماعی محیط

فرهنگی پژوهشی جدیدی با عنوان تنوع زیست یپیدایش حوزه
 ,Maiero & Shen, 2004; Maffi & Woodley) ه استشد

های بومی و که در ابتدا بیشتر به بررسی گروه این تنوع .(2010
ر حفاظت از ها و نقش این افراد دهای معیشتی آنسنتی، نظام

های پرداخت، در سالطبیعت در کشورهای در حال توسعه می
ای توسعه گونه اخیر درصدد برآمده است تا نظریه حفاظت را به

را نیز های جوامع ها و زبانبر تنوع زیستی، فرهنگدهد که عالوه
 ,Maiero & Shen, 2004; Maffi & Woodley) دربرگیرد

2010; Buizer et al., 2016) . امیدوار  حوزهپژوهشگران این
و فرهنگی و مطالعه زیستی تنوعهستند تا با بررسی رابطه میان 

گیران در اخذ تصمیمبه ، هاآنعوامل تقویت کننده یا کاهنده 
یاری رسانند و از این های مناسب برای مدیریت اراضی سیاست

حمایت و حفاظت از سیماهای زیست راه زمینه الزم برای 
برای این . (Stepp et al., 2004) آورندجهان را فراهم فرهنگی 

گرد هم آوردن  جهتای های میان رشتهپژوهش به منظور
موضوعات مختلف و ترسیم یک تصویر یکپارچه از وضعیت تنوع 

حیات اعم از زیستی، فرهنگی و زبانی نیاز است تا بتوان ضمن 
به اجرا  هاآن ازبرای حفاظت اقدامات موثر را  ،تهدیدات شناسایی

 نوشتارراستا این در . (Rapport & Maffi, 2010)آورد در
و  فرهنگی بررسی مفهوم تنوع زیستبه  کوشد تامیحاضر 

صورت  و اقدامات هابپردازد و مروری نیز بر پژوهش تهدیدات آن
   داشته باشد. این تنوعاز ظت و حفازمینه ارزیابی گرفته در 

 

 چارچوب نظری
تشکیل زیستی، فرهنگی و زبانی  جزفرهنگی از سه تنوع زیست 

 در زندگی انسان برخوردار هستنداهمیت خاصی  ازکه  شده است
بر جوامع بشری را تواند اثرات منفی ها میآنهر یک از  و نابودی

بررسی بررسی تنوع زیست فرهنگی،  پیش ازرو از این وارد نماید.
 رسد.نظر میضروری به  آنعوامل تهدید کننده  واجزا 

 

 تنوع زیستی 

زمین اشاره بر روی کره انواع موجودات زندهبه زیستی تنوعواژه  
 ی به عمل آمده در سطح جهانبراساس یکی از برآوردها .دارد
میلیون گونه اعم از گیاه، حیوان، باکتری، قارچ و سایر  57/1

این . (Ishtiaq et al., 2012) وجود داردموجودات تک سلولی 
نه تنها بر  ،مهم در بقای انسان و محیط یبه عنوان عاملتنوع 

 از این رو .موثر استنیز  آنبقای جامعه انسانی که بر کیفیت 
شناختی برای شاخص بومیک عنوان  تواند بهمیزیستی تنوع
 ها مفید واقع شوداکوسیستمبینی سالمت و پایداری پیش

(Pretty et al., 2009; Frank, 2011).  در سه اغلبوع تناین 
 گیرد: زیر مورد بررسی قرار می سطح

ها در یک گونه ها و تنوع ژنتفاوتگر بیانکه تنوع ژنتیکی  -
های متمایزی از همان گونه را جمعیت ،است. این طبقه از تنوع

دهد های ژنتیکی یک جمعیت را نشان میگیرد یا تفاوتدربرمی
الزم برای  شرایطآوردن  (. تنوع ژنتیکی با فراهم1302اردکانی، )

دهد تا به انتخاب طبیعی سازگاری، به موجودات زنده اجازه می
واکنش نشان دهند و با محیط خود هماهنگ شوند و در آن بقا 

زیستی تنوعپذیری ها نقش مهمی در انعطافژن ،رواز اینیابند. 
گسترش در مقابل تغییرات جهانی همچون تغییر اقلیم یا 

ها با فراهم ژن ،براینجدید بر عهده دارند. عالوههای بیماری
آوردن مواد ژنتیکی مورد نیاز برای افزایش محصوالت کشاورزی 

نیز برای انسان  هاها درمقابل آفات و بیماریسازی آنو مقاوم
 . (USAID, 2005) سودمند هستند



 11      )مریم کبیری هندی و همکاران(نگاهی به تنوع زیست فرهنگی، ارزیابی و حفاظت ازآن 

های موجود در زمین یا یک گونه انواع مختلفای به تنوع گونه -
یک  درهر چه (. 1301نانز و همکاران، ه خاص اشاره دارد )منطق

