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 29/09/1399تائید نهایی:           26/04/1399پذیرش مقاله: 

 چكيده
ي انساني مرتبط با توسعه هاتيفعالميراث ژئومورفولوژیكي شهري مستعد تخریب ناشي از      

است. براي درک اثر توسعه شهري بر ميراث ژئومورفولوژیكي  یيربنایز يساختارها جادشهري و ای

انجام  آبادخرمموردي در شهر  صورتبهو ضرورت حفاظت از این ميراث ارزشمند، پژوهش حاضر 

به موجود  يریمنابع تصوي موضوعي و هانقشه ،يدانيمي تحقيق از طریق كارهاي هادادهشده است. 

ي هاروشكرد نوآورانه از طریق تلفيق كارهاي ميداني، دست آمده است. این تحقيق با یک روی

كه ابتدا ميراث ژئومورفولوژیكي محدوده  صورتنیبدسنجش از دور و ارزیابي كمي انجام شده است. 

طي چندین مرحله كار ميداني فهرست برداري و تحليل اهميت شده است. در مرحله  آبادخرمشهري 

ي استخراج شده و اماهوارهسه دهه اخير از طریق تصاویر طي  آبادخرمبعد ميزان توسعه شهري 

ميزان خطر تخریب  تینها دراثرات آن بر ميراث ژئومورفولوژیكي مورد بررسي قرار گرفته است. 

( 2016بر اساس شاخص خطر تخریب بریلها ) آبادخرمي ژئومورفولوژیكي شهر هاراثيمهركدام از 

حدود  2018تا  1990طي دوره  آبادخرممنطقه شهري  مشخص گردیده است. نتایج نشان داد كه

سه برابر افزایش یافته و در این زمان بسياري از آثار ميراث ژئومورفولوژیكي مورد تخریب واقع شده 

. نتایج اندرفتهي، علمي، آموزشي، گردشگري و ...( از بين شناسیيبایزهاي عمده آن )و یا ارزش

غار  طورنيهمهاي مخملكوه، آبشار طالیي و اد كه ژئومورفوسایتارزیابي خطر تخریب نيز نشان د

در معرض بيشترین  ي،رقانونيغ يحتو كنترل نشده گسترش سریع مناطق مسكوني، به علت كنجي 

، تسطيح و جاده سازي، رها سازي زباله، وسازساختي انساني از جمله هاتيفعالتخریب ناشي از 

ي خصوصي و غيره قرار دارند. بر این اساس اختصاص شرایط حفاظتي براي برداربهرهاستفاده و 

 تعيين عرصه و حریم قانوني ضروري است. ازجمله هاآن
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 مقدمه
 نیدر ب ژئوتوریسم شهریو  یکی شهریژئومورفولوژ یراثمی، شهر یشناختنیزم راثیم یهادهی، ااخیر یهاسال در     

شمندان و متخصصان ؛ دل 2014، 2؛ بوگی و همکاران2012، 1ست )لیکادو و همکارانبه دست آورده ا یادیز تیاهم ،دان
سی2015، 3الما و همکاران شهرها، (. 2017، 6و همکاران ناردی؛ ر2016، 5ازونو زاگ ازونزاگ؛ 2016، 4؛ چان و گاد اگرچه 

 یهادهیپد یاغلب دارا، اما اندشدهایجاد ( رهیها و غها، پلها، جاده)ساختمان یی هستند که با عناصر مصنوعیاندازهاچشم
ــناختنیزم ــربه ی و ژئومورفولوژیکیش ــتندمنحص ــعه  (.2017؛ رینارد و همکاران، 2012)لیکاردو و همکاران،  فرد هس توس

ــهری ــاختارها جادیو ا ش ــهریربنایز یس ــ یی بر زمین ش  باعث تخریب و نابودی طور کاملگذارد و گاه بهیم ریثأت اریبس
سان اندازچشمشهر یک (. 2017)رینارد و همکاران،  شودیم هالندفرم ست که  ساختان ها امکان تأثیر بر لندفرم رغمیعلا

ــامل لندفرم یکیلوژژئومورفو راثیمفهوم مدر آن وجود دارد.  ارزیابی میراث ژئومورفولوژیکی اســت که  ییندهایها و فرآش
، 7رینارد و کوراتزا)بوده  یو فرهنگ یکیولوژیب راثیارتباط با م یدارا نیدارند، اما همچن نیزم خیدر درک تار یدینقش کل
)عبدالمقصـود و  دنریگمیقرار  یبردارمورد بهره یو گردشـگر ی، آموزشـعلمیاهداف توسـعه  یطور مؤثر برابهو  (2016

ــمندیکی، ژئومورفولوژ یراثم(. 2018، 8همکاران ــتند یمنابع ارزش ــل با توانندیکه م هس منتقل  یندهآ یهاحفاظت به نس
)رینارد و  اســـت «یراثم یجادا» یاجتماع یچیدهپ یندفرآ یکاز  یبخشـــ هالندفرم یگذارارزش (.2009 ینارد،د )رنشـــو

ــایتژئومورفولوژ یراثم، واقع در (.2011همکاران،  هســتند )کوراتزا و منطقه  یراثاز م یبخشــ های آنیکی و ژئومورفوس
شهری هم 2018، 9هوبلی سایت  شأ  تواندیم(. یک ژئومورفو شأ طبیعی و هم من سانمن شد ساختان شته با که امکان  دا

شان  شهری را ن سم  سعه ژئوتوری شم یعلم یهاجنبه نیرابطه ب بر دهدیمو به ما اجازه  دهدیمتو آن  یانداز و فرهنگچ
ناطق شـــهری نیز میراث ؛ (2013، 10)دلمونت و همکاران میکن دیتأک نابراین، در م ناختنیزمب ی و ژئومورفولوژیکی شـــ

)رودریگز  اندکردهی بسیار جالبی از میراث زمین را حفظ هانمونهارزشمندی وجود دارد و بسیاری از مناطق شهری جهان، 
ی شهری و شرایط جغرافیایی دیرینۀ هاگاهسکونتی انسانی، منشأ طبیعی هاتیفعالزمان  باگذشت (.2011، 11و همکاران

شتن آن( را توسط شهرسازی پنهان  هایی نظیر (. فعالیت2016)دلمونت و همکاران،  کندیمآن )ساختار پیش از بنیان گذا
ـــاســـی از  ردیگیمکاهش خطر انجام  باهدفکه  هارودخانهتغییرات مهم شـــبکه   اندازچشـــمو تبدیل به یک جزء اس
 یها و مناطق صنعتبلوک آپارتمان بین یانیهسته م ( یا مسدود شدن2017، 12)براندولینی شودیمژئومورفولوژیکی شهری 

