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Article Info ABSTRACT 
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Various biological and geological processes, especially erosion, lead to the 

diversity of environmental features, which are studied under concepts such a s 

geodiversity and biodiversity. In recent years, a  new concept called 

geobiodiversity has been introduced, which focuses on places with high 

geodiversity and biodiversity importance. Considering the importance of 

identifying these areas for conservation purposes and sustainable uses, in this 

research, the geobiodiversity of the Oshtorankuh area located in Lorestan 

province has been investigated. The research data includes various elements 

of geology, geomorphology, water, soil, vegetation and environmental 

protection level, which have been collected through library-documentary and 

fieldworks. In the next step, the GBI index has been used to achieve research 

goals and data analysis. This index evaluates and integrates four sub-indexes 

of geodiversity, geomorphology, vegetation and protection levels through the 

creation of hexagonal cells and an analytical matrix, and finally identified the 

areas with high geobiodiversity value. The obtained results showed that in 

terms of geodiversity index, more than 62 percent; in terms of 

geomorphology index, about 59.35 percent; in terms of vegetation index, 

about 59.20 percent of the studied area have high and very high values. While 

in terms of protection index, more than 70 percent of the studied area is 

distributed in low and very low protection levels. Finally, in terms of 

geobiodiversity, the number of 2587 hexagonal cells (44.35 percent of the 

area) have a high and very high value, which are mainly inside the 

Oshtorankuh protected area, especially in the east and south of Gahar Lake, 

along the Neygah Valley and in the Vazmdar area have been distributed. 

Therefore, it is necessary to implement an integrated management approach 

to preserve the geobiodiversity values in the Oshtorankuh region by the 

relevant organizations and with the participation of local communities. 

Article history:  

Received: 11 Aug 2022 

Received in revised form: 

07 Oct 2022 

Accepted: 08 Oct 2022 

Available online: 21  Ja n 

2023 

Keywords: 

Geodiversity,  

Biodiversity,  

Geobiodiversity,  

GBI Index,  

Oshtorankuh. 

Cite this article: Moradipour, F., Yamani, M. & Moradi, A. (2023). Geobiodiversity Assessment of Oshtorankuh 

Region Based on GBI Index. Geography and Environmental Sustainability, 13 (1), 71-89. DOI: 

10.22126/GES.2022.8136.2568 
 

                               © The Author(s).                                                                                       Publisher: Razi University 

                  .            DOI: 10.22126/GES.2022.8136.2568 

 

  



 

 GBIی منطقه اشترانکوه بر اساس شاخص تیورسیودایژئوبارزیابی 

 3انور مرادی |2یمانی یمجتب |1پوریفاطمه مراد

 moradipour.f@ut.ac.ir. رایانامه: گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران مسئول، سندهینو. 1

 myamani@ut.ac.ir. رایانامه: گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 2

  anvar.moradi@ut.ac.ir. رایانامه: جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایرانگروه . 3

 چکیده اطالعات مقاله

ک ه   گ ردد  یم  ی محیطی ها یژگیوویژه فرسایش منجر به تنوع  ی بهشناخت نیزمفرایندهای مختلف زیستی و  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

ی اخیر، مفهوم ها سال. در رندیگ یمتحت مفاهیمی همچون ژئودایورسیتی و بیودایورسیتی مورد بررسی قرار 

ی ب ا اهمی ت ب اژی ژئودایورس یتی و     ه ا  مک ان جدیدی تحت عنوان ژئوبیودایورسیتی معرفی ش ده ک ه ب ر    

ی پایدار، در بردار بهرهحفاظتی و اهمیت شناسایی این مناطق برای اهداف  به باتوجهبیودایورسیتی تمرکز دارد. 

ی ها دادهاین تحقیق به بررسی ژئوبیودایورسیتی منطقه اشترانکوه واقع در استان لرستان پرداخته شده است. 

ی، ژئومورفولوژی، آب، خاک، پوشش گیاهی و حفاظت اس ت ک ه از   شناس نیزمتحقیق شامل عناصر مختلف 

ی به اهداف تحقیق و ابیدست. در ادامه، برای اند شده  یآور جمعاسنادی و میدانی –ی ا کتابخانهطریق مطالعات 

ی ضلع ششی ها سلولبهره گرفته شده است. این شاخص از طریق ایجاد  GBIاز شاخص  ها داده لیوتحل هیتجز

 ژئودایورسیتی، ژئومورفولوژی، پوشش گیاهی و س طو  حف اظتی را   رشاخصیزو یک ماتریس تحلیلی، چهار 

نش ان   آمده دست به. نتایج کند یمارزیابی و تلفیق نموده و مناطق با اهمیت باژی ژئوبیودایورسیتی را مشخص 

درصد، از  33/35درصد، از نظر شاخص ژئومورفولوژی حدود  22داد که از نظر شاخص ژئودایورسیتی بیش از 

ارزش زیاد و خیلی زیاد هستند. دارای  موردمطالعهدرصد از منطقه  22/35نظر شاخص پوشش گیاهی حدود 

در سطح حفاظتی کم و خیل ی ک م    موردمطالعهدرصد منطقه  02از نظر شاخص حفاظت بیش از  که یدرحال

درصد منطقه( دارای  33/44ی )ضلع شش سلول 2350. در نهایت، از نظر ژئوبیودایورسیتی تعداد اند افتهتوزیع ی

ویژه در ش ر  و جن وب    داخل منطقه حفاظت شده اشترانکوه بهارزش زیاد و خیلی زیاد هستند که عمدتاً در 

بنابراین، ضروری است ض من توج ه ب ه نت ایج     ؛ اند افتهگاه و منطقه وزمدر توزیع ی دریاچه گهر، امتداد دره نی

ی حفاظت ش ده توس     ها بخشویژه در  مطالعه حاضر، یک رویکرد مدیریت یکپارچه در منطقه اشترانکوه به

 ی مختلف حفظ گردد.ها نسلی ژئوبیودایورسیتی منطقه برای ها ارزشی شود که ساز ادهیپ رب  یذی ها دستگاه

 تاریخچة مقاله:

 22/23/1421 :افتیدر خیتار

 13/20/1421تاریخ بازنگری: 

 12/20/1421: رشیپذ خیتار

 21/11/1421دسترسی آنالین: 

 :ها کلیدواژه
 ژئودایورسیتی، 

 بیودایورسیتی، 

 ژئوبیودایورسیتی، 

 ، GBIشاخص 

 اشترانکوه.
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 مقدمه
در ادبیات ارائه شده است. این مفهوم در واقع ترکیب دو مفه وم   راًیاخمفهوم بسیار جدیدی است که  1ژئوبیودایورسیتی
ژئودایورسیتی دارند  ارزش همکه  ییها مکان)تنوع زیستی( است که بر  3( و بیودایورسیتییشناخت نیزم)تنوع  2ژئودایورسیتی

 یب را  یتیورس  یژئودا مفهوم (.Steinke, 2021؛ Patru-Stupariu et al., 2017دارد ) دیتأکبیودایورسیتی  ارزش همو 
 دیگرد یشد، معرف رفتهیپذ 1552در سال  ویر نیدر اجالس زم یستیتنوع ز ونیکنوانس آنکه، پس از 1553در سال  بار نیاول
(Sharples, 1993: 18). گسترش یافت روزافزونو به طور قرار گرفت  مورداستفادهاصطال  در سراسر جهان  نیبعدها، ا 
(Gray, 2004: 182 , 2018 .) 