های غذایی ، زنجیرهباشد ای بیشتراکوسیستم تنوع گونه
شود و در نتیجه می ترهای حیاتی پیچیدهتر و شبکهطوالنی

 .یابدافزایش میآن نیز و شرایط خود تنظیمی  پایداری محیط
رقابل جایگزین و های غیبر ارزشای عالوهبنابراین تنوع گونه

اهمیت غذایی، دارویی، تفرجگاهی و از  بسیار واالی اکولوژیک
گیری این . برای اندازهبرخوردار استمانند آن نیز برای انسان 

های یک شمار گونه که های مختلفی وجود داردتنوع شیوه
ای به گونهمنطقه، معموال به عنوان معیاری برای شناخت تنوع

 (. 1302نی، اردکارود )کار می

جامعه، یعنی مختلف ها به تنوع در سطوح اکوسیستمتنوع  -
انواع  مکانیدارد. این موضوع گوناگونی اشاره ای گونه-سطح فرا

های جانداران، جامعه و دربرگیرندهدهد را پوشش می هااکوسیستم
در آن ها گونهکه است های طبیعی و شرایط فیزیکی زیستگاه

پایدار باشد به یک  اکوسیستمکه ساختار رای آنکنند. بزندگی می
های گوناگون موجودات زنده و سطح حداقل از جامعه

نانز و همکاران، است )آن غیر زنده نیاز اجزای زیست و محیط
ای و (. برآورد تنوع اکوسیستمی نسبت به تنوع گونه1301

ها و تر است زیرا مرزهای بین اکوسیستملژنتیکی مشک
ها( بسیار گمراه کننده است. با این حال در ت )جوامع گونهاجتماعا

ها صورتی که برای تعریف و تعیین اجتماعات و اکوسیستم
توان تعداد و چگونگی معیارهای مناسبی به کار گرفته شود، می

 (. 1302اردکانی، ) ها را برآورد کردانتشار آن
 تهدیدات-

ه ران انقراض روبرو شدبا بح 21قرن  از ابتدایجهان زیستی تنوع
های گیاهی و که نرخ نابودی گونه شودو چنین برآورد می است

از پیشینه تاریخی آن باشد. براساس  بیشتربرابر ب 1333جانوری 
سال آینده در  33شود طی بینی میمطالعات صورت گرفته پیش

د و نشو منقرضجهان در های موجود درصد از گونه 23حدود 
 ,Smith) درصد برسد 73سال آینده به  133ی این رقم شاید ط

درصد  13تنها دانشمندان تاکنون این در حالی است که . (2001
 رواز این .اندنامگذاری کردهشناسایی و را های موجود از گونه

و شناسایی قرار  مطالعهکه مورد ها پیش از آنبسیاری از گونه
حاضر، حال در .(Smith, 2001) خواهند شدمنقرض  ،گیرند
وارد  اکوسیستمو خدمات زیستی تنوعترین فشارهایی که بر عمده

تبدیل زیستگاه، رشد جمعیت، توان به صورت شود را میمی

، منابع طبیعیاز حدبیش از برداری های مهاجم، بهرهمعرفی گونه
 درنظر گرفت هاآلودگیگسترش انواع و  یتغییرات اقلیم

(UNEP, 2007) . 
 
 گی تنوع فرهن 

 خصوصیاتعنوان گوناگونی در  توان بهتنوع فرهنگی را می 
های انسان ساخت تعریف نمود که مشتمل بر و محیط انسانی
ها، هنجارها، اخالقیات، ، ارزشهاها، اعتقادات، دانشبینیجهان
، قوانین، هنر، صنایع و نهادهای یک منطقه است. این هازبان

از زمین، تعیین  برداریبهرههای تواند روشتنوع همچنین می
سازی، گذران اوقات فراغت و قلمرو، تولید و مصرف غذا، خانه

 ,.Haverkot, 2007; Pretty et al) دربرگیردنیز  را هارفع تنش

های حلای ازخالقیت و راهفرهنگ گنجینه بنابراین. (2009
تواند برای مقابله با مشکالت اجتماعی و ای است که میبالقوه

 ,Frank, 2011; Harmon) گرفته شودزیستی آینده بکار یطمح

میراث بسیار  هااین راهبردها، عادات و دانش رواز این. (2002
 در اختیار و وندشو ترویج ه باید حفاظت ارزشمندی هستند ک

 ,UNESCO, 2001; UNEP) دنقرار گیرهای بعد نسل

2007.)  
 