)میهای و  را پوشــانده اســت یخیتار یشــهرهای تیســای ژئودیکل یهایژگیاز و یبرخســال گذشــته که  50-60 یط
سان یهاتیفعال لیاغلب به دل ،یشهر یکیو ژئومورفولوژ یشناختنیزم راثیم(. 2016، 13همکاران س یان شهرها، ب  اریدر 
 ازین یواقع در مناطق شهر یهاتیها و ژئومورفوساتیژئوسا لیدل نیو مخرب مربوطه است. به هم یمنف راتیمستعد تأث
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ــردارند ) یبه حفاظت جد ــیا؛ 2013 ،2؛ گری2008، 1بورک و پراس ، 4کرافتس و گوردون؛ 2014، 3اورتیز و همکاران-گارس

سمنیوک2015، 5ویگس و همکاران؛ 2015 صود و همکاران؛ 2017، 6؛ بروککس و  سچی و کوراتزا2018، 7عبدالمق ، 8؛ برو
در مناطق روســتایی و طبیعی  معموالً، شــده انجام تاکنونمیراث ژئومورفولوژیکی که  لیوتحلهیتجزتحقیقات و  (.2018

ــت )رینارد،  ــورت گرفته اس ــور 2010، 11؛ اراتیک2007، 10؛ پریرا و همکاران2007، 9؛ زوروس2005ص ، 12؛ فیولیت و س
ــلیر2016، 14؛ بریلها2013، 13؛ بوالتی و همکاران2011 ــهری و 2016، 15؛ س (. مطالعه در مورد میراث ژئومورفولوژیکی ش
سعه  شهست برداری، ی خاص تحقیق )فهرهاروشتو ست )رینارد و همکاران، بردارنق سبتاً نادر و محدود ا ی، ارزیابی(، ن
سایی و  اگرچه(. در ایران نیز 2013دلمونت و همکاران، ؛ 2016، 16؛ پیکا و همکاران2017 شنا مطالعات زیادی در رابطه با 

ــایت ــورت گرفته )مقیمی، ارزیابی میراث ژئومورفولوژیکی و ژئومورفوس ــود1394، 1391های آن ص و همکاران،  ی؛ مقص
قان ییعال ؛1393، 1391و همکاران،  یمانی؛ 2018، 1397، 1393 ـــا1391، جلیلیانو  یطال ؛ 1392ن، او همکار انی؛ ش
کاران،  یقنوات تاری، 1393و هم کاران، 1394؛ مخ تاکنون 1397، مقصـــودی و هم ما  عه( ا طال میراث  نهیزم دری ام

 است. برداری، ارزیابی و ...( صورت نگرفتهفهرست )ژئومورفولوژیکی شهری 
برای جذب گردشگر و  العادهفوقهای ژئومورفولوژیکی دارا بودن پتانسیل باوجوداز معدود شهرهایی است که  آبادخرم     

یه، ی اولهایبررسطبق  ی مناسب، در انزوا مانده است.زیربرنامهتوسعه صنعت ژئوتوریسم شهری، به دلیل عدم مطالعه و 
ی و فهرسـت بردارمیراث ژئومورفولوژیکی ارزشـمندی اسـت که نیازمند شـناخت، و  ژهیو یتوپوگرافدارای آباد شـهر خرم

ست. سی ا سوی دیگر  برر شد جمعاز  شهر خرم تیر ست. شدتبههای اخیر طی دههآباد در  شان  افزایش یافته ا آمارها ن
و در آن ساکن کرده شهر مهاجرت  نیبه ا یدیخورش 1375تا  1365 یهاسال انیم 22810در حدود  یتیکه جمع دهدیم

سال نیا .(1385قدیری و کشاورز، ) .اندشده ست یشتریشتاب ب ریاخ یهاروند مهاجرت در   تیجمع ؛ تا جایی کهگرفته ا
رشــد  با توجه به افزیش؛ نفر بوده اســت 416/373 با برابر رانیمرکز آمار ا 1395ســال  یآباد طبق ســرشــمارشــهر خرم

شینی طی دهه سی  جهیدرنتهای اخیر و شهرن ساختارهای زیربنایی، برر شهر و ایجاد  سعه فیزیکی  شد ریثأتتو شار   دیف
بنابراین ؛ شــهری در راســتای اهداف حفاظت و توســعه پایدار اــروری اســت یکیژئومورفولوژ راثیبر م یتوســعه شــهر

شهر  نیترمهم ست برداری دقیق از میراث ژئومورفولوژیکی محدوده  ار، فهر و پیرامون  آبادخرمهدف از انجام تحقیق حا
شمند  شگران و محققان و همچنین تحلیل اهمیت حفاظت این میراث ارز شمند به گرد آن جهت معرفی یک مجموعه ارز
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های انسانی سعه و گسترش فیزیکی شهر و فعالیتبرای جامعه شهری است. عالوه بر این، بررسی اثر رشد شهرنشینی، تو

 از اهداف دیگر این تحقیق است. آبادخرمشهری  بر میراث ژئومورفولوژیکی
 

 مطالعه موردمنطقه 
شین شهر نیتربزرگ آبادخرمشهر       شهر پرجمعیت ،لرن سومین  ست و  ستان خرم مرکز و ایران بی ستان  آبادشهر و ا

است )سرشماری عمومی  نفر 416/373، مرکز آمار ایران 1395طبق سرشماری سال  آن. جمعیت (1شکل ) لرستان است
شمال به تپه کیو  فاز طر و واقع شده استاز سطح دریا متری  8/1147 فاعدر ارت آبادخرم شهر(. 1395نفوس و مسکن، 

 یهاجنوب شرقی به کوه ف، از طرمتر 1802 فاعمخمل کوه به ارت یهاشمال شرقی به دامنه فمتر، از طر 1290 فاعبا ارت
شته حس 1765فاع شیر کشان به ارت شته به ارت آبادنیمتر و پ ست. همچنین از طر 1550 فاعو کوه پ غرب  فمتر محدود ا

