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شیمبار، تاالبی کوهستانی در خوزستان 
 مهری دیناروند*

چكيده
شرقی  شمال  کیلومتری   45 در  هکتار  هزار   53 معادل  مساحتی  با  شیرین بهار  یا  شیمبار  حفاظت شده  منطقه 
ناحیه  زاگرسی،  عباسپور در حوزه  دریاچه سد شهید  دامنه شمالی  و  اندیکا  در محدوده بخش  مسجدسلیمان، 
ایرانی- تورانی قرار دارد. تغییرات ارتفاعی، جهت و درصد شیب های مختلف، خردزیستگاه های موجود در شکاف  
صخره ها، پناهگاه های طبیعی، بیشه های مردابی با غنای گونه ای باال و وجود دریاچه با نوسان های مختلف فصلی، 
باعث حضور اجتماع  جانوری به صورت دسته ای یا زندگی انفرادی شده  است. درمجموع 117 گونه از مهره داران 
خشکی زی در منطقه شناسایی شده که 64 درصد آنها را پرندگان، 19 درصد پستانداران، 14 درصد خزندگان و 
3 درصد دوزیستان تشکیل می دهد. پوشش گیاهی منطقه شامل 246 گونه متعلق به 179 جنس و 57 تیره است. 
بزرگ ترین تیره های گیاهی منطقه، تیره مینا )Asteraceae( با 30 گونه، تیره پروانه آسا )Fabaceae( با 23 گونه، 
تیره نعنا )Lamiaceae( با 22 گونه، تیره چتریان )Apiaceae(  و تیره میخک )Caryophyllaceae( هرکدام با 
11 گونه است. بیشترین درصد گونه ها متعلق به ناحیه ایرانی-تورانی است. متأسفانه فعالیت هایی مانند کشاورزی، 
چرای مفرط دام، استفاده محلی از گونه های گیاهی و ساخت وساز جاده منجر به تغییر سیمای طبیعی این منطقه 

شده  است.

واژه های کليدی: اندیکا، شیمبار، گونه گیاهی، سد شهید عباسپور، استان خوزستان

Abstract
The Shimbar or Shirin Bahar protected area with an area about 53 thousand ha, is located 
45 km northeast of Masjed Soleyman, Andica town,  and the northern slopes of Shahid 
Abaspour dam, in the Zagros basin, Irano-Turanian region. Changes in altitude, aspect and 
slope, microhabitats on the rock cliffs, natural shelters, riparian shrublands with high species 
richness, and a lake with different seasonal fluctuations have caused the presence of group 
or solitary living of animals. There are a total of 117 terrestrial vertebrates in the region, 
of which 64 percent belong to birds, 19 percent to mammals, 14 percent to reptiles and 3 
percent to amphibians. This area contains 246 plant species, belonging to 179 genera and 
57 families. Most species belong to the Asteraceae with 30, Fabaceae with 23, Lamiaceae 
with 22, Apiaceae and Caryophyllaceae each with 11 species. The highest percentage of 
the species belongs to the Irano-Turanian region. Unfortunately, the natural landscape of the 
area has changed due to some activities such as agriculture, livestock grazing, local uses of 
species and road construction.

Keywords: Andica, Shimbar, plant species, Shahid Abaspour dam, Khuzestan province
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مقدمه
اسـتان خوزسـتان از نظـر توپوگرافـي شـامل بخش کوهسـتاني 
در شـمال و شـمال شـرق و بخـش جلگـه ای در جنـوب اسـت 
)مظفریـان، 1378(. تـاالب شـیمبار در بخش کوهسـتانی اسـتان 
واقـع شـده و حضـور درخـت زار بلـوط، گونه هـای درختچه ای 
همـراه آن و گونه هـای درختـی و درختچـه ای بیشـه های مردابی 

منجـر بـه حضـور درصـد به نسـبت خوبـی از گونه های 
فانروفیـت )28 گونـه( در منطقـه شـیمبار شـده 