 تهدیدات-

 هزار فرهنگ متمایز وجود دارد 0حاضر در جهان بیش از در حال 
 نابودیشناختی و بومپایداری  میان از بین رفتنقوی  یرابطه و

 جدایی از طبیعت .(Reijntjes, 2007)فرهنگی وجود دارد  تنوع
تنوع باشد. مهاجرت از روستا این  نابودی املوعیکی از تواند می

های تضعیف فرهنگ موجباغلب  همبه شهر و شهرنشینی 
مربوط به دانش سنتی  پس از مهاجرت به شهر. شودمی محلی

هویت و سازمان  و به دنبال آن رودمی از بینمحیط زیست 
. با گسترش حمل و گیردقرار می ینابوددر معرض نیز اجتماعی 

شود. نابود می مروربه هویت و تنوع  ،نقل، ارتباطات و تجارت
حفظ تنوع می در رسد که موانع فضایی نقش مهنظر می هبچنین 

ترین اصلییکی از ها آن رفتناز بینو  فرهنگی برعهده داشته
 ,Pretty et al., 2009; Schauer) باشدتنوع  این علل نابودی

های سنتی به تدریج رژیمنیز غذایی تغییر مداوم نظام .(2002
هم به کردن نظام بهداشت و درمان  دهد. روزآمدرا تغییر میغذا 

 .شودجب نابودی دانش سنتی گیاهان دارویی میمونوبه خود 
جامعه  غالبهای اعتقادی نظام توسعهگسترش آموزش رسمی و 
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. در بسیاری موارد عدم هدمحلی را کاهش مینیز تنوع فرهنگی 
شود سبب میهم های اقلیت آموزش دانش سنتی محلی و زبان

ین میان . در اشودروبرو  اختاللها با تا چرخه انتقال و بقای آن
 Pretty) افزایدمیمشکالت بر کاهش ارتباطات میان نسلی نیز 

et al., 2009 .) 
 

 شناختی تنوع زبان 

ها، توانایی برقراری ارتباط به های انساناز مهمترین ویژگی 
ترین وسیله زبان است. زبان یکی از مهمترین و پیچیده

جسمانی دستاورهای انسانی است که برای هر چیزی از نیازهای 
ها اجازه رود. زبان به انسانکار میگرفته تا آرزوهای روحی به

های و شیوهبدست آورند  دهد تا فرهنگ بیافرینند، تجربهمی
قنادان و رفتاریشان را از نسلی به نسل دیگر انتقال دهند )

گیری فرهنگ هر جامعه متاثر از (. شکل1303همکاران، 
به  کهزیست است و محیطارتباطات محلی خاص میان مردم 

زیستی تنوعها و عادات مرتبط با حفاظت از ها، دانشارزشایجاد 
های های فرهنگی/ ژنژن)کلمات ها و در قالب واژه وانجامد می

های زبان. (Unasho, 2013) شوداجتماعی فرهنگی( بیان می
ی مربوط به هانظام و از دانش سنتی ایمحلی و بومی گنجینه

در  بایدکه  هستند آناز نحوه مدیریت و حفاظت  ،ستمحیط زی
. (Hong, 2011)اوضاع کنونی تجزیه و تحلیل و ارزیابی شوند 

 یترین بخش تنوع فرهنگدرحقیقت اساسیها زبان ،رواز این
شوند و نقش مهمی در تعیین رابطه محسوب می سیاره زمین

اظت از درنتیجه حف .دنو فرهنگی برعهده دارزیستی تنوعمیان 
در معرض تهدید برای نگهداری تنوع زبانی، فرهنگی و  هایزبان

از ها و گونه هازبان. (UNESCO, 2007)زیستی حیاتی است 
با زیستی تنوع نیز مانند یبانز تنوعو شباهت زیادی برخوردارند 

بر اساس  .یابدحرکت به سوی مناطق استوایی افزایش می
زیاد، زیستی تنوعبا  کشور 27ز کشور ا 16مطالعات صورت گرفته 

 ,Harmon)هستند برخوردار تنوع زبانی قابل توجهی نیز  از

سلسله سه از زیستی تنوعمانند زبان نیز براین عالوه. (2002
 (:Harmon et al., 2010) تشکیل شده استزیر  شرحبهمراتب 

های مختلفی است که تنوع یا غنای زبان که شامل تعداد زبان -
 شود؛ ک ناحیه جغرافیایی معین یافت میدر ی

های زبانبه  مربوط (2)هایکه تعداد دودمان (1)تنوع تبار زایشی -
 ؛ گیردرا در برمییک ناحیه 

های یک زبان از نظر تفاوتدربرگیرنده تنوع ساختاری که  -
 است.شناسی ها و واجشناسی، ترتیب واژهواژه

ها و تنوع تبار نوع اکوسیستمغنای زبان و ت معادلای تنوع گونه
همان صورت که  بهبنابراین متناظر یکدیگر هستند. نیز زایشی 

رود، بکار میزیستی تنوعاز  شاخصیعنوان ها اغلب بهتعداد گونه
 & Pilgrim)تنوع فرهنگی باشد  ی ازتواند معرفزبان نیز می

Pretty, 2010; Gorenflo et al., 2011; Coombe, 2000). 