شاخه سف ییهابه  شهر که ت دکوهیاز  شیه  ست، منتهی م پیشا حا شهر را محدود کرده ا و تنها نقطه جنوبی  شودیآمده و 
شرقی قرار گرفته شتی به نام کُر ِّگاه  ست شهر در د ستان گرم و  هوایخرم آباد دارای آب و  شهر. ا نیمه مرطوب با تاب

ستان  سبتاًزم ساالنه سرد و  ن ست  متریلیم 499میانگین بارش  ستان، ا سی لر شنا موردنظر با  هیناح(. 1397)اداره کل هوا
 خوردهنیچ ینمونه توده کوهستان نیاز بهتر یکی یو جنوب شرق یشمال غرب یو ممتد، در راستا وستهیپ یهاداشتن کوه

 .(1)شکل  است یآبرفت یهادشت شامل پست آن یکه نواح دهدیم لیرا تشک کپارچهیو 
 

 
 مطالعه موردموقعيت منطقه : 1شكل 

 

 و روش تحقيق هاداده
شــامل اطالعات  هادادهمورد اســتفاده قرار گرفته اســت؛ این  1ی جدول هادادهبرای دســتیابی به اهداف این تحقیق      

ی مواــوعی هانقشــه. ابزارهای مورد اســتفاده نیز شــامل باشــدیمی ســازمانی و منابع تصــویری موجود هادادهمیدانی، 
از  افزارهانرم( و 2016)مدل بریلها،  هامدل، دوربین عکاســی(، GPSی، توپوگرافی و ...(، ابزارهای میدانی )شــناســنیزم)

 است. هانقشهبرای ترسیم  ARC GIS 10.6 افزارنرمی و اماهوارهبرای پردازش تصاویر  ENVI افزارنرمجمله 
 

 در مطالعه حاضر استفاده موردهاي : ليست داده1جدول 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7
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 داده
 -مقياس

 قدرت تفكيک
 منبع

 مطالعه حاار 1:50000 هاژئومورفولوژی و ژئومورفوسایت

DEM  متر 10قدرت تفکیک با 
 یهاشیت
1:25000 

 ی کشوربردارنقشهسازمان 

 ی کشوربردارنقشهسازمان  1:25000  جادهرودخانه و 

مرز محدوده و حریم قانونی شهر 
 آبادخرم

- 
اداره کل مسکن و شهرسازی 

 استان لرستان

 ی کشورشناسنیزمسازمان  1:100000 یشناسنیزم

 مرکز آمار ایران - های جمعیتیداده

تصاویر 
ای )لندست ماهواره
 (8و  7، 5

 USGS متر TM 30سنجده 

سنجده 
ETM+ 

 USGS متر 30 

 USGS متر OLI 30سنجده 

 
ند، روش  یکیژئومورفولوژ راثیم بیتخر و یریپذبیآســـ یابیارزبرای  ظت از این میراث ارزشـــم فا و اـــرورت ح
 مورد استفاده، در سه مرحله به شرح زیر انجام شده است: لیوتحلهیتجز

 

 شهريژئومورفولوژیكي  راثيمالف( فهرست برداري و بررسي 
صول کل      ست برداری و ارزیابی میراث ژئومورفولوژیکی و  یا  الهیو بر ناردی(، ر2016) هالیدر آثار بر یشناختنیزمفهر
تاردو  (8201) ـــت (2018) 1و همکاران ب ـــان مختلو با توجه به درک خود از محال نیا . باآمده اس  راثی، متخصـــص

روش مورد اســـتفاده در این . کنندیرا دنبال م یمختلف یکردهایخود، رو یقاتیتحق یهاو اهداف پروژه ژئومورفولوژیکی
ستهای منطقه مورد مطالعه ( و ویژگی2016) لهایبربر مبنای روش  ،تحقیق سایی، تعیین موقعیت( 1؛ ا و  GPSبا  شنا

و منابع  میدانیطی چندین مرحله بررســی  میراث ژئومورفولوژیکی وی( توصــ2 میراث ژئومورفولوژیکی؛ یفهرســت بردار
حفاظت  تیواع یابی( ارز4و گردشگران و  انیدانشمندان، مرب یبرا میراث ژئومورفولوژیکی تیاهم لی( تحل3منتشر شده؛ 

س نییو تع شته، حال و آ یهابیعوامل آ اعیت. ندهیگذ ست دادن اطالعات با و سته به درجه از د  کیارزش  حفاظت ب
توجه قابل بیآس شده است. یابیارز یصورت بصربهمیزان آسیب و  تظاحف تیواع در این مرحلهمتفاوت است.  پدیده،

پیدا کردن عوامل اصلی  میراث ژئومورفولوژیکی، ویتوصبنابراین (؛ 2010، 2روبان) دهدیرا کاهش م تیژئوسا تیاهم زین
 آسیب/تخریب را امکانپذیر می سازد.

 

 يتوسعه شهر ب( روند
شد ناح      شک، ر شندیم یغن میراث ژئومورفولوژیکی دارایکه  ییهادر محله یشهر هیبدون  صل، بهبا  یعنوان عامل ا

مثال، عنوانبه .شــودیدر قلمرو م انســانی یفشــارها شیرشــد منجر به افزا نی. اشــودیممحســوب  راثیم نیخســارت ا
ساز، ساخت ساختیها و زجادهایجاد و ستق ریباعث تأث غیره،و های مکرر دیزباله، بازد دفع، هار  راثیبر م« یکیزیف»م، یم

سنیزم شش» نیآن و همچن بیو تخر یمحل میراث ژئومورفولوژیکیو  یشنا  شودیم یشهر طیدر مح راثیم نیا« پو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Betard et al 

2 Ruban 
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 میراث ژئومورفولوژیکیباعث افزایش خطر تخریب و آســـیب به در هر دو مورد که  (2018)عبدالمقصـــود و همکاران، 

شهری در منطقه شودیم سعه فیزیکی  ساس تجز موردمطالعه. تو صاو لیوتحلهیبر ا ست. ی،اماهواره ریت شده ا ستخراج   ا
 ARC افزارشــد. ســپس نرم انجاممطالعه  نیاهداف ا ی دســتیابی بهبرا، بهبود و پردازش تصــاویر پردازششیپمراحل 

GIS 10.2  و اســتفاده قرار گرفت مورد یزمان دوره چهار یبرا یمنطقه شــهر یریتفســ یهایمنحن رســیمت یبرانیز 
آباد در شکل خرم یتوسعه شهر کینامیاستخراج د یارائه شده است. مدل مفهوم ژهیو یهاشده در نقشه ریاطالعات تفس