 راثی  م عن وان  ب ه  ییاس تننا  یها یژگیوبا  یتیورسیعناصر ژئودا راث،یمفهوم م ندهیتحت پوشش فزادر این میان، 

-یا میراث زمین جیتیژئوهردر حقیقت، کردند.  افتیرا در 4جیتیشدند و نام ژئوهر یبند طبقه یکیو ژئومورفولوژ یشناخت نیزم

و شایسته  بوده یتوجه قابلعلمی، آموزشی و ژئوتوریسمی ارزش  دارای که یتیورسیاز عناصر ژئودا آن بخش یبرا شناختی
توس   بار نیاول نیز بیودایورسیتیاصطال   (.Reynard & Brilha, 2018: 121) گیردقرار می مورداستفاده حفاظت هستند،
 (. Dasmann, 1968: 218استفاده شد ) 1525داسمن در سال 

تنوع موجود در موجودات زنده از همه منابع،  عنوان بهرا  بیودایورسیتی، 1552 در سال اجالس سران سازمان ملل متحد
 ها ستمیها و اکوس گونه نیها، ب شامل تنوع در گونه یکیاکولوژ یها و مجموعه یآبز یها ستمیاکوس گریو د ایدر ن،یازجمله زم

 ستمیبا توابع اکوس شدت به ها ستمیدر اکوس بیودایورسیتی(. Harper & Hawksworth, 1994: 28کرده است ) فیتعر
 ین دها یفرا نیاز ا یاریمرتب  است. بس رهیو غ ستمیاکوس یریپذ انعطاف ک،یمواد ارگان هیتجز توده، ستیز دیمانند تول

 :Lo et al., 2015اشاره دارد ) کند، یم افتیدر ها ستمیکه انسان از اکوس یبه خدمات میبه طور مستق زین یطیمح ستیز

تنوع  یدارا یستیز یایبه هر منطقه جغراف در معرض خطر یستیمنطقه تنوع ز ای بیودایورسیتیحساس  یها کانون(. 412
  (.Myers et al., 2000انسان است ) یاز سو دیکه در معرض تهد شود یباژ گفته م یستیز

، در حال نیباامرتب  است.  و ژئومورفولوژی یشناس نیبا زم ایمالحظه قابلبه طور  به بیودایورسیتی، مربوط یعلم اتیادب
که به  شود یممکن م دهیچیپ یو مکان یزمان اسیزا در مق زا و برون درون یندهایفراعناصر مطالعه با تعامل  ،یعلم نهیزم نیا

 ،یشناس خاک ،یژئومورفولوژ ،یشناس نیزم یساز عوامل مدل عنوان به ییوهوا آب  یشرا ،رو نیازا .رسد یمسال قبل  ها ونیلیم
و  تر دهیچیتر، پ کامل ینگاه ،به همین خاطر. شود یماستفاده  ،است دربرگرفتهرا   یکه مح هیاول یاهیمنابع آب و پوشش گ

که  کرد فیتعر ژئوبیودایورسیتیآن را  توان یم و کند ینم تکه تکهرا   یکه مح ینگاه ؛موضوع ضروری است نیبه ا اتریپو
 .(Steinke, 2021) کند یارائه م توجه قابل یها تیاز سا یاریدر بس یا و منطقه یتوسعه محل یبرا را ییباژ لیپتانس

 رود یمارزشمند ایران به شمار  یها ستمیزاگرس از نظر اکولوژیکی و حفظ ذخایر ژنتیکی، از اکوسغرب کشور و منطقه 

یک منطقه حفاظت شده  عنوان بهمنطقه اشترانکوه،  ان،یمدر این  (.1302مخدوم،  ؛50: 1352و ابراهیمی رستاقی،  یا رهیجز)
اشترانکوه از تنوع  (.30: 1352)بیات و مجنونیان،  در استان لرستان یکی از مناطق ش اخص ای ن اکوسی ستم ارزشمند است

گونه  204و  اندمیک(گونه آن  25) یاهیگونه گ 222 که یطور به، برخوردار است ییباژ اریبس یو جانور یاهیگ یستیز
 است توجه قابلنیز این منطقه بسیار  سی و ژئومورفولوژیشنا نیزم، از نظر از سوی دیگر. اند شده ییدر منطقه شناسا یجانور
، یا دامن ه ، یخچالی )ک واترنری(،  یا رودخانه یها لندفرم ،یشناخت نیزمسازندها و ساختارهای  انواع مختلف که یطور به

 . اندافتهی توسعهتشکیل و ساختمانی و غیره در منطقه 

 ،یم  یاقل ،یشناس   نیزم یها یژگیاز و یا گسترده فیطوسعت زیاد این منطقه با دامنه ارتفاعی زیاد، افزون بر این، 
 نهیزم ،یشناخت نیزمزیستی و  یها لیپتانساز  یا مجموعهبنابراین، ؛ دهد یرا ارائه م یاهیگ یایو جغراف یکیژئومورفولوژ

 خصوص نیدرا، مطالعه جامعی وجود نیباا .استمنطقه فراهم نموده این را در  یو گردشگر یپژوهش ،یعلم یها تیفعال

                                                                                                                                               
1- Geobiodiversity 
2- Geodiversity 
3- Biodiversity 

4- Geoheritage 
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ی ب ا ارزش  ه ا  پهن ه ژئودایورسیتی و بیودایورسیتی و شناسایی  یها لیپتانس، ارزیابی رو نیازاتاکنون انجام نشده است. 
  های حفاظت شده بسیار حائز اهمیت است.ن بخشدرنظرگرفتنبا ویژه بهژئوبیودایورسیتی در منطقه اشترانکوه 

 یها جنبهکه  در زمینه ژئودایورسیتی منتشر شده است یالملل نیبملی و اخیر، مطالعات مختلفی در سطح  یها دههطی 
را مورد بررسی و ارزیابی قرار  هاها و ژئومورفوسایتآن شامل ژئوسایت با ارزش میراثی یها تیسامختلف ژئودایورسیتی و 

 ,.Maghsoudi et al؛ Moradipour et al., 2020 ؛ Brilha et al., 2018؛Panizza 2009 ؛Gray, 2004: 512) اند داده

یگانه و همکاران،  ، شایان1355؛ مقصودی و همکاران، 1350؛ گلی مختاری و همکاران، Moradi et al., 2021؛ 2021

ارزیابی و بر  دیتأک. نتایج مشترک این مطالعات (1422پور و همکاران، ؛ صالحی1422؛ سیستانی بدوئی و همکاران، 1355
از طریق توسعه ژئوتوریسم  ویژه به یا منطقهدر راستای توسعه محلی و  یشناخت نیزماهمیت ژئودایورسیتی و میراث شناخت 

 بوده است. 

 یها گونهو  اند دادهمختلف بیودایورسیتی را مورد شناسایی و ارزیابی قرار  یها جنبه، مطالعات مختلفی نیز نیا ربعالوه 
 Balvanera et؛ Babbitt, 1994؛ Michael & Bruce, 1980: 395) اند نمودهزیستی را معرفی  توجه قابلمختلف و تنوع 

al., 2006 ؛Alkemade et al., 2009 ؛Franca et al., 2016 ؛Albert et al., 2021 ی و ا رهیجز؛ 042: 1305مجنونیان، ؛
 در (.1421، و همکاران ملکزاده ؛1353، و همکاران ؛ عباسی1352جوادی و همکاران،  ؛322: 1352ابراهیمی رستاقی، 

ابعاد گوناگون و  بیترک ،یدگیچیاز اهداف، بسته به پ یبا تعداد نامتناهمطالعات بسیار زیادی در زمینه بیودایورسیتی  ،حقیقت
 دادن نشانو  ها صیبه دنبال پاسخ به تشخ تحقیقات نیا اتفا   به  بیقر  تیاکنرکه  وجود دارد ها در محتوا و ساختار تفاوت

  .(Drechsler, 2020: 68؛ Vackar et al., 2012) دها هستن روند در گونه

 گرفته صورتتلفیق ژئودایورسیتی و بیودایورسیتی  عنوان بهتی یمطالعاتی در زمینه ژئوبیودایورس نیز های اخیرطی سال
؛ Alahuhta et al., 2020؛ Zarnetske et al., 2019؛ Santos et al., 2019؛ Patru-Stupariu et al., 2017است )

Steinke, 2021 دی  تأکژئودایورسیتی بر بیودایورسیتی  توجه قابلاثر  ویژه بهمتقابل این دو زمینه  اثرات( که مشترکاً بر 
آن را فراهم  و همچنین پراکنش زمینه کاهش یا افزایش ،زیربنای بیودایورسیتی عنوان بهژئودایورسیتی  که یطور به. اند کرده

 بار نیاولی در حوزه مفهوم ژئوبیودایورسیتی انجام نشده و در تحقیق حاضر براای تاکنون در ایران مطالعه ،وجود نیباا. کند یم
 که نوآوری این تحقیق است.  شود یم یساز ادهیپدر منطقه اشترانکوه 

 یبردار بهرهبرای اهداف حفاظت و  تواند یم، مطالعه ژئودایورسیتی و بیودایورسیتی در یک رویکرد یکپارچه عالوه بر این
با اهمیت ب اژی   یها پهنهبنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و تعیین ؛ بسیار حائز اهمیت باشد محیطی پایدار

 این منطقه است. یها لیپتانسپایدار از  یبردار بهرهحفاظت و  یزیر برنامهاساس  عنوان بهژئوبیودایورسیتی منطقه اشترانکوه 

 ها مواد و روش

 موردمطالعهمنطقه 
در شر   آباد است که( شامل ارتفاعات اشترانکوه و پیرامون آن مابین شهرهای ازنا، دورود و شول1)شکل  موردمطالعه منطقه