 
 تهدیدات -

هزار زبان در جهان وجود  5 درحدودکه چنین برآورد شده است  
با نرخ قابل توجهی در معرض زیستی تنوعدارد که همانند 

سال گذشته در حدود  733ای که در گونه به دارند،انقراض قرار 
مدرسی و )اند از بین رفته دنیاهای زبانکل از  درصد 7/1

 نابودیک زبان  ،روز 11متوسط هر طور  به. (1307بشیرنژاد، 
 هایوشها و رها، اسطورهفرهنگ، افسانه درنتیجهشود و می

نابودی زبان در . روداز دست مینیز زبان منحصربفرد آن تفکر 
درصد در  63مانند قاره آمریکا به بیش از جهان برخی از مناطق 

 ها حاکی از آن استبینیسال گذشته رسیده و برخی از پیش 37
های امروزی طی یک قرن نابود درصد زبان 13که احتماال
 Gorenflo et) ماندخواهد زبان باقی  633و تنها  خواهند شد

al., 2010).  زبانشناسان، عوامل متعددی را در بقا یا زوال یک
ها مهاجرت، شهرنشینی، ترین آنکه عمده دانندمی زبان موثر

 تسلطها، سوی دولت های اعمال شده ازصنعتی شدن، محدودیت
ها و نظام آموزشی کشورها، اعتبار اجتماعی زباندر زبان رسمی 

ها و تعداد گویِشوران یک زبان هستند. درکنار این عوامل، جنگ
های حساب سویهتبه منظور هایی که نبردها، به ویژه درگیری
و پاکسازی نژادی را درپی دارند نیز نباید  دهندرخ میقومی 

 .(Frank, 2011 ;1301بشیرنژاد، )ه گرفته شوند نادید
 
 تنوع زیست فرهنگی 

مثالی از یک رویکرد یکپارچه و میان  تنوع زیست فرهنگی
جهانی پایدار به کمک به دستیابی  ،ای است که هدف آنرشته

جهانی پایدار  ،این رویکرد دیدگاه. از استهای آینده برای نسل
بلکه تنوع فرهنگی زیستی تنوعا که در آن نه تنه رودبه شمار می

. تنوع (Rapport & Maffi, 2010)شکوفا شوند نیز  یو زبان
تنوع عرضه شده از  مجموععنوان  توان بهفرهنگی را می زیست

 . این تنوعدرنظرگرفتهای فرهنگی سوی جهان طبیعی و نظام
ها و ها، گونهجمعیت ،هاژن)زیستی تنوعسطوح کلیه 

فردی  هاینظریهاز )های فرهنگی تمام جلوه، (هااکوسیستم
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و همچنین تنوع غیر زنده یا  هازبان، (هاگرفته تا کل فرهنگ
زمین و سر های مختلفشکلاز جمله )جغرافیایی زمین 

 (فرایندهای زمین شناختی، اقلیم و تمام اجزا و فرایندهای غیرآلی
، یزیست میان تنوع ارتباطات متقابل. این مفهوم شودرا شامل می

 & Harmon) گیردرا نیز دربرمیفرهنگی و محیط غیر زنده 

Loh, 2004) . 
 
 تهدیدات-

 قرار دارد که تهدیداتیتنوع زیست فرهنگی در معرض 
ترین این عمده .روبرو هستند نیز با آن و زبانیزیستی تنوع

 Maffi & Woodley, 2010; Pretty et) تهدیدات عبارتند از

al., 2009) :جدیدهای تجاری برداریبهرهزیست، یب محیطتخر 
 ،انرژی(های زیستی، )مانند الوار، سوختطبیعی از منابع

تمایل جهانی  ،آبی منابعآلودگی  ،طبیعی کاالسازی گسترده منابع
های غذایی، شدن نظام، تداوم جهانییزندگی مصرفسبک به 

ات خدم روزآمد کردنروستا به شهر، و مهاجرت از  شهرنشینی
های اعتقادی نظام توسعه ،گسترش آموزش رسمی، درمانی
ت رسمیسازی و ، خصوصیهاکاهش و نابودی زبان، حاکم

شبکه حمل و نقل از جمله  توسعه، ضیاحقوق اربه  بخشیدن
  .و توسعه اقتصادیفرهنگی  سازیسانهمها، جاده

 

  حفاظت از تنوع زیست فرهنگی 

انجمن که از سوی  (3)بلم های موسوم بدر بیانیهنخستین بار 
نقش صادر شد،  1100در سال شناختی المللی قوم زیستبین

زیستی فرهنگ در توسعه و همچنین ارتباط ناگشودنی آن با تنوع
اکنون مفهوم تنوع . هم(Maffi, 2005) مورد اشاره قرار گرفت

المللی مانند زیست فرهنگی از سوی نهادهای بین
نیز زیستی تنوعو کنوانسیون  (6)، یونسکو(7)، یونپ(1)آی.یو.سی.ان

تا ارتباط و  انددهدرصدد برآممراجع مذکور  و پذیرفته شده است
فرهنگ، دانش  نقشو و فرهنگی زیستی تنوعاشتراک میان 
را در زیستی تنوعهای محلی در حفاظت از سنتی و زبان