اسـت. درنتیجـه ایـن تـاالب در مقایسـه با 
بیشـه های حاشـیه رودخانه های اسـتان از تنوع 
گیاهان چوبی بسـیار مناسـبی برخوردار است 
)شـکل های 1 تـا 3( )دینارونـد و شـریفی، 
1387(. منطقـه حفاظت شـده شـیمبار واقـع 
در زاگـرس جنوبـی، به دلیـل وجـود عوامل 
زنـده و غیرزنـده، از تنوع زیسـتگاهی باالیی 

برخـوردار اسـت. تغییـرات ارتفاعـی، جهت و 
درصـد شـیب های مختلـف، خردزیسـتگاه های 

موجود در شـکاف  صخره ها و سخت گذر بودن برخی 

نقـاط و چندیـن دلیل دیگـر، باعث تنـوع گونه های مختلـف گیاهی در 
منطقه شـده اسـت. عوامل تأثیرگذار منفی ناشـی از فعالیت های انسـانی 
به خصـوص چـرای دام، برداشـت و ریشـه کنی گیاهـان و فعالیت هـای 
ساخت وسـاز جـاده ای به طور محسوسـی منجر به تغییر سـیمای منطقه 
شـده )شـکل های6 تـا 8 و 14( و گونه هـای مهاجم خاردار و یک سـاله 
بیـش از گونه هـای دائمـی در آن دیـده می شـود )دینارونـد و همکاران، 
1395(. از سـوی دیگر، یکـی از ویژگی های منحصر به فرد منطقه، 
وجـود تاالب شـیمبار در محـدوده مورد مطالعـه در دره 
دال، تـاراز و منار اسـت. این تاالب مسـاحتی حدود 
15 هـزار هکتـار و عمقـی معادل 3 تـا 4 متر در 
فصـل پرآبی دارد. سـطح آب به دلیـل تغییرات 
بارندگی در فصول مختلف سال متفاوت است. 
در فصـل پاییز و بـا شـروع بارندگی ها میزان 
آب تـاالب افزایـش پیدا کرده و ایـن روند در 
بهـار به دلیل ورود آبراهه هـای حاصل از ذوب 
یـخ و بـرف ادامه می یابد اما در تابسـتان به دلیل 
تبخیـر آب به شـدت کاهـش می یابـد )شـکل 4(. 
دست سـاز  خروجـی  یـک  دارای  تـاالب  آب 

شکل 1- موقیت تیپ های گیاهی درختی و درختچه ای تاالب و ارتفاعات اطراف آن
(Myrtus communis=My, Populus euphratica=Po, Quercus brantii=Qu, Rubus sanctus=Ru, Tamarix ramosissima, Tu-place=Tourist place, Vitex agnus-castus=Vi)
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عوامل 
تأثيرگذار منفی ناشی از 

به خصوص  انسانی  فعاليت های 
چرای دام، برداشت و ریشه کنی گياهان 

و فعاليت های ساخت وساز جاده ای به طور 
محسوسی منجر به تغيير سيمای منطقه 
و  خاردار  مهاجم  گونه های  و  شده 

یک ساله بيش از گونه های دائمی 
در آن دیده می شود.
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شکل 2- نمای بهاره بیشه های مردابی تاالب شیمبار
 )عکس از مهری دیناروند(

شکل 3- سیمای پاییزه و خزان در تاالب شیمبار
 )عکس از مهری دیناروند(
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شکل 4- آبگیری تاالب شیمبار در فصل بهار
 )عکس از مهری دیناروند(
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شکل 5- آبشار شال در منطقه حفاظت شده شیمبار
 )عکس از مهری دیناروند(

شکل 6- تخریب بیشه و  قطع درختان تاالب برای تأمین سوخت 
 )عکس از مهری دیناروند(

باسـتانی بـه نـام تونل یـا پل نگین اسـت که توسـط آن حجـم قابل 
مالحظـه ای از آب به منظـور آبیـاری مـزارع و روسـتاها وارد منطقه 
شـال شـده و پـس از سـیراب کـردن دشـت ها و مـزارع کشـاورزی 
وارد دریاچـه سـد شـهید عباسـپور می شـود )شـکل 5 و 9 تـا 13(، 
)سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، 1388(. ایـن نوسـانات مکانـی 
و زمانـی )فصلـی( سـطح آب و تأثیـر آن در تعدیـل دمـای منطقـه 
خـود یکـی دیگـر از دالیـل تنوع رویش هـای تاالبی و خشـکی زی 

می شود.