اشترانکوه با روند شمال غرب و  . ارتفاعاتمتر در قله سن بران است 4135. حداکنر ارتفاع مطلق آن قرار دارد استان لرستان
رسوبات آهکی کرتاسه  ها آنکه در  شود یممتوالی  یها سیطاقدمل اش ،عات زاگرس استفاروند کلی ارتهمان  که  جنوب شر

 (. 2)شکل  گسترش فراوانی دارند موردمطالعهدر نیمه جنوبی منطقه  ژهیو بهی کنگلومرایی پلیوسن ها سنگو ژوراسیک و 

ت رین واح دهای   اند. مه م آتشفشانی توزیع یافته های آهکی ودر نیمه شمالی منطقه، عمدتاً رسوبات آبرفتی، سنگ
دار ها، اراضی عارضهافکنههای سیالبی، مخروطهای آبرفتی، دشتاند از دشتژئومورفولوژیکی نیمه شمالی منطقه عبارت

ارتفاعات اشترانکوه است  ژهیو بهنیمه جنوبی منطقه عمدتاً شامل اراضی عارضه دار کوهستانی  ماهوری است.کوهستانی و تپه
 های یخچالی کواترنری،های یخرفتی و سیرکتودههای ساختمانی، ها، پرتگاهها، تیغهها، درهیالمتعدد، های مرتفع و قلهکه از 
 (. 2ها و غیره است )شکل ، رودخانه، دریاچه گهرتوسعه درحالهای بدلندی لغزش، دامنهزمین
درصد اقلیم این  33اقلیم این منطقه دارای تنوعی از نیمه مرطوب سرد تا اقلیم ارتفاعات است؛ به صورتی که بیش از  

ی این ها یبارندگدرصد  02ی است به صورتی که حدود ا ترانهیمدمنطقه از نوع اقلیم ارتفاعات است. رژیم بارندگی این ناحیه 
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ادامه دارد، تعداد روزهای  ماه نیفروردشروع و تا اوایل  ماه آباناز اوایل  بندان خیاز . آغدهد یممنطقه در شش ماه اول سال رخ 
 پ (.53: 1354)درویش و شکویی،  روز است 133منطقه در طی سال این  بندان خی

تیپ گیاهی شناسایی و  34ی گیاهی، شامل ها پیتمرتعی تحت عنوان ی جنگلی و ها عرصهگیاهی منطقه در  پوشش
خزندگان گونه(،  153) پرندگانگونه(،  41ی متعددی از پستانداران )ها گونهی شده است. به لحاظ تنوع جانوری نیز بند طبقه

بر اساس (. 45: 1354)درویش و شکویی،  اند شدهگونه(، در منطقه شناسایی  3) ها یماهو  گونه( 3گونه(، دوزیستان ) 32)
من اطق   IVاشترانکوه در طبقه  بخشی از منطقه، حفاظت از طبیعت یالملل نیباتحادیه توس   گرفته صورتی بند طبقه

 (.433: 1305)مجنونیان،  داردشده قرار حفاظت 

 
 موردمطالعهموقعیت منطقه  .1شکل 

 
 موردمطالعهژئومورفولوژی منطقه  .2شکل 



 GBI 27ی منطقه اشترانکوه بر اساس شاخص تیورسیودایژئوبارزیابی 
 

 و روش مطالعه مورداستفادههای داده
 یها دادهزیاد در منطقه اشترانکوه،  یتیورسیدابیوژئو با ارزشمناطق  دادن نشان و اهدافدر این پژوهش برای دستیابی به 

 یطورکل بهگردید.  یآور جمع مربوطه یها سازماناطالعاتی جغرافیایی آنالین و همچنین  یها گاهیپااز طریق موجود  یمکان

 کشور، یشناس نیزمسازمان  1:122222 یها نقشه)لیتولوژی و گسل( استخراج شده از  یشناس نیزمشامل  تحقیق یها داده

گیاهی( تهیه شده از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، منطقه حفاظت شده  یها گونهپوشش گیاهی )تراکم و 
تهیه شده از  خاکلرستان، کاربری اراضی و  ستیز  یمحاشترانکوه )مرز و وضعیت حفاظت( تهیه شده از اداره کل حفاظت 

 12قدرت تفکیک با  DEM، (Open Street Map تیسا وباز  برگرفته) ها جادهاستانداری استان لرستان، مراکز مسکونی و 

 یها یژگیوکه  ییها مکانها )ها( و ژئوبیوسایتکشور و در نهایت، ژئومورفولوژی )لندفرم یبردار نقشهتهیه شده از سازمان  متر

میدانی، بررسی مطالعات مرتب   یها برداشت( هستند که در تحقیق حاضر از طریق شوند یمژئوسایت و بیوسایت را شامل 
 تهیه شده است. ArcGIS افزار نرماز  یریگ بهرهگوگل ارث و  یا ماهوارهپیشین، تفسیر بصری تصاویر 

 کیدر و کنترل قرار گرفته و نهایتاً  یساز کپارچهی مورد پردازش، ArcGIS افزار نرممذکور در محی   یها دادهمجموعه 

مدرن  یاضیر یها هینظردر  ییفضا لیوتحل هیتجزسلول  کی عنوان به ،یضلع شششبکه  .اند شده بیترک 1یضلع شششبکه 
 ,Morgan؛ FejesToth, 1964: 218) به همه اشکال هندسی دیگر برتری دارد است و ییفضا تیظرف نیشتریب یدارا

 یفرد منحصربه رایز؛ شوند یم در نظر گرفته ها سلول نیاتصال ب نیتضم یبرا یضلع شش یها سلولمفهوم،  نیا رویپ(. 2000

؛ Sahr, 2011) کند یمآن فراهم  کنواختیمجاورت  لیعناصر به دل نیرا ب ییتعامل باژ تیظرف یضلع ششسلول  یهندس

Steinke, 2021) .یا منطقهمقیاس  به باتوجهمتر(  422در  422) یضلع شش یها شبکه در تحقیق حاضر نیز از، اساس نیبرا 
بهره ( GBI) 2از شاخص ژئوبیودایورسیتی ها داده لیوتحل هیتجزاستفاده گردید. در ادامه، جهت  ها سلولو قابلیت تفکیک 

عناص ر   یو عم ود  یبا تعامل افق یستمیژئوس کردیرو کی یدارا ارائه شده، که توس  استینک شاخص نیاگرفته شد. 

که همه عناصر با  یمعن نی؛ به ا(Steinke, 2021) شده است فیتعر یمراتب سلسله، بدون سطو  انداز چشم دهنده لیتشک
  (.3شکل ) کنند یم یتبادل انرژ ایو پو وستهیپ ندیفرا کیو در  یعرض صورت به گریکدی

 
 (Steinke, 2021) یضلع شش یها سلولبر اساس اثر متقابل  واطالعات  و ها مدل داده .3شکل 

عالوه  ت.اس موردمطالعهمنطقه از  دهیچیپ لیتحل کیدر  ییایبر اساس عناصر جغراف یا به شکل گسترده، GBIشاخص  

ی علمی، اقتصادی، زیبایی و عملکردی عناصر ژئودایورسیتی و بیودایورسیتی در تعیین مناطق با ها ارزشاین، این رویکرد،  بر

                                                                                                                                               
1- Hexagonal grid 

2 Geobiodiversity Index  



 98-22( 2647) 64/ جغرافیا و پایداری محیط پور و همکارانمرادی 24
 

، ش اخص  (2)ش کل   و اثر متقابل بین عناصر ها دادهقرار داده است. بر اساس مدل  موردتوجهارزش ژئوبیودایورسیتی را 

 :ی شده استساز ادهیپژئوبیودایورسیتی در چهار مرحله 

اطالعات و  ها دادهی آور جمعمنطقه حفاظت شده اشترانکوه و پیرامون آن و  ینیشامل انتخاب محدوده سرزم ،مرحله اول 
 است.  ازیموردن

ها و ی )لیتولوژی و تراکم گسل(، خاک، آب )چشمه، دریاچهشناس نیزم ی مرتب  باها داده گاهیپاشامل تهیه  ،مرحله دوم 

و شیب(، پوشش گیاهی )نوع و تراکم پوشش گیاهی( و سطح حفاظت )مناطق  ها لندفرمی )کیژئومورفولوژها(، رودخانه
 یابزار مهم برا کی عنوان به ArcGIS افزار نرمدر این مرحله از  است. موردمطالعهمحدوده  حفاظت شده، وضعیت حفاظت(

 یط  یو سطح حفاظت مح یاهیپوشش گ ،یژئومورفولوژ آب، خاک، ،یشناس نیمرتب  با زم یمکان یها درج و ادغام داده