های خود مورد توجه قرار ها و طرحهای کاری، سیاستاولویت
. در همین راستا حفاظت (Maffi, 2005; Maffi, 2007)هند د

نواحی جایگزین و مکمل به عنوان یک رویکرد  (5)اجتماع محور
برخی از کشورهای جهان قرار توجه  مورد ،تحت مدیریت دولتی

را شامل ی اقدامات کوچک مقیاس . این نوع از حفاظتگرفته است
بر ها ر اجرای آندکه مردم بومی و محلی نقشی کلیدی  شودمی

از  حفاظتعنوان  تحتکه  رویکردعهده دارند. هدف اصلی این 
تعریف شده، نیز محلی مردم توسط زیستی تنوعطبیعی یا منابع

و طبیعت است. این اقدامات  انسانفراهم آوردن زمینه همزیستی 
توان پایه و نقطه آغاز حرکت به سوی حفاظت از را در حقیقت می

طبیعت و حفظ رهنگی درنظر گرفت که در آن تنوع زیست ف
 . (Manzur, 2013)شوند فرهنگ به یک هدف واحد بدل می

 

 هامواد و روش
و زیستی تنوعادغام  رایبدر حال حاضر عالقه روزافزونی 

گیری از آن فرهنگی در قالب مفهوم تنوع زیست فرهنگی و بهره
وجود یعت بهها و راهبردهای حفاظت از طبدر مدیریت اکوسیستم

های در این راستا پژوهش. (Verschuuren, 2010)است آمده 
ها آنخط سیر مطالعاتی که است  صورت گرفتهمختلفی نیز 

و زیستی تنوعتحلیل همبستگی :  (Maffi, 2007) عبارتند از
تنوع  گیریای، توسعه ابزار اندازهزبانی در سطح جهانی و منطقه

و مطالعه درباره دوام  این تنوعت و ارزیابی وضعی زیست فرهنگی
کوشد تا با استفاده از روش این نوشتار در ادامه می .و نابودی آن

های صورت گرفته مروری توصیفی به بررسی برخی از پژوهش
 در این حوزه بپردازد. 

Harmon (1116با نقشه ) های جهان و زبان (0) ترکیبیسازی
، پستانداران، خزندگان و )پرندگان (1) عالیدار های مهرهگونه

 زادیبومنشان داد که همپوشانی قابل توجهی میان زیستان( دو

زبانی و زیستی در کشورهای واقع در آمریکای مرکزی و  (13)
شرق آسیا و اقیانوسیه جنوبی، آفریقای مرکزی، جنوب و جنوب

 12کشور از  13 بر اساس این پژوهش .(1شکل ) وجود دارد
 زادیبومزیستی در زمره کشورهای با  زادیر بومنظکشور غنی از 

خود در بعدی  قرار دارند. این نویسنده در پژوهشنیز  ی زبانیباال
به نیز های گیاهی گلدار ها و گونهرابطه با مقایسه جهانی زبان

 دست یافت.نتایج مشابهی 
& Oviedo, 2000)  (Maffi  با درنظر گرفتن  (2شکل )طبق

ها بر های مربوط به آنو زبان و قرار دادن دادهدو معیار قومیت 
 روی نقشه 
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  داران مهره و هازبانزادی میان بوم همپوشانی (:1) شکل

 

 
  زبانی در معرض تهدید-های قومی ها و گروه: اکورژیونتنوع زیست فرهنگی در خطر (:2) شکل

 
 وحشاتیح یصندوق جهان یجهان که از سو ونیاکورژ 233

 انیم یقابل توجه ینشان دادند همپوشان ،شده بود هیته
  .وجود دارد هااکورژیون بومی ومردم  یهاستگاهیز

et al., 2004) Stepp( با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی 

ها و گیاهان آوندی، الگوی پراکنش های مربوط به زبانو داده (11)

پهنه  7قالب  ر( د3ل )شکمطابق با و زبانی جهان را زیستی تنوع
در ادامه با تحلیل این نویسندگان  .نشان دادندبر روی نقشه 

های مذکور و زبانی پهنهزیستی تنوعهمبستگی میان  ،رگرسیونی
  .را بررسی کردند
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 های جهان و زبان تنوع گیاهانپراکنش  (:3) شکل

 

& Loh, 2005) (Harmon  تنوع با عنوان  اینمایهبا استفاده از
سازی این تنوع زیست فرهنگی، نخستین گام را جهت کمی

ها، مذاهب تعداد زبان)فرهنگی  شاخص دومذکور نمایه  .برداشتند
را ( پرندگان و پستانداران های قومی( و زیستی )تعدادو گروه

 است: تشکیل شده نیز به شرح زیر  مولفهسه  شود و از شامل می
  محاسبه  که از هر کشورخام تنوع زیست فرهنگی : غنا

 ؛آیدبدست می فرهنگی و زیستیهای شاخص
  هر کشور به های فرهنگی و زیستی شاخص نسبت: مساحت