موقعيت جغرافيایی تاالب شيمبار
ــه  ــدوده ای در دامن ــامل مح ــیرین بهار ش ــا ش ــیمبار ی ــه ش منطق
ــی )از  ــه زاگرس ــپور در منطق ــهید عباس ــد ش ــه س ــمالی دریاچ ش
ــری  ــه در 45 کیلومت ــن منطق ــت. ای ــی( اس ــه ایرانی-توران ناحی
شــمال شــرقی مسجدســلیمان و در محــدوده بخــش اندیــکا، بیــن 
مختصــات جغرافیایــی 32 درجــه و 8 دقیقــه تــا 32 درجــه و 29 
ــه  ــا 48 درج ــه ت ــه و 29 دقیق ــمالی و 49 درج ــرض ش ــه ع دقیق
ــه  ــن منطق ــاحت ای ــرار دارد. مس ــرقی ق ــول ش ــه ط و 46 دقیق
ــن 400  ــه بی ــی منطق ــرات ارتفاع ــت. تغیی ــار اس ــزار هکت 53 ه
ــا  ــر دم ــن حداکث ــت. میانگی ــا  اس ــطح دری ــر از س ــا 3400 مت ت

ــا 6  ــل دم ــن حداق ــاه و میانگی ــر م ــانتی گراد در تی ــه س 34 درج
درجــه ســانتی گراد در دی مــاه و متوســط بارندگــی ســاالنه 400 
ــرف  ــات مش ــرگ و در ارتفاع ــاران و تگ ــورت ب ــر به ص میلی مت
ــان  ــی نش ــات زمین شناس ــت. مطالع ــرف اس ــوع ب ــه از ن ــه منطق ب
ــی  ــا گوناگون ــادی از ســازندها ب ــوع زی ــه دارای تن ــد، منطق می ده
سنگ شــناختی بــوده کــه هرکــدام ویژگی هــای منحصربه فــرد 
ــه  ــون یافت ــازندهای رخنم ــده ای از س ــش عم ــود را دارد. بخ خ
ــن  ــی مابی ــه در توال ــوده ک ــه ب ــنگ های کربنات ــه از س در منطق
ــده  ــازندهای پاب ــون س ــی همچ ــای مارن ــازندها تناوب ه ــن س ای
ــت  ــه ظرفی ــازندهای کربنات ــت. س ــه اس ــون یافت ــی رخنم و گورپ
باالیــی در توســعه حفــرات انحاللــی داشــته و همیــن امــر 
ــود  ــت. وج ــده اس ــی ش ــای زیرزمین ــر آب ه ــره بهت ــث ذخی باع
ــا در بخــش  ــن آنه ــرار گرفت ــر و ق ــی و ســازندهای نفوذناپذی توال
ــی و  ــل تکتونیک ــر عوام ــن تأثی ــیمبار و همچنی ــت ش ــن دش زیری
ژئومرفولــوژی، باعــث تمرکــز آب در یــک بخــش و ایجــاد تــاالب 
ــه  ــت، 1388(. منطق ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــت )س ــده  اس ش
شــیمبار بــا توجــه بــه وضعیــت آب و هوایــی، توپوگرافــی، وجــود 
ــی  ــی و حت ــای گیاه ــا، گونه ه ــاالب زیب ــی، ت ــای دائم یخچال ه
پیشــینه تاریخــی- فرهنگــی به عنــوان یکــی از تفرجگاه هــای مهــم 
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اســتان خوزســتان به شــمار مــی رود. امــا متأســفانه ایــن ویژگــی و 
ــرط  ــرای مف ــاورزی، چ ــد کش ــر مانن ــی دیگ ــای غیرطبیع فعالیت ه
Kelussia odo�( ــوز ــد کل ــی مانن ــای گیاه ــتفاده از  گون ه هدام، اس
 Allium.( ــی ــاز کوه ــدش )Allium tripedale( و پی ratissima(، ان
ــی،  ــیمای طبیع ــر س ــه تغیی ــر ب ــاده منج ــاز ج spp( و ساخت وس
ــا انقــراض برخــی گونه هــا  جداســازی اکوسیســتم ها و مهاجــرت ی
می شــود )ســازمان حفاظــت محیط زیســت، 1388؛ دینارونــد و 