 . استفاده شده است

با  یکه در آن همه عناصر به نحو( 4)شکل  آمده دست به GBIدر شاخص  تحلیلی سیماتر کبر اساس ی ،مرحله سوم 
بر اساس این ماتریس انجام شده است  ها داده یساز نرمالو  یازدهیامت. در واقع، تعامل دارند گریکدیو با  دارای ارتباط گریکدی

 ییاثر متقابل فضا ندیبرآروش، هر سلول تابع  نیدر ا. کند یمترکیب  یضلع شش یها سلولرا در  ها آنساختار اثر متقابل که 

موجود در هر  یها برهمکنش. هرچه تعداد شود یم یبند گروه ییها انتخاب شده است و به دسته غیرزندهبا تمام عناصر زنده و 
-، زمینGBIدر این مطالعه، بر اساس شاخص نرمال شده است.  12تا  2 نیباشد، درجه تنوع باژتر است که ب شتریسلول ب

(. ژئومورفولوژی نیز 4است )شکل  شده داده شینماشاخص ژئودایورسیتی تجمیع و در یک نقشه  عنوان بهشناسی، خاک و آب 

شده است.  لیوتحل هیتجزیک شاخص مجزا  عنوان به، اما به دلیل اهمیت زیاد آن شود یماگرچه جزو ژئودایورسیتی محسوب 

 . کند یمی( را ایجاد تیورسیودایشاخص ژئوب) GBI، شاخص ها یتیورسیدامجموع کل در نهایت، 

 
به دلیل اهمیت آن در یک  در این ماتریس، ژئومورفولوژی. (Steinke, 2021ژئوبیودایورسیتی ) شاخصتحلیلی  سیماتر .4شکل 

  .شده است لیوتحل هیتجز از ژئودایورسیتی شاخص مجزا

1مرحله چهارم، صحت سنجی نتایج شاخص ژئوبیودایورسیتی است. در این مطالعه از منحنی 
ROC  ی سنجبرای صحت

گوگل ارث و مطالعات ی ا ماهوارهطی بازدیدهای میدانی، تفسیر بصری تصاویر  که یطور بهنتایج بهره گرفته شده است. 

و  ؛ جوادی1353، 1355؛ عباسی و همکاران، 242: 1354درویش و شکویی،  ؛042: 1305پیشین )برای منال، مجنونیان، 

مکان که در واقعیت دارای ارزش  133(، 105: 1352؛ بیات و مجنونیان، 1351؛ مقیمی و همکاران، 1352، همکاران

                                                                                                                                               
1- Receiver operating characteristic 



 GBI 22ی منطقه اشترانکوه بر اساس شاخص تیورسیودایژئوبارزیابی 
 

 مورداستفادهژئوبیودایورسیتی هستند شناسایی و تعیین موقعیت گردید و برای صحت سنجی نتایج شاخص ژئوبیودایورسیتی 

 قرار گرفت.

 نتایج
و  3نشان داد که از نظر ژئودایورسیتی )شکل  موردمطالعهشاخص ژئوبیودایورسیتی در منطقه  یساز ادهیپحاصل از  یها افتهی
سلول  2223کیلومترمربع دارای ارزش خیلی زیاد هستند. همچنین،  53/421برابر با  یضلع ششسلول  1213( حدود 5

کیلومترمربع دارای  15/321برابر با  یضلع ششسلول  1333دارای ارزش زیاد،  لومترمربعیک 23/1252برابر با  یضلع شش
کیلومترمربع  32/42سلول برابر با  112نهایت کیلومترمربع دارای ارزش کم و در  22/313سلول برابر با  033ارزش متوس ، 

کیلومترمربع(  50/1323سلول برابر با  3215) موردمطالعهدرصد منطقه  22بنابراین، بیش از ؛ دارای ارزش خیلی کم هستند

 دارای ارزش زیاد و خیلی زیاد است. 

از نظر  موردمطالعه، منطقه اساس نیابرسلول( دارای ارزش کم و خیلی کم هستند.  523درصد ) 13در مقابل، کمتر از  
ی است که دلیل اصلی آن تنوع و تراکم لیتولوژی زیاد منطقه شامل انواع سازندهای توجه قابلژئودایورسیتی دارای ارزش 

 یها تودهتا  نازک هیژآهکی، دولومیت، شیل، شیست، مارن، کنلگومرا، ماسه سنگ، آبرفت، یخرفت )کواترنری( و غیره در 
است نوار میانی  مشاهده قابل 3که در شکل  طور همان. دهند یممنطقه را تشکیل  یها یناهموارضخیم و حجیم است که 

اشترانکوه دارای بیشترین ارزش ژئودایورسیتی است. همچنین بخش شمالی و جنوب  کوه رشتهمنطبق بر  موردمطالعهمنطقه 
ب اژی  پتانس یل   دهن ده  نشانز ژئودایورسیتی هستند که در مجموع نیز دارای ارزش باژیی ا موردمطالعهغربی منطقه 

 ژئودایورسیتی منطقه است.

 
 GBIبر اساس ماتریس تحلیلی  موردمطالعهمنطقه  )غیر از ژئومورفولوژی( شاخص ژئودایورسیتی .5شکل 

)شکل  از نظر شاخص ژئومورفولوژی موردمطالعهنشان داد که منطقه  GBIحاصل از ماتریس تحلیلی  یها افتهیدر ادامه،  

سلول  2223، این عالوه بر. استدارای ارزش خیلی زیاد  لومترمربعیک 15/355برابر با  یضلع ششسلول  1435 تعداد( 5و  2
کیلومترمربع دارای  42/354برابر با  یضلع ششسلول  1422مربع دارای ارزش زیاد، کیلومتر 54/542برابر با  یضلع شش

 22/124س لول براب ر ب ا     353کیلومترمربع دارای ارزش کم و در نهای ت   54/232سلول برابر با  302ارزش متوس ، 
براب ر ب ا   سلول  3422) موردمطالعهدرصد منطقه  33/35حدود بنابراین، ؛ کیلومترمربع دارای ارزش خیلی کم هستند

 .  هستنددر نیمه جنوبی منطقه  ویژه بهدارای ارزش زیاد و خیلی زیاد بر اساس شاخص ژئومورفولوژی کیلومترمربع(  13/1435



 98-22( 2647) 64/ جغرافیا و پایداری محیط پور و همکارانمرادی 29
 

همچنین، ( دارای ارزش کم و خیلی کم هستند. کیلومترمربع 14/421برابر با  سلول 523درصد ) 10در مقابل، کمتر از 

ش اخص  از نظ ر   موردمطالع ه ، منطق ه  اس اس  نیبرانیز دارای ارزش متوس  است.  موردمطالعهدرصد از منطقه  12/24

در قلمرو یخچالی کواترنری و قلمرو مجاور یخچالی  قرارگرفتنی است که دلیل اصلی آن توجه قابلدارای ارزش  ژئومورفولوژی
است. بر اساس شواهد  شده ژئومورفولوژیکی یاندازها چشمو  ها لندفرمانواع مختلف  یریگ شکلکنونی است که منجر به 

 یها دامنهشمالی و همچنین  یها دامنهیخچالی متعدد در  یها رکیساشترانکوه متشکل از  کوه رشتهژئومورفولوژیکی کنونی، 

 است. مشاهده قابل وضو  بهشمالی  یها دامنهجنوبی و در  یها دامنهکواترنری هم در  یرفت خی یها انیجرجنوبی است. 