  ؛وسعت آن
  هر کشور به های فرهنگی و زیستی شاخص نسبت: جمعیت

  .جمعیت آن
های زیستی و شاخصاعداد حاصل از  مقایسهبا  نویسندگان

از نظر تنوع  راآن، کشورها  فرهنگی هر کشور با مقدار جهانی
با ( 1شکل )طبق  و در ادامه کردندبندی رتبه زیست فرهنگی

را  کانونی این تنوع نواحی ،هامولفه یتمامحاصل از نتایج  لفیقت
، جهان کشور و قلمرو 230بر این اساس در میان . نمودند تعیین
نظر ز باالترین رتبه را او کلمبیا کامرون  ،نو، اندونزیگینهپوپوآ 

، قلمرو (21) ی پیتکایرنجزیرهو کسب کردند ها تمامی مولفه
این آخر  هایجایگاهدر (11)و جزیره نیئو(31)انگلیس در اقیانوس هند

ذکر است که طبق این بررسی . الزم بهگرفتند قراربندی رتبه
 دارد. را   56 رتبهکشور ایران 

(Stepp et al., 2005) جهانی  ضمن توسعه یک پایگاه داده
تراکم زبانی ، نقشه برای پراکنش تنوع زبانی مناطق کوهستانی

کردند. این  هتهی (7شکل )را نیز مطابق با  این مناطقدر 
با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی به همچنین  نویسندگان

و فرهنگی در نواحی زیستی تنوعبررسی رابطه متقابل میان 
 (71) نو پرداختند و برای این منظور از دو نمایندهکوهستانی گینه

 های بومی استفاده کردند.پراکنش گیاهان آوندی و زبان
(Gaikward et al., 2011) ای و رای تعیین غنای گونهب

نواحی با ارزش فرهنگی برای حفاظت، از برنامه شناسایی 
با درنظر گرفتن ستفاده کردند و اسازی تناسب زیستگاه مدل

 131شناختی بینی آشیان بوممتغیرهای زیست اقلیمی به پیش
  .گونه گیاه دارویی در استرالیا پرداختند

 (Gorenflo et al., 2012) و  یزبان تنوعمیان  رابطه بررسی با
دریافتند که  (61) و مناطق بکرزیستی در نقاط کانونی تنوعزیستی 

این مطالعه همچنین  وع همپوشانی وجود دارد.بین این دو تن
هایی های جهان بویژه آندرصد از زبان 53در حدود  نشان داد
 د، در ـرار دارنـراض قـرض انقـد و در معـرد هستنـربفـکه منحص
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 کانونی حاصل از شاخص تنوع زیست فرهنگی  نواحی (:4)شکل 

 

 
 جهانتانی کوهسدر مناطق  هاتراکم زبان (:5) شکل

 

 شوند.تکلم میزیستی و مناطق بکر های تنوعکانون
Turvey, 2014) (Pettorelli & ای با استفاده از در مطالعه

به بررسی همبستگی میان سطوح ( 51) آزمون گشتاوری پیرسون
نو پرداختند. ای )پستانداران( و زبانی در گینهارتفاعی، غنای گونه

های در ها و زبانن غنای گونههمبستگی میا در این مطالعه
. عالوه شدمعرض تهدید نیز با استفاده از همان آزمون ارزیابی 

 با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی، نویسندگان براین 
 مختلف تنوع زیست  یزاـی اجـای مکانـی الگوهـی کمـبه ارزیاب
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 فرهنگی پرداختند.
Sindik, 2016) (Šarac &  های از روشتفاده با اسپژوهشی در

 (11) )و یک تحلیل خطی (01) خطیتحلیل چند متغیره غیر
های حاصل از یافته (23) (میانگین-کی بندیخوشه بندیخوشه

کشور جهان را  23های جهانی تنوع زیست فرهنگی در شاخص
مورد تجزیه و تحلیل مجدد قرار دادند. نویسندگان همچنین با 

های شاخص تنوع بر اساس مولفهای و استفاده از تحلیل خوشه
بندی زیست فرهنگی، کشورهای مورد مطالعه خود را گروه

و فرهنگی زیستی تنوع (12)نمودند و در نهایت به بررسی پیوستگی
 پرداختند.

های طبیعی با ارزش شناسایی عرصه برای( 1301بیری هندی )ک
تنوع زیست فرهنگی شهرستان معنوی به عنوان بخشی از 

 استفاده کرد. این نویسنده در ادامهاز ارزیابی چندمعیاره  نیشابور
روش نیز های شناسایی شده بندی حفاظتی لکهبرای اولویت

 .را به کار برد (22) تاپسیس
 

 تنوع زیست فرهنگی در ایران 

درصدی  63رغم برخورداری از اکثریت حاضر علیدر حال ایران
ها، ها، کردها، بلوچیقومیت آذر 6دلیل وجود هفارسی زبانان ب

ها و لرها در جوار یکدیگر و در چارچوب ها، عربترکمن
نظر جغرافیایی سیاسی دارای تنوع قومی و فرهنگی است و از 