 .ارائه شده است 2

 
 آبادخرم يشهرمدل مفهومي استخراج دیناميک توسعه  :2شكل 

 

 ژئومورفولوژیكيج( ارزیابي كمي خطر تخریب ميراث 
ساس روش بریلها )      سایت2016بر ا ساس (، خطر نابودی و تخریب ژئومورفو سبه  5ها بر ا )جدول  گرددیممعیار محا
شاخص2 صفر نیز کنندیمامتیاز دریافت  4تا  1های هر معیار از (.  تعلق گیرد. امتیاز نهایی  هاشاخصبه  تواندیم. امتیاز 

صل جمع  سبه  5آن از حا سط و زیاد گرددیممعیار محا سه گروه کم، متو . برای اهداف مدیریتی میزان خطر تخریب به 
باعث افزایش تعداد بازدیدکنندگان  کهنیای دســترســی مناســب به ســایت، به علت طورکلبه(. 3جدول ) گرددیمتقســیم 

سایت حالنیباا. شودیمیک مزیت در نظر گرفته  شودیم سب به  سی منا ستر س ازلحاظ، د ی یک خطر تلقی ریپذبیآ
سایت افزایش گرددیم صیات ابدییم، زیرا با افزایش تعداد بازدیدکنندگان، خطر تخریب در  صو سایت، زمانی که خ . یک 

صر  صلی عنا سایت طبیع لهیوسبهی احتمال باالیی از تخریب شناختنیزما شد، زمانی که  شته با سانی دا ت یا فاکتورهای ان
تحت حمایت قانونی قرار نگرفته باشــد و زمانی که در نزدیکی مناطق بالقوه خطرناک و یا فعال قرار گرفته باشــد، حداکثر 

 .کندیمامتیاز را دریافت 
 (2016: معيارهاي خطر تخریب در روش بریلها )2جدول 

 امتياز معيارها

 يشناسنيزمتخریب عناصر 
 4 یشناسنیزماحتمال تخریب تمامی عناصر 

 3 یشناسنیزماحتمال تخریب عناصر اصلی 

 2 یشناسنیزماحتمال تخریب عناصر ثانویه 

 1 یشناسنیزماحتمال پایین تخریب عناصر ثانویه 
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 نزدیكي به مناطق با پتانسيل ایجاد تخریب

 4 از مناطق دارای پتانسیل تخریب قرار گرفته است متری 50سایت در فاصله کمتر از 

 3 متری از مناطق دارای پتانسیل تخریب قرار گرفته است 200سایت در فاصله کمتر از 

 2 متری از مناطق دارای پتانسیل تخریب قرار گرفته است 500سایت در فاصله کمتر از 

 1 پتانسیل تخریب قرار گرفته استمتری از مناطق دارای  1000سایت در فاصله کمتر از 

 حفاظت و حمایت قانوني
 4 سایت در یک منطقه بدون حفاظت قانونی و کنترل دسترسی قرار گرفته است

 3 سایت در یک منطقه بدون حفاظت قانونی ولی با کنترل دسترسی قرار گرفته است

 2 گرفته استسایت در یک منطقه با حفاظت قانونی و بدون کنترل دسترسی قرار 

 1 با کنترل دسترسی قرار گرفته است سایت در یک منطقه با حفاظت قانونی و

 دسترسي
 4 متری جاده آسفالته و یا پارکینگ اتوبوس قرار گرفته است 100سایت در فاصله کمتر از 

 3 متری از جاده آسفالته قرار گرفته است 500سایت در فاصله کمتر از 

 2 است ریپذامکاندسترسی به سایت با اتوبوس از طریق جاده خاکی 

 1 کیلومتری جاده اتوبوس رو قرار دارد 1سایت بدون دسترسی مستقیم با جاده اما در فاصله کمتر از 

 تراكم جمعيت
 4 قرار گرفته است لومترمربعیکساکن در  1000سایت در یک محدوده شهری با بیش از 

 3 قرار گرفته است لومترمربعیکساکن در  250تا  1000سایت در یک محدوده شهری با 

 2 قرار گرفته است لومترمربعیکساکن در  100تا  250سایت در یک محدوده شهری با 

 1 قرار گرفته است لومترمربعیکساکن در  100سایت در یک محدوده شهری کمتر از 

 
 (2016ي خطر تخریب در روش بریلها )بندطبقهوزن معيارهاي خطر تخریب و  :3جدول 

 ي خطر تخریببندطبقه وزن معيارهاي خطر تخریب
 خطر تخریب وزن کلی 35 یشناسنیزمتخریب عناصر 

 کم 200کمتر از  20 نزدیکی به مناطق با پتانسیل ایجاد تخریب

 متوسط 300تا  201بین  20 حمایت قانونی

 زیاد 400تا  301بین  15 دسترسی

  10 تراکم جمعیت

  100جمع: 

 

 جینتا
ست. در محیط      شده ا شناخته  سته میراث ژئومورفولوژیکی تاکنون  شهری دو د لندفرمی ) یتسایهر ژئومورفو -1های 
شار، قرار دارد یشهر یدر فضاکه  (میراث توسط جامعه علمی تعریو شده عنوانبهکه   -2و غیره.  غار، یخرفت، مانند آب
ــهر یژئومورفولوژ نیدرک متقابل ب به کهخاصــی  محل ــعه ش . بر این (2017رینارد و همکاران، کند )یکمک م یو توس

 ارائه شده است. 4و جدول  3مختلو میراث ژئومورفولوژیکی در شکل  انواعاساس نتایج فهرست برداری 
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 موردمطالعهي هاتیژئومورفوسا: ژئومورفولوژي و موقعيت 3شكل 

 3در شكل  هاتیژئومورفوسا: راهنما و فهرست 4جدول 

شماره 

 در نقشه

نام 

 ژئومورفوسایت

شماره 

 در نقشه

نام 

 ژئومورفوسایت

شماره 

 در نقشه

نام 

 ژئومورفوسایت

1 
ی هاهیالپرتگاه )
 رنگین(

 23 اشکفت قمری 12
آسیاب گبری 

 آبادخرم

2 
غار کارستی ماهی 

 بازان
 24 سنگیگرداب  13

 آبادخرمرودخانه 
 )پل شاپوری(

3 
تپه سنگر ماهی 

 بازان
 (1اشکفت ) 25 پناهگاه پاسنگر 14

4 
رودخانه رباط و 
 تنگ شبیخون

 (2اشکفت ) 26 رودخانه کرگانه 15

 16 مخملکوه 5
 آبادخرمرودخانه 
 )پل صفوی(

 تپه چپا خندق 27

 28 تپه فلک االفالک 17 رودخانه رباط 6
-کارستیمجموعه 
 کارن

 سراب نیلوفر 29 چشمه گلستان 18 آبشار طالیی 7

تپه تق و توق )پله  30 حوض موسی 19دره آبشاران و  8
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 برج( مخملکوه