 یرفت خی - یدیواره سد جادیابا ( سن بران)قله و سیرک در دامنه جنوبی اشترانکوه  یرفت خی یها انیجراین  نیتر مهمیکی از  

این منطقه است. این  فرد منحصربه یها جاذبهدریاچه گهر گردیده است که اکنون یکی از  یریگ شکلدر دره گهر منجر به 

دره بسیار زیبای  ها آنکه عمدتاً مسیر برگشت  ر فصل تابستان استد ویژه بهدریاچه مقصد گردشگران زیادی از سراسر کشور 

، یا زهیوار یها مخروط، لغزش نیزمازجمله  ها لندفرمشکل از انواع مختلف تم موردمطالعهاین، منطقه  . عالوه برگاه استنی
س اختمانی،   یه ا  پرتگاه، دائمی، درهای عمیق یها رودخانه، ها افکنه مخروطآبرفتی،  یها دشت، یا رودخانه یها پادگانه

 تنوع فرایندهای ژئومورفولوژیکی فعال در منطقه است. دهنده نشانو غیره است که  رفیع متعدد یها قله، یا دامنه یها فالت

 
 GBIبر اساس ماتریس تحلیلی  موردمطالعهشاخص ژئومورفولوژی منطقه  .6شکل 

نش ان داد ک ه منطق ه     GBIحاصل از ماتریس تحلیل ی   یها افتهی ژئودایورسیتی،عالوه بر شاخص ژئومورفولوژی و  

س لول   2252تعداد  که یطور به. (5و  0)شکل  ی داردتوجه قابلپوشش گیاهی نیز شرای  از نظر شاخص  موردمطالعه
برابر با  یضلع ششسلول  1301، این افزون بر. استکیلومترمربع دارای ارزش خیلی زیاد  40/523برابر با  یضلع شش

 1212کیلومترمربع دارای ارزش متوس ،  30/451برابر با  یضلع ششسلول  1135مربع دارای ارزش زیاد، کیلومتر 51/325

کیلومترمربع دارای ارزش  23/53سلول برابر با  222 در نهایت تنهاکیلومترمربع دارای ارزش کم و  34/422سلول برابر با 
برابر با سلول  3433) موردمطالعهدرصد منطقه  22/35 حدود آمده دست بهبر اساس نتایج  بنابراین،؛ خیلی کم هستند

 53/22 حدوددارای ارزش زیاد و خیلی زیاد هستند. در مقابل،  پوشش گیاهیکیلومترمربع( بر اساس شاخص  35/1433

 کیلومترمربع( دارای ارزش کم و خیلی کم هستند. 55/320سلول برابر با  1222درصد )

از جمله  دارای ارزش متوس  است.از نظر شاخص پوشش گیاهی نیز  موردمطالعهدرصد از منطقه  53/15همچنین، 
اهمیت بسیار زیاد آن  به باتوجهبه پوشش جنگلی و مرتعی غنی در منطقه اشترانکوه اشاره نمود که  توان یمدژیل این اهمیت 
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گیاهی در  یها گونهمختلف  انواعبه ثبت رسیده است.  ستیز  یمحمنطقه حفاظت شده توس  سازمان حفاظت  عنوان به

زالزالک، گون، درمنه،  ،یوحش یگالب ،یارس بادام کوه ،یرانیبلوط ا یها منطقه شامل گونه یاهیپوشش گمنطقه شامل 

 رخشتیمحلب، ش ،یاشترانکوه خکیم ،یپونه اشترانکوه رحسن،یژله واژگون، کما، کاله م ،یرانیا شیسر شن،یبومادران، آو
عباسی و ؛ 31: 1354درویش و شکویی، است )غیره  و ، کنگر، چمن پری )استپی(یا کپه ونیفرف چک،یپ ر،یموس ،یلرستان

 . دهند یمرا نشان منطقه  غنای زیستی ( که34: 1352؛ بیات و مجنونیان، 1353همکاران، 

با بیشترین میزان بارندگی  یا ترانهیمدشرای  اقلیمی نیمه مرطوب سرد تا اقلیم ارتفاعات و رژیم بارندگی افزون بر این، 
جنوب و شر  دریاچه گهر،  یها بخشپوشش گیاهی در منطقه شده است.  توجه قابلدر فصل بهار منجر به تنوع و تراکم 

سرواند، منطقه جنوب غرب روستای چنار، منطقه شمال چنار و  دره دنگ، مناطق بین روستاهای نی، – آباد شولمحور 

 روستای گنداب، منطقه جنوب و جنوب غرب روستای وزمدر دارای بیشترین ارزش بر اساس شاخص پوشش گیاهی هستند.

 
 GBIبر اساس ماتریس تحلیلی  موردمطالعهشاخص پوشش گیاهی منطقه  .7شکل 

ژئودایورس یتی،   یها شاخصبرخالف نشان داد که  GBIماتریس تحلیلی  حاصل از شاخص سطح حفاظت در یها افتهی

از نظر شاخص سطح حفاظت وضعیت  موردمطالعهباژیی را نشان دادند، منطقه  یها ارزشژئومورفولوژی و پوشش گیاهی که 

حفاظتی  در سطحبع کیلومترمر 40/224برابر با  یضلع ششسلول  342تعداد تنها  که یطور به(. 5و  5مطلوبی ندارد )شکل 

س لول   524ای ن،   ب ر  عالوه .است العبور  صعبدر ارتفاعات و مناطق  یریقرارگکه دلیل اصلی آن هم  خیلی زیاد است
کیلومترمربع  32/125برابر با  یضلع ششسلول  423زیاد، در سطح حفاظتی کیلومترمربع دارای  22/334برابر با  یضلع شش

سلول  2254کم و  در سطح حفاظتیکیلومترمربع  35/531سلول برابر با  2222است. در مقابل،  متوس  در سطح حفاظتی

 .قرار دارندخیلی کم  در سطح حفاظتیکیلومترمربع  32/522برابر با نیز 

کیلومترمربع( بر اساس  25/1250برابر با  یضلع ششسلول  4254) موردمطالعهدرصد منطقه  02 بیش از ،اساس نیبرا 

سلول برابر  1344) درصد 24/23تنها . در مقابل، توزیع یافته است کم در سطح حفاظتی کم و خیلی سطح حفاظتشاخص 

 یضلع شش یها سلولدرصد از  54/2. همچنین، در سطح حفاظتی زیاد و خیلی زیاد قرار دارندکیلومترمربع(  25/335با 

 1222بیش از  اگرچهدر مجموع، . توزیع یافته است در سطح متوس  سطح حفاظتنیز از نظر شاخص  موردمطالعهمنطقه 
ی نیز چهار پاسگاه حفاظتاست و  ستیز  یمحکیلومترمربع از منطقه اشترانکوه جزو مناطق حفاظت شده توس  سازمان 

وسعت زیاد منطقه، کمبود نیرو، مسیرهای متعدد ورود به منطقه  به باتوجهاست، اما  افتهیاستقرارمنطقه  در توس  این سازمان
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 یها تیفعالگردشگری و  که یطور بهاین منطقه شرای  مطلوبی نداشته باشد.  مستمر شیحفاظت و پاو غیره باعث شده تا 

 دامداری در منطقه کنترل نشده است.

و در نتیجه  وساز ساختعدم دسترسی مناسب، عدم امکان باعث  سو کیبودن منطقه اشترانکوه از  العبور صعب، وجود نیباا 
حفاظت و پایش را برای  ،تحت شرای  طبیعی شده است. از سوی دیگر همین شرای  سخت محیطی منطقه بکر ماندن

قوانین مربوط به مناطق حفاظت شده ابزار مناسبی برای حفاظت  هرحال بهحفاظتی با مشکل مواجه نموده است.  یها پاسگاه

از این منطقه ارزشمند است، اما ضروری است امکانات و نیروهای حفاظتی برای پایش مستمر منطقه در حد مطلوب توس  
 تقویت گردد. رب  یذسازمان 

 
 GBIبر اساس ماتریس تحلیلی  موردمطالعهشاخص حفاظت منطقه  .8شکل 

 
 8الی  5 یها شکلدر  ها شاخص شده  یبند طبقهفراوانی و مساحت مقادیر  .9شکل 

ترکیب گردید و نقشه نهایی شاخص  GBIبر اساس شاخص  الذکر فو چهارگانه  یها شاخصدر نهایت، نتایج حاصل از  

، تعداد آمده دست بهبر اساس نتایج است.  شده داده نشان 11و  12تهیه شد که در شکل  موردمطالعهژئوبیودایورسیتی منطقه 
کیلومترمربع به ترتیب  13/015سلول با مساحت  1032کیلومترمربع و تعداد  23/332با مساحت  یضلع ششسلول  530
درصد منطق ه   33/44که حدود  تی استیمناطقی با اهمیت خیلی زیاد و اهمیت زیاد از نظر ژئوبیودایورس دهنده نشان
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در شر  و جنوب دریاچه  ویژه به. این مناطق عمدتاً در داخل منطقه حفاظت شده اشترانکوه دنشو یمرا شامل  موردمطالعه
که  اند افتهیگاه منطقه بین دریاچه گهر تا روستای نی و همچنین منطقه جنوب روستای وزمدر توزیع گهر، امتداد دره نی

 ار است. پاید یبردار بهرهتوجه ویژه در راستای ارتقای حفاظت و  ازمندین

واقع در بخش شمالی روستای گنداب که جزو منطقه حفاظت ش ده   موردمطالعههمچنین در بخش شمالی منطقه 
که نشان از اهمیت باژی این مناطق است. عالوه بر  اند افتهیخیلی زیاد توزیع  تیبااهم یضلع شش یها سلولاشترانکوه است، 