درصد همانندی در رتبه  21با تنوع قومی و زبانی در جهان 
؛ شاه طهماسبی و 1306بیژنی و عزتی، شانزدهم قرار دارد )

مچنین سرزمینی ممتاز و با رتبه باال از ایران ه (.1300 همکاران،
های گیاهی رود. تعداد گونهنظر تنوع و غنای گیاهی به شمار می

گونه است و بر اساس تحقیقات به عمل  0333ایران در حدود 
گونه از گیاهان کشور دارای خواص دارویی،  2333آمده بیش از 
 1520و بهداشتی هستند. به عالوه  یآرایش ،ایعطری، ادویه

منحصرا در ایران  کهگونه از این گیاهان بومی کشور هستند 
کنند و به عنوان یک ظرفیت انحصاری به شمار رویش می

 براین،عالوه(. 1312شورای عالی انقالب فرهنگی، روند )می
به  اندشتهدا انایرانی زندگیگیاهان از دیرباز جایگاه با اهمیتی در 

در هر منطقه از کشور صدها نوع  ای که از هزاران سال پیشگونه
(. افزون بر این 1307فرهادی، گیاه خوراکی شناسایی شده است )

اعجاز گیاهان دارویی نیز از روزگاران کهن در میان ایرانیان مورد 
به دلیل شفابخش  هاآنتوجه بسیار بوده به حدی که بعضی از 

 دلنواز هاشملوییان وبودن حتی مقدس نیز شمرده شده اند )

درحال حاضر نیز استفاده از گیاهان دارویی در (. 1306عطایی، 
برای مثال در ایالت جبال  میان اقوام مختلف کشور متداول است

دهند ای پونه میبارز در استان کرمان برای درمان به بیمار دسته
تا ببوید. عشایر کرد و لر و مردم روستایی استان ایالم از گیاهانی 

ه، جاجگ، ملهوشا، چویر، پونه، زله، گادمه، مختلفی مانند تشکن
کوهی، بیان، اوکالیپتوس، اکلیلخاکشیر، پرسیوشان، شیرین

عشایر استان میان کنند. بهار استفاده میگل همیشه ،سترنن
چهارمحال و بختیاری اندش، اکلیل الملک، چنار، درخت بلوط، 

یل، . ازگکاربرد داردپسند وحشی، ریوند چینی برنجاسف، شاه
اسفناج، انار، بابونه، بنفشه، به، بید، تمیس، ثعلب، پونه، سداب، 

لبالب نیز از گیاهان دارویی کردستان هستند.  شنگ، غازیاغی و
در بین ایالت و مردم استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از انگیون، 

رو، بادآورد، بیلهر، پشموک، آلبالوی اشنوم، ارزن، بلی، بنگه
رخت چشمیزه، حلپه، خشک، درمه، زرویی، وحشی، تورون، د

زیتی، درخت مو وحشی، شمشوک، گلوفرمه، انواع گون، هوه 
جوه، مرورشک، جلبک، مجمه خلو، لم بون، خرافشن استفاده 

شود. در خوزستان شوفله، جرجیربری، نیشکر، ملوخیه، ختمی می
وحشی، کاسنی وحشی، شاه تره، کاسنی وحشی، عکوب، پیچک 

رد دارد. در سیستان و بلوچستان نیز از زیرفون، صحرایی کارب
تاج  الملوک، عناب، نرگس، اکسیر ترکی، زیره سیاه، انغوزه،تاج

کور، زوفا، آمله استفاده  ریزی پیچ، کرچک، کرفس، سنا، موز،
ها نیز گیاهانی مانند (. ترکمن1353افشار سیستانی، ) شودمی

اهوازی و ) برندیمگاوزبان، خاکشیر بکار  کاسنی، گردو، گل
گیاهان دارویی در گسترده با توجه به کاربرد (. 1311همکاران، 

های طبیعی رویشگاهرسد که نظر میچنین به ،میان اقوام مختلف
فرهنگی تنوع زیست شاخصی ازتواند به عنوان ها میاین گونه

 کشور مورد توجه قرار گیرد.
 

 هایافته
مناطق گرمسیری سطح جهان در اکثر مطالعات به عمل آمده در 

در جنوب و مرکز آمریکا، آفریقای مرکزی، جنوب آسیا و 
شده  تعیینفرهنگی  تنوع زیست هایکانوناقیانوسیه به عنوان 

این مناطق در که  یکشورهایسایربا این حال ممکن است اند. 
 رواز این. تنوع قابل توجهی برخوردار باشند نیز از اندگرفتهقرار ن

 ,Frank) نیاز استهای بیشتری در سطح ملی شپژوه به

شناسایی دقیق نقاط غنی از تنوع زیست فرهنگی در  .(2011
تواند به افزایش آگاهی عمومی از آنچه ای میسطح ملی و منطقه
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بندی راهبردهای در معرض خطر قرار گرفته و همچنین اولویت
برای این  (.Mario & Shen, 2004)حفاظتی کمک نماید 