 20 دریاچه کیو 9
طاق طبیعی سنگ 

 سیال
 تپه ماسور 31

10 
چشمه سراب 

 شهوا
 غار کنجی 32 نوشتهسنگ 21

11 
اشکفت منطقه 

 تختی
22 

مجموعه بام 
 لرستان

 ویتپه کالته ک 33

 
ستبهطبق نتایج       سایت ها،  آمدهد ست برداری ژئومورفو شهر  33از فهر سایت تیپیک در محدوده  و  آبادخرمژئومورفو

های کارستی )مانند در چهار دسته اصلی ژئومورفوسایت توانیمرا  هاتیژئومورفوسااین پیرامون آن فهرست برداری شد. 
(، ژئومورفوسایت های مربوط به عملکرد هاکارنهای کارستی، طاق طبیعی، مجموعه ها و سرابها، چشمهغارها، اشکفت

، آبشـــار طالیی، تنگ شـــبیخون(، تکتونیکی )مانند مخملکوه، بام آبادخرمی رباط، کرگانه و هارودخانهجریان آب )مانند 
آباد در خرمی کرد. بندطبقهماهی بازان و تپه ماسور(  )مانند دریاچه کیو، تپه سنگر ساختانسان( و آنتروپوژنیک یا آبادخرم
شم با دره کی انیم ست شکل گرفتهزیبا  اندازچ شکل  ا سایت جمله از(. 1: 4) به غارها و  توانیم آبادخرمهای ژئوموفو

( 4144 ثبتبا شماره  1380مهر  10در تاریخ است که ) فردمنحصربهها اشاره کرد. غار قمری یک نمونه تیپیک و اشکفت
در فهرست آثار ملی کشور نیز به ثبت رسیده است؛ این غار مشرف به گرداب سنگی، دارای دو سالن و اشکال استاالگتیت 

ستاالگمیت است )شکل  ها در به هم پیوستن آناز آباد دو رودخانه کرگانه و رباط جاری است که در منطقه خرم(. 2: 4و ا
ای عمیق و . رودخانه رباط از دره(9: 4که در مرکز شهر جریان دارد )شکل  شودیآباد تشکیل مرودخانه خرم ،آبادهر خرمش

شکل  شبیخون ) شتر به خرم6: 4تنگ  ست در جهت جنوب جریان می( که جاده ال شده ا سیر آباد در آن احداث  یابد. در م
به دو پل تاریخی و مهم شــاپوری و  هاآنددی بنا شــده اســت که از میان ی متعهاپل تاکنونها، از گذشــته این رودخانه
سنگی از  توانیمصفوی  شاره کرد؛ این دو پل  شهر هاجاذبها ستی  سوب  آبادخرمی ژئوتوری . طاق طبیعی شوندیممح

وه ایجاد ، یک پدیده کارستی است که شکافی بزرگ در دل کآبادخرم( در منطقه کوی فلسطین 7: 4سنگ سیال )شکل 
یک اسب که بر روی زمین خوابیده، معروف است. جنس این طاق طبیعی  تنهمینکرده است و در بین عامه مردم به شکل 

ــدیماز آهک  ــکل قطعات در اندازه آجر و  باش ــی منظم  تربزرگو دارای بافتی به ش ــدیمو با چینش . از دیگر میراث باش
 آبادخرمهای آن اشاره کرد که در الع شمال شرقی به مخملکوه و ژئوسایت توانیم آبادخرمژئومورفولوژیکی شاخص در 

ست که عالوه بر آن دارای دره سنگی آن به مخملکوه معروف ا سیع گل شش و ست. این کوه به دلیل پو ها و امتداد یافته ا
ی تاریخی اقلعهفالک و (. در مرکز شهر، تپه فلک اال10و  8، 5، 4: 4است )شکل  فردمنحصربهاشکال فرسایشی زیبا و 

است؛ این قلعه مانند نگین شهر در قسمت مرکزی شهر قرار  آبادخرمبه همین نام بر روی آن از مقاصد دیگر گردشگری 
 (.3: 4گرفته و بر تمام شهر مسلط است )شکل 
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( تپه و قلعه فلک االفالک، 3غار قمري، ( 2، آبادخرم( نمایي از شهر 1. آبادخرمهاي از ميراث ژئومورفولوژیكي شهر : نمونه4شكل 

( نمایي از مخملكوه، 8( طاق طبيعي سنگ سيال، 7، آبادخرم( تنگ شبيخون و رودخانه 6اي از مخملكوه، ( ترانشه5، آبادخرم( بام 4

 هاي فرسایشي آن( نمایي از مخملكوه و شكل10در مركز شهر،  آبادخرم( رودخانه 9

 
ــایت      ــهر از دیگر ژئومورفوس ــکال  توانیم آبادخرمهای ش ــاره کرد که با اش ــاران و دره پارک جنگلی اش به دره آبش

شم شی و چ سای شهر فر شرقی  شمال  الع  شکل  اندشده واقعاندازی زیبا در  شارها و 7و  1: 5) شاران، آب (. در دره آب
اچه شکل  هاآن نیترمهمکه  اندگرفته شکلهایی زیبا حو ست ) شار طالیی معروف ا شهر، 3: 5به آب (. در جنوب غربی 

آورده است )شکل  به وجودزیبایی را  اندازچشمو سراب نیلوفر در کنار آن  افتهیتوسعههای مجموعه کارستی زیبا با کارن
شمه و پیرامون آن آباد خرم شهردر (. 6، 5، 2: 5 ستی نیز چندین چ سراب یا گرداب د که بهنوجود دارکار ستندصورت  . ه

ها چشمههای محل این لیتولوژی غالب سازند. باشندیمشامل سراب شهوا، چشمه گلستان و گرداب سنگی  هاچشمهاین 
سراب  .ها و انحالل و پدیده کارستی شدن است، درزههایسازندها وجود شکستگ . علت اصلی خروج آب از ایناستآهک 
ستان شمه از زیر تپهصورت چنبه گل سازند ایالم( جاری یادین چ شده ) آب  ؛شودیم که قلعه فلک االفالک روی آن بنا 