اهمیت متوس  منطقه از نظر شاخص  درصد( 22/23) کیلومترمربع 20/335با مساحت  یضلع ششسلول  1343تعداد  این،

 524کیلومترمربع و تعداد  52/422با مساحت  یضلع ششسلول  505. در نهایت، تعداد دهند یمژئوبیودایورسیتی را نشان 
درصد منطقه  22/32تی اهمیت کم و خیلی کم دارند که یورسشاخص ژئوبیودای از نظر لومترمربعیک 1/354سلول با مساحت 

مه شمالی منطقه یاین مناطق عمدتاً منطبق بر اراضی مسکونی و کشاورزی است که در ن .شود یمرا شامل  موردمطالعه
 .اند افتهیحوالی شهر ازنا و شمال و شر  شهر دورود توزیع  ویژه به موردمطالعه

 
 GBIبر اساس ماتریس تحلیلی  موردمطالعهارزش نهایی ژئوبیودایورسیتی منطقه  .11شکل 

 
 موردمطالعهفراوانی و مساحت ارزش ژئوبیودایورسیتی منطقه  .11شکل 

بازدیدهای میدانی، ادبیات علمی مرتب  با منطقه مطالعاتی، از شاخص ژئوبیودایورسیتی بر اساس  آمده دست بهنتایج  
برای تعیین دقت  ( مورد صحت سنجی قرار گرفت.12نقطه کنترلی )شکل  133و برداشت  یا ماهوارهتفسیر بصری تصاویر 

( Swets et al, 2000) یبند در مسائل طبقه یابیارز یکمی ها روشیکی از معتبرترین  عنوان به ROCنتایج از روش منحنی 
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در شکل  ROCحت سنجی شاخص ژئوبیودایورسیتی در منطقه اشترانکوه بر اساس منحنی بهره گرفته شده است. نتایج ص

یا مساحت زیر  AUCاست، نتایج در سطح خیلی خوب با  مشاهده قابلکه در این شکل  طور همانارائه شده است.  13

، از طبقات با ارزش گرفته صورتهای میدانی این، بر اساس، بررسی عالوه بر قرار گرفت. دییتأ مورد 522/2منحنی برابر با 
آن بر  یراستا همبر تنوع عناصر ژئودایورسیتی ارزشمند و ژئوبیودایورسیتی خیلی کم و کم به سمت طبقات زیاد و خیلی زیاد 

  است. شده داده نشان 1شود که شواهد عینی آن در جدول تنوع عناصر بیودایورسیتی ارزشمند افزوده می

در  بیودایورسیتیو  ژئودایورسیتیعناصر  نیب یشناخت نیزم یبرخاسته از بست فضا که آمده دست به، نتایج یطورکل به
که ضروری است  دهد یمرا نشان  اسیمق نیمنطقه و در ا نیا یبرا توجه قابل اهمیتی، (1)جدول  استمنطقه اشترانکوه 

تی یژئودایورسیتی و بیودایورس یها ارزشقرار گیرد تا  موردتوجهپایدار  یبردار بهرهبرای حفاظت و  رب  یذ یها سازمانتوس  

 آینده حفظ شود. هایاشترانکوه به خوبی برای نسل حاضر و نسل

 
های بید در باالدست  های علفی و درخت گونه( 1با اهمیت ژئوبیودایورسیتی باال.  ییها مکاننقاط کنترل و تصاویری نمونه از  .12شکل 

و بومادران در  کما ،( تراکم پوشش علفی، گون3های مختلف گون، گندمیان و موسیر در شمال شرق شول آباد،  گونه (2، شول آباد

پوشش درختی  (6( موقعیت نقاط کنترل، 5گاه،  ( درخت سیب وحشی در دره نی4در شرق دریاچه گهر کوچک،  یرفت خیپیشانی توده 

 )بلوط، بید( ( پوشش درختی اطراف دریاچه گهر8های جنوب دریاچه گهر، دران در دامنهبوما( 7، در منطقه سفید آب بید، بلوط و غیره

های ریواس، موسییر و   گونه( 12و  11 ،و غیره( )بید، زالزالک گاه و پوشش درختی بستر رودخانه( دره نی11و  9و گون در دامنه ها، 

 های اشترانکوه بومادران در دامنه
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 از صحت سنجی نتایج شاخص ژئوبیودایورسیتی از طریق نقاط کنترلحاصل  ROCمنحنی  .13شکل 

 GBIشاخص های انتخابی جهت کنترل نتایج نتایج حاصل از بررسی سلول .1جدول 

مقادیر شاخص 

GBI  11در شکل 
تعداد کل 

 ها سلول

های  تعداد سلول

 کنترل شده

ترین عناصر ژئودایورسیتی  مهم

 مشاهده شده

عناصر ترین  مهمکاربری اراضی و 

 مشاهده شده بیودایورسیتی

 22 552 خیلی کم

، افکن  ه مخ  روطدش  ت آبرفت  ی، مخ  روط 

ای، دشت رودخانه دائمی، پادگانه رودخانه

سیالبی، سازندهای آبرفتی ج وان، آه ک،   

ماسه سنگ، سیلت، رس، توپوگرافی خیلی 

 کم شیب

اراضی کشاورزی دیم و آبی، ب ا،، من اطق   

های علفی گونه مسکونی شهری و روستایی،

در اراض ی ب ایر و    ت راکم  کمای و درختچه

 هاها و جادهکشتزارها و در امتداد رودخانه

 23 505 کم

، تپ ه م اهور،   افکن ه  مخروط ،یدشت آبرفت

دشت سیالبی، رودخان ه دائم ی، پادگان ه    

ی، رخنم  ون س  نگی، پرتگ  اه   ا رودخان  ه

و  ج  وان یآبرفت   یس  ازندهافرسایش  ی، 

، رس لت،یماسه سنگ، س   ،، آهکقدیمی

 یتوپوگرافی، آتشفشان یها سنگ، کنگلومرا

 بیکم شخیلی کم شیب تا 

مراتع ضعیف، اراضی کشاورزی دیم و آب ی  

پراکنده، با،، من اطق مس کونی ش هری و    

های گیاهی علفی، درختی و روستایی، گونه

در امت داد   ژهی  و ب ه ای پراکن ده ) درختچ ه 

ه   ای  ه   ا( از جمل   ه گون   ه رودخان   ه

، اپوشکیس ایهزارخار ، بید، چسبک سیگ

 یکنگر وحش، کُن گاوچا  ،زالزالک

 23 1343 متوسط

ای، ه ای واری زه  ، مخ روط ه ا  درهه ا و  یال

، افکن ه  مخ روط لغزش، تپ ه م اهور،   زمین

دش ت س یالبی، رودخان ه     ،یدشت آبرفت  

ه ای  ای، آبراه ه دائم ی، پادگان ه رودخان ه   

فصلی متراکم، رخنم ون س نگی، پرتگ اه    

فرسایشی، پرتگاه ساختمانی، آبشار، چشمه، 

 آه ک،  ،یمیجوان و قد یآبرفت یسازندها

رس، کنگلومرای  لت،یماسه سنگ، س شیل،

هم راه ب ا    یآتشفش ان  یهابختیاری، سنگ

تا متوس   بیکم ش یتوپوگرافی، دگرگون

 شیب

مرات  ع ض  عیف، مرات  ع متوس   ، اراض  ی  

زی، با،، مناطق مسکونی روس تایی،  کشاور

-های گیاهی علفی، درختی و درختچهگونه

در  ژهی  و ب ه ای با تراکم ک م ت ا متوس   )   