ــکاران، 1395(. هم

ویژگی های اکولوژیک تاالب 
آنالیـز 5 نقطـه بخـش خشـکی و آب تـاالب شـیمبار نشـان داد کـه 
خـاک منطقـه از نـوع سـیلتی رسـی اسـت و هدایـت الکتریکـی آن 
بیـن 0/75 تـا 3/27 میلی مـوس بـر سـانتی متر و میـزان اسـیدیته 
6/9 تـا 7/5 اسـت. میـزان هدایـت الکتریکـی آب تـاالب 3203 تا 
3580 میکروزیمنـس بـر سـانتی متر بـوده و اسـیدیته آن 7/7 اسـت. 
سـیمای عمومـی منطقـه نیـز شـامل سـه رویشـگاه شـاخص، جنگل 
)درخـت زار( بلـوط، مراتـع بـا پوششـی از گونه های علفـی و تاالب 
بـا پوشـش انبوهـی از درختچه هـای آب دوسـت اسـت )دینارونـد و 

همـکاران، 1395(.

تنوع گياهی منطقه
گیاهـان منطقـه حفاظت شـده شـیمبار شـامل 246 گونـه متعلـق بـه 
57 تیـره و 179 جنـس اسـت که 3 گونـه آن از نهـان زادان آوندی و 
بازدانـگان و بقیـه از نهان دانـگان هسـتند. دولپه ای ها شـامل 48 تیره، 
142 جنـس و 202 گونـه و تک لپه ای هـا شـامل 6 تیـره، 34 جنـس 
و 40 گونـه هسـتند. بزرگ تریـن تیره هـای گیاهـی دولپـه ای منطقـه،
Lamiaceae  ،با 23 گونه  Fabaceae ،با 30 گونه Asteraceae

بـا 22 گونـه، Apiaceae و Caryophyllaceae هرکـدام بـا 11 
گونـه و  Rosaceae و Scrophulariaceae هرکـدام بـا 10 گونـه 
هسـتند. تیره هـای Poaceae  بـا 22 گونـه، Cyperaceae  بـا 8 
گونـه و Liliaceae بـا 6 گونـه نیـز بزرگ ترین تیره هـای تک لپه ای 
در منطقـه هسـتند.  بزرگ تریـن جنس هـای دیـده شـده در منطقـه 
Trifolium و Astragalus هرکـدام به ترتیـب با 8 و 7 گونه هسـتند. 
تعـداد گونه هـای انحصـاری ایـران در ایـن منطقـه، شـامل 25 گونـه 
 ، )Tamarix ramosissima( اسـت. گونه های فانروفیت ماننـد گـز
 ،)Populus euphratica( پـده ،)Vitis hissarica( انگـور خـودرو
پنج انگشـتی )Vitex agnus�castus var. pseudo�negundo( و 
تمشـک )Rubus sanctus( به صورت خودرو در بخش تاالبی دیده 
 ،)Acer monspessulanum( می شـوند و گونه هایـی ماننـد کیکـم
،)Cerasus      brachypetala( آلبالوی خودرو ،)Pistacia      khinjuk( بنه
 )Amygdalus scoparia( و بادام )Crataegus aronia( زالزالـک 
به عنـوان گونه هـای همـراه بلـوط هسـتند. مطالعـه پراکنـش گونه هـا 
نشـان می دهـد کـه بیشـترین درصـد  آنهـا متعلـق بـه عناصـر ناحیه 
ایرانـی - تورانـی اسـت. عناصـر گیاهـی متعلـق بـه ناحیـه صحـارا 
-سـندی، مدیترانـه ای و اروپـا - سـیبری نیـز در منطقـه مشـاهده 

شکل 7- چرای مفرط دام یکی از عوامل تخریب در منطقه شیمبار 
 )عکس از مهری دیناروند(

شکل 8- چرای دام از مرغزارهای تاالب شیمبار 
 )عکس از مهری دیناروند(

شکل 9- تونل باستانی نگین و مسیر انتقال آب تاالب شیمبار به دشت های اطراف 
 )عکس از مهری دیناروند(
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شکل 10- باال رفتن سطح آب تاالب با شروع فصل بهار و ذوب برف های ارتفاعات 
اطراف )عکس از مهری دیناروند(