گرداب سنگی که در گویش محلی به گرداو بردینه . زدیریمآباد ها از طریق چندین نهر و جوی به رودخانه خرماین چشمه
ی شکل است و مصالح آن از سنگ و ااستوانهشکل که به چشمه  بنای اینو  زدیریاز سازند سروک بیرون ممعروف است 

متر و  20/20قطر آن بدون احتساب اخامت دیوار  .دیآیحساب مبه نیز آبادیکی از آثار باستانی شهر خرم، باشدیمساروج 
چندین دریاچه مصنوعی وجود دارد  آبادخرم، در شهر (. عالوه بر این4: 5)شکل  استمتر  30/10ارتفاع آن تا کو چشمه 

 نیباتریاز ز یکمصنوعی کیو است که ی-، دریاچه طبیعیهااچهیدراین  نیترمهم. انددهیبخشاندازی زیبا به شهر که چشم
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صدهای شگر مق شهر خرم یگرد ست.در  ساحت در آباد ا  اچهیحدود هفت هکتار و عمق آن در نقاط مختلو در ویک اچهیم

ست ریمتغ سه تا هفت متر نیب سال ا سراب طبیعی کیو معروف بوده و  1354. دریاچه کیو تا  شهردار  آن از بعدبه  سط  تو
 (.10و  9: 5وقت به دریاچه تبدیل شده است )شکل 

 
( گرداب سنگي، 4( آبشار طالیي، 3( سراب نيلوفر، 2( دره آبشاران، 1. آبادخرمهایي از ميراث ژئومورفولوژیكي شهر : نمونه5شكل 

از باالي  آبادخرم( 11( دریاچه كيو، 10و  9 ( پل صفوي،8( دره و اشكال فرسایشي در پارک جنگلي، 7ها، ( مجموعه كارن6و  5

 ارتفاعات غربي

 آبادخرمتوسعه مسكوني شهر 
سعه پیدا خطی و در امتداد رودخانه خرم صورتبهتحت تأثیر عوامل ژئومورفولوژیکی  آبادخرمشهر       ست. آباد تو کرده ا

ارائه شده است.  5و جدول  6اخیر استخراج شده که نتایج آن در شکل  میزان توسعه مناطق مسکونی شهر طی سه دهه
سال  سکونی در  ساحت محدوده م سی( حدود  1369) 1990م سایت از  10کیلومترمربع بوده که تعداد  16/9شم ژئومورفو

سی در این محدوده، وجو 33 سایت مورد برر سال ژئومورفو شت. در  سکونی  1379) 2000د دا ساحت منطقه م شمسی( م
. در سال ردیگیمکه طی آن دو ژئومورفوسایت دیگر در محدوده مسکونی قرار  ابدییمافزایش  لومترمربعیک 5/13شهر به 
. سدریممورد  16های محدوده مسکونی به و تعداد ژئومورفوسایت لومترمربعیک 3/17مساحت منطقه مسکونی به  2010

. نهایتاً از ســال ردیگیمســال در محدوده منطقه مســکونی قرار  10ژئومورفوســایت دیگر طی این  4بدین معنی که تعداد 
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. طی این رســدیم لومترمربعیک 36/29مســاحت محدوده مســکونی افزایش چشــمگیری یافته و به حدود  2018تا  2010

سایت سکونی به دوره نیز تعداد ژئومورفو سد. مورد می 22های محدوده م شهر طورکلبهر سکونی  ساحت محدوده م ی م
ـــال  آبادخرم ـــت که طی آن نیز تعداد 1397تا  1369)از  2018تا  1990از س ـــه برابر افزایش یافته اس  12( بیش از س

 های انسانی در محدوده مسکونی قرار گرفته است.ژئومورفوسایت تحت تأثیر فعالیت
 

 
 2018تا  1990از  آبادخرمتوسعه مسكوني شهر  :6 شكل
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 2018تا  1990طي دوره  آبادخرم: مساحت محدوده مسكوني 5جدول 

مساحت )كيلومتر  سال

 مربع(

تعداد 

 ژئومورفوسایت
1990 16/9 10 

2000 5/13 12 

2010 3/17 16 

2018 36/29 22 

 
ــهر،      ــعه فیزیکی ش ــی  بنابراین با روند توس ــترس ــارهای جمعیتی و دس ــانافزایش فش ــانی به میراث  ترآس جوامع انس

فرایند تسطیح و  طورنیهمی ناموزون و بدون برنامه و هاتفرجگاهی و ایجاد معابر، تأسیس سازراهژئومورفولوژیک شهری، 
زباله و پســـماندهای ی مناطق کوهســـتانی برای ایجاد منازل مســـکونی عمدتاً غیرمجاز در پایکوه ها، ریختن بردارخاک

ی خصــوصــی؛ و در پی آن نبود یک برنامه همگام با این توســعه ســریع، جهت ایجاد هایبرداربهرهشــهری، اســتفاده و 
، موجب افزایش فشار فزاینده و در نتیجه هاتیژئومورفوسای حفاظتی و منع قانونی برای پیشگیری از تخریب این هامیحر

 (.7شده است )شکل  هاتیژئومورفوساتخریب بیش از پیش در محدوده 
 

 
، وسازساخت( 2و  1 ي انساني.هاتيفعالیي از ميراث ژئومورفولوژیكي تخریب شده تحت تأثير توسعه شهري و هانمونه: 7شكل 

ي در سازراه( تسطيح و 4( مسدود شدن مسير دسترسي به حوض موسي و دره آن، 8و  3ي در دامنه مخملكوه، سیشعارنوزباله و 

ي برداربهره( 7ي فشرده، هايسازجاده( تخریب بام شهر در اثر 6پایكوهي،  اندازچشم( توسعه مسكوني ناموزن در 5دره آبشاران، 

 ي بازانسنگر ماهخصوصي از چشمه و اشكفت 

 

 بیتخر خطر يابیارز
در میان میراث ژئومورفولوژیکی شـــهر (، 6جدول از ارزیابی معیارهای خطر تخریب ) آمدهدســـتبهبا توجه به نتایج       