 د،یب یها از جمله گونهها( دره دست نییپا

بل  وط،  س یب وحش ی،   کم،یک   ای  کَرکُ و  

 ،کُن زالزالک، گاوچا  اپوشک،یس ایهزارخار 

 پون  ه، چم ن، درمن ه   دیگ ون، کم ا، س ف   

 یاشترانکوه
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 . 1جدول ادامة 

مقادیر شاخص 

GBI  11در شکل 
تعداد کل 

 ها سلول

های  تعداد سلول

 کنترل شده

ترین عناصر ژئودایورسیتی  مهم

 مشاهده شده

عناصر ترین  مهمکاربری اراضی و 

 مشاهده شده بیودایورسیتی

 32 1032 زیاد

مناطق کوهستانی با عوارض متنوع ازجمله 

ی بدلن دی، تیغ ه   ه ا  دامنه، ها درهها و یال

ه ای  ساختمانی، س یرک یخچ الی، ت وده   

-ای، زم ین ه ای واری زه  ی، مخ روط رفت خی

دش ت  های کوچ ک،  افکنهلغزش، مخروط

-رودخانه دائمی، آبراهه ،ی میانکوهیآبرفت

ای، های فصلی مت راکم، پادگان ه رودخان ه   

رخنمون سنگی، پرتگاه فرسایشی، پرتگ اه  

ه ای کارس تی،   ساختمانی، آبشار، چش مه 

و  یآهک   یه ا س نگ س ازندهای آبرفت ی،   

ی، شیل، ماسه سنگ، کنگل ومرا و  تیدولوم

، ت وف  -دگرگون ه   ه ای آتشفش انی  سنگ

 متوس  شیب تا پرشیب یتوپوگراف

مرات  ع ض  عیف، مرات  ع متوس   ، اراض  ی  

کشاورزی، با،، مناطق مسکونی روس تایی،  

-های گیاهی علفی، درختی و درختچهگونه

از جمل  ه ای ب  ا ت  راکم ک  م ت  ا متوس     

ی، وحش   یگالب، یبادام کوه د،یب یها گونه

بل  وط،  س یب وحش ی،   کم،یک   ای  کَرکُ و  

 ،کُن زالزالک، گاوچا  اپوشک،یس ایهزارخار 

ک اله   ،چم ن، درمن ه   دیگ ون، کم ا، س ف   

، رخش ت یشی، اشترانکوه پونه، رحسنیم

 یا کپه ونیفرف
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با عوارض متنوع ازجمله  مناطق کوهستانی

ها، ها و درهدار کارستی، یالسطو  عارضه

-های بدلندی، تودهتیغه ساختمانی، دامنه

های چندگان ه گه ر،   ی، دریاچهرفت خهای ی

، لغ  زش نیزم  ای، ه  ای واری  زه مخ  روط

ی دش ت آبرفت   های کوچک، افکنه مخروط

دشت سیالبی، رودخانه دائمی،  ،میانکوهی

-متراکم، پادگانه رودخانههای فصلی آبراهه

ای، رخنمون س نگی، پرتگ اه فرسایش ی،    

ه  ای پرتگ اه س  اختمانی، آبش  ار، چش  مه 

 یه ا س نگ کارستی، سازندهای آبرفت ی،  

ماس ه   ل،یم ارن، ش   ی، تیو دول وم  یآهک  

 یتوپ وگراف ، کنگل ومرای بختی اری،   سنگ

 متوس  شیب تا پرشیب

، مراتع غنی، پوشش جنگلی، متوس مراتع 

-یی و عشایری، گونهروستا یمناطق مسکون

ای با های گیاهی علفی، درختی و درختچه

 یه ا  از جمله گون ه تراکم متوس  تا زیاد 

 یگالب   د،ی  ب ی،کَرکُ و، ب ادام ک وه   ، بلوط

 ش ن، یگون، درمن ه، بوم ادران، آو   ،یوحش

ژل ه واژگ ون، کم ا، ک اله      ،یرانیا شیسر

 خ  کیم ،یپون  ه اش  ترانکوه  رحس  ن،یم

 ،یلرستان رخشتیمحلب، ش ،یاشترانکوه

کنگ ر   ی،پسته کوه ایبَنِه  چک،یپ ر،یموس

 ی،وحش   بیس   ،پون  ه ،واسی  ر ی،وحش  

 غیره ی وا کپه ونیفرف

 بحث 
در  ژهیو به )ژئودایورسیتی( رزندهیغعناصر محی  زنده )بیودایورسیتی( و تنوع عناصر محی   مطالعات مختلفی بر اهمیت تنوع

 ؛Albert et al., 2021 ؛Reynard & Brilha, 2018: 450 ؛Gray, 2004: 340) سمیژئوتور اکوتوریسم و زمینه توسعه
 ه ا  آنتلفی ق   وی ژه  ب ه و  (1355، و همک اران  ؛ ش ایان یگان ه  1355مقصودی و همکاران، ؛ 1355عباسی و همکاران، 

در این مطالعه . (Alahuhta et al., 2020؛Santos et al., 2019) اند کرده دیتأکی پایدار بردار بهره)ژئوبیودایورسیتی( برای 

، آب، خاک و شناسی زمین) غیرزنده عناصرتنوع  ،ی تحلیلی آنها سیماترنیز نتایج حاصل از شاخص ژئوبیودایورسیتی و 
تلفیق نمود و ی ضلع ششی ها سلولسطو  حفاظتی منطقه را در همچنین و  (پوشش گیاهیعناصر زنده )، ژئومورفولوژی(

در واقع، این پژوهش تالش اولیه برای ه است. پایدار مشخص کرد برداری بهرهرا برای  با ارزشژئوبیودایورسیتی  های پهنه

گردیده  سازی پیادهاست که با مطالعه موردی در منطقه اشترانکوه  ایرانتعیین مناطق با ارزش باژی ژئوبیودایورسیتی در 

 است. 
اس ت.  کارآم د  شاخصی  GBI نشان داد که یضلع شش یها سلول از رویکرد گیری بهرهو  GBIشاخص  سازی پیاده
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در سطح خیلی خوب مورد تأیید  ROCمنحنی  صحت سنجی نتایج این شاخص از طریق نقاط کنترل و روش که یطور به

نشان  تر واضحو  را بهتر مناطق با ارتباط متقابل یااطراف  های سلول نیب ارتباطنیز  یضلع شش یها سلولقرار گرفت. رویکرد 

بدون  ها آنسهولت استفاده از  یضلع شش های سلول، مزیت دیگر نیبر ا(. عالوه Steinke, 2021؛ Sahr, 2011) دهند می
 یبرا زیاد تیبااهم( ها سلول) ها مکانبه  رایز دارد. ها آنابعاد مربوط به  میبه تنظ ازین تنهااست و  اسیمق درنظرگرفتن

  .(Steinke, 2021) شوند یموضوع ارائه شده تلق خصوصدر  کانونینقاط  عنوان به دیکه با کند میاشاره  یتیورسیودایژئوب

 توج ه  قاب ل با ارزش زیاد و خیلی زیاد از نظر ژئوبیودایورسیتی، مناطقی با غنای بسیار  یضلع شش هاییا پهنه ها سلول
ی بردار بهرهمورد حفاظت و ژئوبیودایورسیتی ی ویژه ها تیسا عنوان بهسیتی و بیودایورسیتی هستند که ژزم است ایورژئود

انواع ساختارها و ، سو کی(. چرا که از Steinke, 2021؛ et al., 2021 Moradi؛ Zarnetske et al., 2019) پایدار قرار گیرند

قلل مرتفع اشترانکوه،  ویژه بهی متنوع در منطقه ها لندفرم انواعی سطحی و همچنین ها آبو  ها خاک، شناسی زمینسازندهای 

، ها افکنه مخروطی و ا زهیواری ها مخروطی عمیق و بسیار زیبا مانند دره نی گاه، ها درهی یخچالی و دریاچه گهر، ها رکیس
تی در منطقه است و از ژئودایورسی توجه قابلی و غیره نشان از تنوع و غنای ا دامنهی آبرفتی و ها دشت، ها پادگانهو  ها رودخانه

درمنه، بومادران،  ،یبادام کوه ،بلوط یها گونهی گیاهی متنوع در همان مناطق از جمله ها گونهو  ها پیتسوی دیگر، وجود 

ی جانوری ها گونهو غیره در کنار انواع  ریموس ،یلرستان رخشتیمحلب، ش ،یاشترانکوه خکیم ،یژله واژگون، پونه اشترانکوه
؛ بیات و مجنونیان، 1353 ،1355 عباسی و همکاران، ؛1352جوادی و همکاران،  ؛31: 1354)درویش و شکویی، در منطقه 

 شان از غنای زیاد تنوع زیستی است. (، ن34: 1352

 یها نهیزمدر که نیازمند توجه ویژه  دهند میو ارزشمندی را ارائه  توجه قابلورسیتی بسیار در مجموع، ژئوبیودایاین مناطق 

در مدیریت و  یا کننده نییتعدر این میان، نگرش و رفتار جامعه محلی نقش پایدار است.  برداری بهرهحفاظت و  مختلف
و حفاظت نیز نقش بسیار مهمی در حفظ کیفیت و  (1421و همکاران،  زاده ملکژئوبیودایورسیتی دارد ) یها ارزشحفاظت از 

  (.1355ه دارد )عباسی و همکاران، کمیت عناصر ژئوبیودایورسیتی منطقه اشترانکو

 یریگ جهینت
ی تحلیلی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. ها سیماترو  GBIدر این مطالعه ژئوبیودایورسیتی منطقه اشترانکوه بر اساس شاخص 