ایرانـی-  عنصـر   24 انحصـاری،  گونـه    25 مجمـوع  از  می شـود. 
تورانـی و فقـط یـک گونه صحارا -سـندی اسـت. گونه هـای ناحیه 
ایرانـی-  تورانـی و اروپـا - سـیبری 18 درصـد و ناحیـه ایرانـی- 
تورانـی و مدیترانـه ای 4 درصـد هسـتند. عناصـر چندناحیـه ای 31 
درصـد گونه ها را شـامل می شـوند. گونه هـای گیاهی دارویـی مانند 
Prangos uloptera, Ferula stenocarpa, Tanacetum polycephalum 

 Pterocephalus melanobasis و گیاهـان زینتـی منطقـه نظیـر 
دســته  بــه  عمــده  به طــور    Pterocephalus kurdicus و 
همی کریپتوفیــت تعلــق دارنــد. در منطقــه شــیمبار تعــداد 25 
ماننــد گونه هایــی  و  دارد  وجــود  ایــران  انحصــاری  گونــه 
Arum    giganteum ,Silene      eriocalycina ,Azilia     eryngioides 
 Rosularia sempervivum, Pterocephalus melanobasis 
Astragalus gypsocola  جـزو گونه هـای نـادر در ایران هسـتند 
)قهرمـان و عطار، 1377(. الزم به ذکر اسـت ایـن گونه ها در منطقه نیز 
پوشـش محدودی داشـته یا در زیستگاه های خاصی مسـتقر هستند.

 )Mandragora autumnalis( در سـال های اخیـر دو گونـه مهرگیـاه
و نوعـی انگـور خـودرو )Vitis hissarica( بـرای اولین بـار از این 
منطقـه بـرای ایران گـزارش شـد )شـکل های 15 تـا 18( )دیناروند 
و هویـزه، 2014؛ دینارونـد و همـکاران، 2015(. از مجمـوع 102 
تیـره گیاهـی گـزارش شـده از اسـتان )دینارونـد و اسـدی، 1390( 
57 تیـره، )بیـش از 50 درصـد( در منطقـه وجود دارد کـه علت این 
تنـوع و غنـای گونـه ای، شـاید به دلیـل وجود تنـوع رویشـگاه های 
بـوده  آن  بـر  تأثیرگـذار  محیطـی  عامل هـای  و  آبـی  و  خشـکی 
اسـت. در شـیب جنوبـی میـزان رطوبـت خـاک کمتر بـوده و وجود 
صخره هـا و شـیب های تنـد بـه حضـور گونه هـای صخـره زی مانند

 Postia puberula, Michauxia koeiana, Micromeria myrtifolia,
Hyparrhenia hirta  کمـک می کنـد. در بخـش تـاالب عوامـل 
محیطـی مؤثـر و همبسـته بـا پوشـش گیاهـی چوبـی شـامل عمـق 
گونه هـای  اسـت.  دریـا  سـطح  از  ارتفـاع  و   (pH) اسـیدیته  آب، 
  (Vitex agnus�castus var. pseudo�negundo) پنج انگشـتی 
و پـده (Populus euphratica)، همبسـتگی مثبـت بـا عمـق آب 
داشـته و نسـبت بـه غرقابی مقـاوم بـوده و در بخش های بـا عمق 3 
تـا 4 متـر به صورت لکـه ای دیـده می شـوند. البته گونه پنج انگشـتی 
به دلیـل داشـتن سـاقه رونـده زیرزمینی، گسـترش باالیـی در منطقه 
می کنـد.  اشـغال  را  تخریب شـده  قسـمت های  به سـرعت  و  داشـته 
گونـه گـز (Tamarix ramosissima) نیـز همبسـتگی مثبتـی بـا 
افزایـش میـزان آب داشـته و در بخش هـای حاشـیه ای تـاالب کـه 
مـدت کوتاهـی در سـال غرقـاب می شـود، حضـور دارد. ایـن گونه 
تحـت  به شـدت  سـوخت  بـرای  مناسـب  چـوب  داشـتن  به دلیـل 
تخریـب توسـط عشـایر بومی قـرار گرفتـه و گونه های پنج انگشـتی 
خـودرو انگـور  گونه هـای  می شـود.  آن  جایگزیـن  خارشـتر  و 
)Vitis hissarica(، تمشـک (Rubus sanctus)  و تـوت خـودرو 
)Morus alba(  در حاشـیه تاالب دیده  شـده و همبسـتگی منفی با 
عمـق آب و هدایـت الکتریکـی و همبسـتگی مثبت با اسـیدیته خاک 