های زیست فرهنگی که اطالعات ور الزم است تا شاخصمنظ
آورند ای یا ملی فراهم میسطح جهانی، منطقه ارزشمندی را در

تکمیل شوند تا بتوان به بررسی روابط و وضعیت زبان، فرهنگ و 
برای  ،عالوه براین .(Maffi, 2007) زیست پرداختمحیط

یا زبانی و و فرهنگی زیستی تنوعآزمون ارتباط متقابل میان 
ها نسبت به دیگری همچنین ارزیابی وضعیت هر یک از آن

و زیستی تنوعهایی نیاز است که بتوانند بطور موثر بیشتر به روش
 ,Maffi) گیری و تعیین موقعیت نماید، اندازهمشخصفرهنگی را 

ای از آنجایی که تنوع زیست فرهنگی اساسا عارضه. (2005
ابزار قدرتمندی را برای  جغرافیایی مکانی است، سامانه اطالعات
که نمایش تصویری آورد. ضمن اینتحلیل این تنوع فراهم می

فرهنگی چنانچه به درستی  ای مانند تنوع زیستمفهوم پیچیده
مخاطبان بیشتری توجه تواند طراحی شده و قابل درک باشد می

 یموثر رتواند ابزارا به خود جلب نماید. به عبارت دیگر، نقشه می
گیران باشد دهندگان و تصمیمنفعان، آموزشسازی ذیبرای آگاه

(Stepp et al., 2004). های نسل تمرکز اکثر پژوهش ،رواز این
شود، ( آغاز می1116) Harmonاول این حوزه که با کار نوآورانه 

نشان نیز توسعه چنین ابزاری بوده است. مطالعات صورت گرفته 
و زبانی )و زیستی تنوعهای مربوط به ری دادهدهند که گردآومی

های های تنوع فرهنگی( و پیشرفتبه میزان کمتری سایر جنبه
اخیر در زمینه ابزارهای الکترونیکی مانند سامانه اطالعات 

 ,Maffi)تر کرده است ها را آسانانجام این پژوهش جغرافیایی

2005) . 
 

 گیرینتیجهبحث و 
وان دو مقوله جدا از یکدیگر تفسیر فرهنگ و طبیعت به عن

دستاوردهای فرهنگی بشر از طبیعت اطراف خود  شوند ونمی
طبیعت تفکیک ناپذیرند. زیرا هویت فرهنگی افراد تحت تاثیر 

های بشر متاثر از ها شکل گرفته و بسیاری از آفریدهپیرامون آن
 گذارندها تاثیر میمحیط طبیعی بوده و بنوبه خود بر آن

گیران نباید اراضی را به تصمیمرو از این(. 1351نونیان، مج)
زمین یا بخشی از  کرهعنوان یک واحد فیزیکی مجزا از سطح 

همراه با تمامی  ،یک منظر بلکه باید به صورت یکپارچه با جامعه
اقتصادی آن، مورد توجه  –قوانین، نهادها و خصوصیات اجتماعی 

. برای این منظور (Lisec & Drobn, 2009)قرار دهند 

ریزی مکانی که بتواند ابعاد بهم پیوسته گیری از برنامهبهره
اجتماعی، فیزیکی و زیستی یک منطقه را بصورت یکپارچه لحاظ 

شناسایی ارتباطات  براینعالوه .رسدنظر می نماید، ضروری به
فرهنگی و  هایمکانی و همپوشانی میان موجودات بومی، گرایش

های طبیعی برای شناسایی گزینهبرداری از منابعاحی بهرهنو
 Danovan et)حائز اهمیت است نیز سرزمین حفاظتی در سیمای

al., 2009) . با توجه به همپوشانی نقاط بحرانی تنوع فرهنگی و
شاید با ایجاد یک طبقه یا زیرطبقه جدید در سطح جهان زیستی 

شده حفاظتمناطق  ندیبطبقهتحت عنوان زیست فرهنگی در 
ها و تری را برای حفاظت یکپارچه از گونهبستر مناسببتوان 

با دخالت های در معرض خطر فراهم آورد. عالوه براین فرهنگ
 ،فعلیمناطق های مدیریت های فرهنگی در طرحدادن ارزش

بهره نیز  هاصیانت از این ارزشها برای از ظرفیت آنتوان می
های زیستگاه، هااقلیمها، ناهمواریدر  تنوعوجود در ایران گرفت. 

 هافرهنگو ها قومیت ،وحشهای حیاتگونهگیاهان، طبیعی، 
با شناسایی  که است فرهنگی ی وغنای زیستبازتابی از همگی 

ذخایر توان گام موثری در راستای حفاظت از میآن  یهاکانون
ین این مهم نیازمند تدو .برداشتزیست فرهنگی کشور 

ریزی و سیاستگذاری ، برنامهزیست فرهنگیهای شاخص
  است.کشور حفاظت طبیعت و فرهنگ مشترک از سوی متولیان 
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