ارتباط  گریکدیکه با ژئودایورسیتی، ژئومورفولوژی، پوشش گیاهی و سطو  حفاظتی منطقه را عناصر مختلف این شاخص، 

 ب ر اس اس نت ایج    .مشخص نمودخیلی کم تا خیلی زیاد تلفیق و  یها ارزشبا و  یضلع شش یها سلولدر  متقابل دارند
دارای پتانسیل زیاد و خیلی زیادی اس ت.   عناصر ژئودایورسیتیمنطقه اشترانکوه از نظر ، حاضر تحقیق در آمده دست به

از  ویژه به توجه قابل یها ارزش با، ژئومورفولوژیکی، هیدرولوژیکی و خاک یشناخت نیزم یها دهیپدانواع مختلف  که یطور به

 .اند افتهینظر علمی، آموزشی و ژئوتوریسم در این مناطق تشکیل و توسعه 
تحت مدیریت بخشی از آن و به همین دلیل  ی استتوجه قابلغنای  یدارامنطقه اشترانکوه از نظر تنوع زیستی نیز 

ی حفاظتی در منطق ه  ها تیفعالشایسته است اقدامات و  که چنان آنقرار گرفته است، اما  ستیز  یمحسازمان حفاظت 

بر اساس شاخص سطح حفاظت در سطح حفاظتی  موردمطالعهدرصد منطقه  02بیش از  که یطور بهی نشده است. ساز ادهیپ

وری است ضمن توجه به نتایج مطالعه حاضر، یک رویکرد مدیریت یکپارچه در بنابراین، ضر؛ کم و خیلی کم توزیع یافته است
 یه ا  ارزشی شود که ساز ادهیپ نفعان یذی حفاظت شده با مشارکت فعال کلیه ها بخشدر  ویژه به موردمطالعهمنطقه 

 ی مختلف حفظ گردد.ها نسلبرای  بررسی ژئوبیودایورسیتی منطقه مورد

به  دهند یمزیاد و خیلی زیاد شاخص ژئوبیودایورسیتی را نشان  طبقاتکه  یضلع ششی ها سلولها یا در مجموع، مکان
و  یب ردار  نقشه اسیمق نظر از تر قیدر سطو  عممطالعات  ها آن یبراکه  رسد یم درصد منطقه( 33/44) سلول 2350

 یه ا  جنب ه  تیکه قادر به تنبی پایدار بردار بهرهحفاظت و مطالعات  ویژه بهو  غیرزندهعناصر زنده و  تر قیدق ییشناسا

 کنند یاشاره م یتیورسیودایژئوب از ییباژ تیبا اهمیی ها ها به مکان سلولاین  رایز .شود یم هیتوص ،هستند ژئوبیودایورسیتی

برای  تواند یم قیتحق نیا جینتانهایت،  . درشوند یتلق ژئودایورسیتی و بیودایورسیتیدر موضوع  کانونینقاط  عنوان به دیکه با
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که ژزم است توس   حائز اهمیت باشدبسیار  ی ژئوبیودایورسیتی منطقه اشترانکوهها هسته ی مدیریت و حفاظت اززیر برنامه

 قرار گیرد.  موردتوجه ستیز  یمحظت سازمان حفا ویژه به رب  یذی ها سازمان

 یگزار سپاس
کشور صندو  حمایت از پژوهشگران و فناوران که توس   است مصوب در دانشگاه تهران طر  پسادکتریاز  برگرفتهاین مقاله 

(INSF )  دانشگاه تهران و هایوسیله از حمایتتأمین مالی شده است. بدین 55223452با شماره طر INSF  تشکر و

  شود.قدردانی می

 منابع
 .ستیز  یمح انتشارات سازمان حفاظتتهران:  .اشترانکوه هشد حفاظته منطق (.1352) هنریک، مجنونیان؛ ، حمیدرضابیات
  .انتشارات دانشگاه تهرانتهران:  .زاگرس یشناس جنگل(. 1352)مرتضی  ،ابراهیمی رستاقی ؛، محمدحسینیا رهیجز

و خاک بر ساختار  یوبلند یپستعوامل  ریتأث. بررسی (1352) ابوالفضل ،مختاری اصل ؛زمانی ،بهاروند ؛اکبر دیس ،جوادی

 .322-332 ،(22) 4، مجله مرتع پوشش گیاهی در نیمرخ شمالی اشترانکوه )استان لرستان(.

گزارش تلفیق و تدوین برنامه مدیریت منطقه حفاظت شده اشترانکوه، مطالعات و (. 1354) سعود؛ شکویی، محمددرویش، م
  .ستیز  یمح. تهران: سازمان حفاظت تهیه طر  مدیریت منطقه حفاظت شده اشترانکوه

تفاوت  ی(. بررس1422مه آسا ) یی،روستا ؛نیمحمدحس ،رامشت ؛نیحس ،نگارش ؛صمد ی،فتوح ؛مسعود ی،بدوئ یستانیس

گ واتر.   جیجاسک تا خل ۀعمان و زون مکران از دماغ یایدر یساحل ۀمنطق یتیورسیو ژئومورفودا یتیورسیژئودا
 .22-35 ، (23)15 ،و توسعه ایفصلنامه جغراف

ژئوپ ارک   یتیورسیژئودا یکم یابی(. ارز1355ابوالقاسم ) ،یراحمدیام ؛یمحمدعل ی،زنگنه اسد ؛اکبر یعل ،گانهی انیشا

  .00-52 ،(32)12 ،فضا ییایجغراف شیآماآن.  یشناس نیزم راثیحفاظت از م یبرا یغرب خراسان رضو یشنهادیپ

آبریز مشرف به  یها حوضه(. ارزیابی ژئودایورسیتی 1422رسول ) ،رفیعی ؛سید حسن ،صدو  ؛علیرضا ،صالحی پور میالنی
 .123-54(، 2) 12، های ژئومورفولوژی کمّیپژوهش. دریاچه نمک و حوض سلطان

منطقه حفاظت شده اشترانکوه  در غربگیاهی  یها گونه(. تنوع 1353حسینی، سید محسن ) ؛، بابکور لهیپ ؛عباسی، سارا

  .124-133(، 3) 12، ستیز  یمحفصلنامه علوم و تکنولوژی . لرستان

در  یچوب یها گونه یستی(. اثر حفاظت بر تنوع ز1355) بیحب ،زارع ؛بابک ،ور لهیپ ؛محسن دیس ی،نیحس ؛سارا ی،عباس

  .12-1 ،(1) 1 ،رانیمجله جنگل ااشترانکوه لرستان.  ۀمنطق

( در یش ناخت  نیزمتنوع ) یتیورسیژئودا یا سهیمقا لی(. تحل1350نجمه ) ی،عیشف ؛دیسع ،نگهبان ؛الیل ی،مختار یگل
 .123-131 ، (3) 0، یکمّ یژئومورفولوژ یهاپژوهشاستان فارس.  یشمال غرب یها حوضه

تهران: انتشارات سازمان  و مناطق(. ها پارکمناطق حفاظت شده ایران )مبانی و تدابیر حفاظت از (. 1305مجنونیان، هنریک )

 .ستیز  یمححفاظت 

 یزی  ر برنام ه جنگل  ی اس تان ف  ارس رهنم ودی ب  رای    رح وزه یزآم  ایش س رزمین ش  ش   (.1302) مخ دوم، مجی د  

 .32-41(، 15) 15 ،یشناس  یمحمجله . استراتژیک زاگرس

آتشفشان  یتیورسیژئو مو رفو دا ی(. بررس1355انور ) ی،مراد ؛ناصر یی،رضا ی؛مجتب ی،مانی ؛میابراه ی،میمق ؛مهران ی،مقصود

 .25-32 ،(1) 5 ،یکمّ یژئومورفولوژ یهاپژوهش. GmIآن بر اساس شاخص  رامونیدماوند و پ
ها در تح ول   دامنه یمورفولوژ ریتأث (.1351) زیپرو ی،کردوان؛ محمدرضا ی،ثروت ؛محمد یعل ،یاراحمدی ؛میابراه ی،میمق

 .135-115 ،(3) 12 ،فضا شیو آما یزیر برنامهاشترانکوه.  یخچالی یها رکیس

در  یستیتنوع ز رخ می(. ن1421، محسن )یدخت بهمن ینوغان ی؛رعلیبرومند، ام ؛، فاطمهیزدی ییطباطبا ی؛زاده، عل ملک

(، 2)12،  یمح یداریو پا ایجغراف. داریتوسعه پا کردیشهر مشهد با رو ( شهروندان کالنKAPدانش، نگرش و رفتار )
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