نشـان می دهند. 

شکل 11-کاهش سطح آب به دلیل خروج آب تاالب از مسیر تونل باستانی برای 
دشت های پایین دست و تبخیر تابستانه   )عکس از مهری دیناروند(

شـیمبار تـاالب  آبگیـری  فصـل  در  آبـزی  گونه هـای  حضـور   -10 شـکل 
 )عکس از مهری دیناروند(
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آبـزی  گونه هـای  حـذف  و  آب  خـروج  پـی  در  تـاالب  خشـکی   -13 شـکل 
 )عکس از مهری دیناروند(

شـکل 14- احداث جاده جدید اهواز به شـهرکرد از دل منطقه حفاظت شـده شیمبار 
 )عکس از مهری دیناروند(

کارده  خوراکـی  و  دارویـی  گونـه   -15 شـکل 
 Biarum carduchorum (Schott) Engl. in DC.

در منطقه شیمبار  )عکس از مهری دیناروند(

شکل 16- گونه اندمیک  Aristolochia olivieri Collengo در منطقه شیمبار
 )عکس از مهری دیناروند(

شکل 17- گونه اندمیک 
Arum giganteum Ghahreman 

در منطقه شیمبار  )عکس از مهری دیناروند(

شکل 18- گونه دارویی مهرگیاه .Mandragora autumnalis Bertol در منطقه شیمبار 
 )عکس از مهری دیناروند(
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حيات وحش تاالب شيمبار
منطقــه حفاظت شــده شــیمبار به دلیــل وجــود عوامــل زنــده 
و غیرزنــده متنــوع، از تنــوع زیســتگاهی باالیــی برخــوردار 
ــف،  ــرات ارتفاعــی، جهــت و درصــد شــیب های مختل اســت. تغیی
ــای  ــا، پناهگاه ه ــکاف  صخره ه ــود در ش ــتگاه های موج خردزیس
ــوع و وجــود  ــه ای متن ــای گون ــا غن ــی ب ــی، بیشــه های مرداب طبیع

دریاچــه بــا نوســان های مختلــف فصلــی، باعــث حضــور 
یــا  دســته ای  به صــورت  جانــوری  اجتمــاع  

زندگــی انفــرادی شــده  اســت. درمجمــوع 117 
گونــه از مهــره داران خشــکی زی در منطقــه 

آماربــرداری شــده اند کــه 64 درصــد  آنهــا 
را پرنــدگان، 19 درصــد پســتانداران، 
درصــد   3 و  خزنــدگان  درصــد   14
ــداد  ــد. تع ــکیل می دهن ــتان تش دوزیس
81 گونــه پرنــده متعلــق بــه 31 خانــواده 

ــفانه  ــه متأس ــد ک ــور دارن ــه حض در منطق
ــی و  ــاهین، قرق ــد ش ــا مانن ــی از آنه برخ

ــاخص  ــای ش ــق معیاره ــی طب ــاب طالی عق
IUCN جــزء گونه هــای آســیب پذیر محســوب 

ــده  ــتاندار شناخته ش ــه پس ــوع 60 گون ــوند. از مجم می ش
در اســتان خوزســتان 22 گونــه از 13 خانــواده در منطقــه شــیمبار 
ــکار  ــل ش ــر به دلی ــال های اخی ــفانه در س ــده اند. متأس ــایی ش شناس
ــن  ــا براســاس قوانی ــب زیســتگاه، 32 درصــد  آنه ــه و تخری بی روی
ســازمان حفاظــت محیط زیســت ایــران و معیارهــای جهانــی شــامل 
در معــرض تهدیــد و آســیب پذیر شــناخته  شــده اند کــه از آن جملــه 
می تــوان بــه قــوچ وحشــی، پلنــگ و خــرس قهــوه ای اشــاره کــرد 