شتهسنگ، آبادخرم ست مجموعهی، قمر، غار نو شکفت، کارن-یکار سنگر پناهگاهی و منطقه تخت ا در معرض کمترین  پا
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سایت صر زم بیتخر ازلحاظها خطر تخریب قرار دارند. این ژئومورفو سنیعنا س یکینزدی، شنا  جادیا لیبه مناطق با پتان

. برای مثال، غار قمری و اندکرده، کمترین امتیاز خطر تخریب را دریافت تیجمع تراکمی، دسترسی، نقانو تیحما، بیتخر
شتهسنگ ستی نو سازساختشیب زیاد و عدم قابلیت  لیبه دلکارن -به دلیل حمایت قانونی )ثبت ملی( و مجموعه کار  و

 یماه یکارست غار، ماسور تپه، کرگانه رودخانه، لرستان بام، (نیرنگ یهاهیپرتگاه )ال، لوفریسراب ن. اندشدهکمتر تخریب 
ی در ریقرارگهای ژئومورفولوژیکی به دلیل نیز در معرض بیشترین خطر تخریب قرار دارند. این میراث سراب شهواو  بازان

 جهیدرنتو غالباً نداشـــتن حریم حفاظتی و متولی حفاظت،  مربع لومتریکنفر در  250محدوده شـــهری با تراکم بیش از 
آن دسترسی آسان عموم، در معرض بیشترین تخریب قرار دارند. سایر  تبعبهی بی برنامه و سریع شهری و وسازهاساخت

ـــایت ـــا. برخی از این اندگرفتهدر طبقه متوســـط قرار  300تا  200ها با امتیازی بین ژئومورفوس مانند  هاتیژئومورفوس
ار کنجی به دلیل نبود حمایت قانونی و بازدید زیاد گردشــگران و یا اســتفاده مخملکوه، دره آبشــاران و آبشــار طالیی و غ

 های زیربط هستند.شخصی توسط مردم محلی، نیازمند توجه جدی و حمایت قانونی توسط ارگان
 

 (2016: نتایج ارزیابي خطر تخریب بر اساس روش بریلها )6جدول 

 

 ژئومورفوسایت
 يبندطبقه امتياز

 

 ژئومورفوسایت
 يبندطبقه امتياز

 

 ژئومورفوسایت
 يبندطبقه امتياز

پرتگاه 
 ی رنگین(هاهیال)

 زیاد 310
اشکفت 

 قمری
 کم 165

آسیاب 
 گبری

 متوسط 225

غار کارستی 
 ماهی بازان

 زیاد 330
گرداب 
 سنگی

 متوسط 275
رودخانه 

)پل  آبادخرم
 شاپوری(

 متوسط 290

تپه سنگر 
 ماهی بازان

 متوسط 250
پناهگاه 
 پاسنگر

 (1اشکفت ) کم 180
 متوسط 205

رودخانه 
رباط و تنگ 
 شبیخون

 متوسط 215
رودخانه 
 کرگانه

 (2اشکفت ) زیاد 325

 متوسط 225

 متوسط 260 مخملکوه
رودخانه 

)پل  آبادخرم
 صفوی(

 متوسط 275
تپه چپا 
 خندق

 متوسط 270

رودخانه 
 رباط

 متوسط 230
تپه فلک 
 االفالک

 متوسط 235
مجموعه 

 کارن-کارستی

 کم 170

 متوسط 230 آبشار طالیی
چشمه 
 گلستان

 متوسط 230
سراب 
 نیلوفر

 زیاد 305

دره آبشاران 
 و مخملکوه

 متوسط 230
حوض 
 موسی

 متوسط 280
تپه تق و 
 توق )پله برج(

 متوسط 270

 متوسط 235 دریاچه کیو
طاق 
طبیعی سنگ 

 سیال
 تپه ماسور متوسط 265

 زیاد 325

 زیاد 350چشمه 
سنگ 
 نوشته

 غار کنجی کم 140
 متوسط 250



 215 ...ارزیابي آسيب پذیري و تخریب ميراث ژئومورفولوژیكي تحت

 
 سراب شهوا

اشکفت 
 منطقه تختی

 زیاد 320 بام لرستان کم 180
تپه کالته 

 ویک

 متوسط 290

 
شهر خرم آباد  شدر  شراکنترلرقابلیو غ یرقانونیغ ینیشهرن ست رییرا تغ یعیثبات طب طی،  میراث علت،  نیو به هم داده ا

آسیب دیده وساز ساختی جهت روپستسطیح و  طورنیهمتخریب و صدمه فیزیکی و  قیاز طر ژئومورفولوژیکی منطقه
سایت ذکرانیشا. روندیم و یا از بین ست که از ژئومورفو شتههای از بین رفته ا ست. درگذ ست نی طور همان اطالعی در د
ست، منطقه شهر یاماهواره ریواتص ریکه در تفس شان داده شده ا  شیافزا یریطور چشمگبه دهه گذشتهسه  یدر ط ین

ست افتهی سان جه،یدرنت. ا شار ان ش افتهی شیآباد افزاخرمبر میراث ژئومورفولوژیکی  یف شهرن ست.  در اطراف کوه و در  ینیا
سعه یافته آن  یهادامنه صربه یشناختنیزمژئومورفولوژیکی و  یهایژگیکه در آن وتو تحت تأثیر این  شدتفرد بهمنح
د، عناصری اشاره دارژئومورفولوژیکی  راثیاز دست دادن م یبر خطرات محل ژهیوبه بحث نیاقرار گرفته است.  هایشرویپ

سدیمکه گاه به نظر  سیع  ر شندینمدر مقیاس خود و شدن به با و توجه دقیق دنیایی از تنوع میراث  هاآن، اما با نزدیک 
بسیاری از میراث ژئومورفولوژیکی شهر  جیتدربهیش روند توسعه شهری بنابراین با افزا؛ دهندیمژئومورفولوژیکی را نشان 

ـــایترندیگیمدر معرض تخریب و نابودی قرار  و  شـــوندیمها در میان آجر و بتن پنهان . بســـیاری از این ژئومورفوس
ی فیزیکی و تخریب و حتی گاهی نابودی کامل هابیآســـ، دچار انواع هاآنمجاز به  ازحدشیبدر اثر نزدیکی  مرورزمانبه
های گردشگری، فرهنگی، کاسته شده و زمینه کاهش ارزش هاآنی شناختییبایزی هاارزشاز  روزروزبه؛ بنابراین شوندیم