ــت، 1388(. ــت محیط زیس ــازمان حفاظ )س

عوامل تهدیدکننده منطقه
منطقه شـیمبار بـا توجه به وضعیـت آب و هوایـی، توپوگرافی، وجود 
یخچال هـای دائمـی، تاالبی زیبـا، گونه های گیاهـی خاصی همچون 
بلـوط،  درخـت زار  ماننـد  متنـوع  زیسـتگاه های  خـودرو،  انگـور 
مراتـع ییالقـی، بیشـه های مردابـی و مرغزار هـا بـا گیاهان نم پسـند 
و پیشـینه تاریخـی- فرهنگـی از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت. 
ایـن منطقـه یکـی از تفرجگاه هـای مهـم اسـتان در بخش شـمالی و 
کوهسـتانی برای فصول مختلف سـال  اسـت. از سـوی دیگر، وجود 
صخره هـا و شـیب های تنـد و گونه هـای صخـره زی و گلسـنگ ها 
ایـن مـکان را بـه یکـی از مناطـق مناسـب بـرای مطالعـه گیاهـان 
مذکـور تبدیـل کـرده  اسـت. بـا وجـود ویژگی هـای بی نظیر اشـاره 
شـده، بهره بـرداري بي رویـه از منابـع طبیعـي به خصـوص چـرا و 
ایجـاد مشـکالت و معضـالت محیط زیسـتي،  جاده سـازی، سـبب 
نابـودي پوشـش گیاهـي و فرسـایش خـاک شـده  اسـت. گونه های 
مهاجـم خاردار و یک سـاله بیـش از گونه های دائمـی در منطقه دیده 
می شـود )دینارونـد و همـکاران، 1394(. فراوانـی گیاهان یک سـاله 
و مخروبـه زی تیـره Asteraceae در منطقـه شـیمبار نیـز بیانگر فشـار 

ناشـی از فعالیت هـای انسـان و تعلیـف دام اسـت. گونه هـای گیاهی در 
اوج مرحلـه رویشـی و شـروع بارندگی هـا مـورد تعلیـف قـرار گرفته و 
فرصت تجدید حیات ندارند و به همین دلیل سـیمای طبیعی، پوشـیده از 
گونه هـای یک سـاله و مهاجم اسـت. حضـور باالی گیاهـان جنس هایی 
ماننـد انـواع گل گندمـی و گلرنـگ بایـد به عنـوان زنـگ خطـری در 
خصـوص تخریـب پوشـش گیاهی منطقـه مد نظر قـرار گیـرد و ضمن 
ارزیابـی علـل و عوامـل آن، برنامه هـای مدیریتـی بـرای حفاظت 
از منابـع طبیعـی طراحی شـده و به کار گرفته شـود. گونه  
انگـور خـودرو کـه به تازگی بـرای ایـران به صورت 
دقیـق شناسـایی شـده )دینارونـد و همـکاران، 
2015( توسـط مـردم محلـی مـورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد و به منبع درآمدی تبدیل شـده 
اسـت؛ بنابراین الزم است توجه خاصی برای 
حفاظـت و صیانت از پوشـش گیاهی منطقه 
به عمـل آیـد و برخـی قسـمت های منطقه که 
رویشـگاه گونه هـای انحصاری  و نادر اسـت، 
به صورت ذخیـره گاه مورد حفاظت قـرار گیرند. 
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منطقه 
شيمبار با توجه به وضعيت 

وجود  توپوگرافی،  آب و هوایی، 
یخچال های دائمی، تاالبی زیبا، گونه های 

خودرو،  انگور  همچون  خاصی  گياهی 
زیستگاه های متنوع مانند درخت زار بلوط، 
مراتع یيالقی، بيشه های مردابی و مرغزار ها 
با گياهان نم پسند و پيشينه تاریخی- 

ویژه ای  اهميت  از  فرهنگی 
برخوردار است.