شی و غیره فراهم  سوی دیگر،  .شودیمآموز سم توانندیآباد مخرم یکیژئومورفولوژ هایمیراثاز  شوند؛  تیبه ر شناخته 
محققان  یبرا نیاند و بنابراهنوز حل نشده های ژئومورفولوژیکیتغییر و تحول این پدیدهاالت مرتبط با سؤاز  یاریبس رایز

ست. جا شهر میراث ژئومورفولوژیکی گاهیجذاب ا ش یکیو در نزد یدر قلمرو  شگاه یمراکز آموز  انیها(، به مرب)ازجمله دان
 یعال دیتنوع و قرار گرفتن در معرض د ت،یدرنهابهترین بهره آموزشـــی را ببرند.  انندکه بتو کندیکمک م نیعلوم زم

ممکن است  ها. توریستها را جلب کندستیمهم است که توجه ژئوتور اریبس یشناختنیو زم یکیژئومورفولوژ یهادهیپد
فرد منحصربه یهاتیها و ژئوساتیبا توجه به ژئومورفوسا نیباشند؛ بنابرا زین آبادی خرماز عناصر باستان دیمند به بازدعالقه
 یگردشگر تیکه هر دو شکل نوآورانه فعال یشناسباستان یو گردشگر سمیاز ژئوتور یبیکه ترک رسدیآباد، به نظر مخرم

ست در ا سیار منطقه نیا ستسودمند  ب ش یمواز یبندهیال برای مثال. ا سبتاً بیبا  سمت آبدر جاده خرم یعمود ن اد به 
شتر سرپرتگاه  ،ال سوب یهایاز  کمر  یهابه مهره هیشبی )سنگ یهاها و دندانهمنطقه، وجود کنگره نیدر هم ی رنگینر

ای ی ویژهشناختنیزمهای باستانی تنوع ها، مخملکوه و ... در کنار محوطهها، اشکفت(، تنگ شبیخون، پرتگاهناسوریدا کی
آموزشی برای مراکز آموزشی بسیار مناسب است.  ازلحاظو جذاب  اریگردشگران بس یبرا ییبایاند که ازلحاظ زکرده جادیا

در ســائوپائولو، عناصـر و قاهره در مصــر.  نیکنگ در چهنگ ،لیاند از ســائوپائولو در برزعبارتســه نمونه دیگر در جهان 
 یها، سنگنیآذر یهااز سنگ یاگسترده ویکه ط آورندیرا به وجود م یساختمان یهاسنگ ،یشناختنیزم راثیم اصلی
 یجهان ژئوپارککنگ، . در هنگدهندیم لیرا تشک (.2015)دل الما و همکاران،  یکیژئومورفولوژ یهایژگیو و یدگرگون

در قاهره میراث  (.2015شــده اســت )وانگ و همکاران،  جادیا یآتشــفشــان یســنگ یهاو ســتون یمناظر ســاحل از
به  هت بیشـــتری  با نگژئومورفولوژیکی شـــ نگه تام یهاکوهدارد.  ک کا قه ابو مو مهم  راثیم یداراروش  و منط

 (.2018)عبدالمقصود و همکاران،  هستند یو مل یامنطقه یهااز رتبهژئومورفولوژیکی 
 

 يريگجهينت
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سی      ست برداری و برر شهری و ارزیابی خطر  آبادخرم ژئومورفولوژیکی راثیم با توجه به نتایج فهر سعه  تحت تأثیر تو

یب  حدوده می هاآنتخر که م فت  عه دارا موردتوان گ طال ند  یکیژئومورفولوژ راثیم یم ی علمی، هاارزش باارزشـــم
ست. شهری خرماز بررسی آمدهدستبهنتایج  گردشگری، آموزشی و فرهنگی متعددی ا سه  آباد طیهای میدانی، توسعه 

به میراث ژئومورفولوژیکی شهر  بیعوامل آس (، نشان داد که2016دهه اخیر و میزان خطر تخریب بر اساس روش بریلها )
فشار  ریز آبادخرمژئومورفولوژیکی شهر  راثیم بوده است. همربوط یانسان یهاتیفعالتحت تأثیر توسعه شهری و  آبادخرم

سانهای فعالیت سان یهاتیو در معرض خطر فعال یان شی از یان سر نا سترش  ش عیگ ستن ینیشهرن د و غالباً تحت هیچ ه
ــع جادیا؛ بنابراین اندنگرفتهحفاظت قانونی قرار  که ممکن یا ثبت ملی  عتیمثال، حفاظت از طب عنوان )بهی حفاظت تیوا
ست مطابق با قوان شد موجود نیا شهر (، با شار  جمله از آبادخرمبرای میراث ژئومورفولوژیکی  شاران، آب مخملکوه، دره آب

ست و  ...ها وطالیی، غار سان تواندیماروری ا شی ازمنف یدر کاهش عوامل ان شهری ی و مخرب نا سعه  . کمک کند تو
توسعه ی توسعه پایدار برای میراث ژئومورفولوژیکی منطقه در کنار سایر آثار میراث طبیعی است. زیربرنامهاین امر نیازمند 

ی جدید را در پی دارد. با توجه به اینکه هاشغل جادیو ا یدرآمد شخص شیافزا ،یمحل دیجد یدرآمدها یجاد، اسمیژئوتور
زمینه سودآوری برای  توانی، میو علم قیدق یزیربرنامه دارای پتانسیل زیادی در زمینه ژئوتوریسم است، با آبادخرمشهر 

شگر قیاز طرجامعه محلی را  به  میراث ژئومورفولوژیکیهرقدر  نکهیبا توجه به ابنابراین ؛ آوردفراهم  سمیو ژئوتور یگرد
 یانسان یهاتیفعال ریو سا بی، تخرهایاز آلودگ یو خسارات ناش آسیب زانیباشد، م ترکینزد یتیپرتراکم جمع یهابخش

ست، تع شتریب ست  ذکرقابل .ستا یارورهای زیربط نظارت دائمی و رسمی توسط ارگان هدف با میعرصه و حر نییا ا
صورت زیربرنامهباید با  هاتیفعالکه این  سعه یابد، در غیر این  سب تو موجب تخریب میراث  شیازپشیبی و مدیریت منا

 .شودیمژئومورفولوژیکی منطقه 
 
 

 يگزارسپاس
ست.  شگاه تهران ا شکده جغرافیای دان صوب در دان ساله دکتری م ستخرج از ر سنیبداین مقاله م از حمایت مالی  لهیو

 کمال تشکر را داریم.( INSFکشور )صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
 
 

 منابع
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