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دریاچه َگَهْر، ذخیره گاهی زیستی در اشترانکوه 
)استان لرستان(

محمد مهرنیا1*  و سعید حسنوند2
چكیده

دریاچه گهر با وسعت 59111 کیلومترمربع، در جنوب شرقی دورود و در منطقه حفاظت شده اشترانکوه در استان 
لرستان با ارتفاع 2350 متر از سطح دریا قرار گرفته و یک دریاچه دائمی، کوهستانی در منطقه حفاظت شده 
اشترانکوه است. دریاچه از دو بخش گهر بزرگ )َکَله گهر( و گهر کوچک )ُکره گهر( تشکیل شده است. میزان 
بارش منطقه ساالنه در حدود 933 میلی متر و بیشتر به صورت بارش برف است. برف، نقش یک مخزن طبیعی را 
در منطقه اشترانکوه ایفا می کند و در تأمین آب دریاچه مهم است. قرار گرفتن در بین کوه های اشترانکوه و منطقه ای 
حفاظت شده، سبب به وجود آمدن محیط های نادر برای تنوع زیستی شده و یکی از نقاط داغ گونه زایی و پناهگاه 
گیاهان بوم زاد در کشور است، که باید در سطح ملی مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرد. با استناد به نتایج این 
تحقیق می توان گفت، حوزه دریاچه گهر با تهدیدهای جدی شامل محدودیت ظرفیت دریاچه در تعداد گردشگر، 
گردشگری غیرمسئوالنه و چیدن گونه های زیبا و انحصاری منطقه توسط گردشگران، خطر پایین آمدن سطح تراز 
آبی منطقه، ساخت و ساز در محدوده دریاچه و زباله و پسماند گردشگران مواجه است. نکته قابل توجه اینکه منابع 
طبیعی و محیط زیست بکر منطقه را نباید فدای رونق گردشگری کرد. شیوه ای که مسئوالن برای رونق گردشگری 

در پیش گرفته اند، تنها به نابودی ذخایر طبیعی و زیستی که نسل به نسل به دست ما رسیده، منجر می شود.
واژه      های کلیدی: گهر، اشترانکوه، دریاچه، تنوع زیستی، لرستان، گردشگری.

Gahar Lake; a biological reserve in Oshterankuh 
(Lorestan province)

M. Mehrnia 1* and S. Hasanvand2
Abs tract
Gahar Lake, with an area of 59111 square kilometers, is located in the southeast of Doroud and the 
protected mountains of Oshterankuh in Lorestan Province with an altitude of 2350 meters above sea 
level. The lake is composed of two parts, a large area (Kale Gahar) and a small area (Kore Gahar). The 
annual rainfall of the region is about 933 mm, mostly in the form of snowfall. Snow plays the role of a 
natural reservoir in the Oshterankuh area and is vital in supplying water to the lake. Being located between 
Oshterankuh Mountains and Protected areas has created rare environments for biodiversity. It is one 
of the hotspots of speciation and shelter of endemic plants in the country, which needs to be seriously 
considered and supported at the national level. Based on the results of this research, Gahar Lake Basin is 
facing threats, including the limitation of the lake’s capacity in the number of tourists, irresponsible tourism, 
picking the beautiful and endemic species of the region, the risk of lowering the water level of the lake, and 
construction.  Also, the lake faces with garbage and waste from tourists. It is noteworthy that the natural 
resources and pristine environment of the region should not be sacrificed for the prosperity of tourism. The 
way that the authorities have pursued to promote tourism will only lead to the destruction of natural and 
biological reserves handed down to us from generation to generation.

Keywords: Gahar, Oshterankuh, lake, biodiversity, Lorestan, tourism.
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مقدمه
رودهای  طوالنی،  و  ژرف  دره های  برف،  پر  و  بلند  قله های 
روستاهای  متنوع،  بسیار  جانوری  و  گیاهی  پوشش  دائمی، 
سبب  به  که  است  اشترانکوه  ویژگی های  از جمله  کوهپایه ای 
گفته  پیداست.  به خوبی  کیلومتری   100 شعاع  در  بلندی 
می شود نام آن به سبب وجود قله های هشت  گانه، که هر کدام 
به ردیف  از شتر  کاروانی  مانند  و  است  متر  از 4000  بلندتر 
قرار گرفته اند، شترکوه، یا اشترانکوه  است. منطقه حفاظت شده 
اشترانکوه از سال 1346 منطقه حفاظتی اعالم شده و عنوان معادل 
 ،)IUCN( طبیعت  از  حفاظت  بین المللی  اتحادیه  طبقه بندی  در  آن 
 .)1399 همکاران،  و  )مهرنیا  است   IV طبقه  حفاظت شده  منطقه 
کوهستان ها و دره های بین آنها، بخش اعظم این زیستگاه را تشکیل 
می دهند. بلندی بعضی از قلل منطقه بیش از 3000 متر است. حوزه 
کوه هاي مرتفع در محدوده ارتفاعي 4200-2000 متر قرار دارد و 
این حوزه زمستان ها  بر مي گیرد. در  را در  منطقه  حدود 33درصد 

طوالني و سرد هستند.

دریاچه گهر با وسعت 59111 کیلومتر مربع بین مختصات جغرافیایی 
دقیقه طول شرقی و 33  تا 49 درجه و 23  دقیقه   9 49 درجه و 
درجه و 15 دقیقه تا 33 درجه و 21 دقیقه عرض شمالی واقع شده 
منطقه  این دریاچه در جنوب شرقی دورود و در   .)1 است )شکل 
از  متر   2350 ارتفاع  با  لرستان  استان  در  اشترانکوه  حفاظت شده 
دریاچه  تا  خرم آباد  و  دورود  فاصله  گرفته  است.  قرار  دریا  سطح 
به ترتیب 35 و 120 کیلومتر است )غیاث آبادی و همکاران، 1393(. 
و  سنگی  بستر  دارای  کوهستانی،  دائمی،  دریاچه  یک  َگَهر  دریاچه 
که  بوده  اشترانکوه  منطقه حفاظت شده  بی نظیر  از جاذبه های طبیعی 
کنار  در  دریاچه  این  است،  ایران  در  متر   4000 باالی  قلل  دارای 
دریاچه های زریوار و پریشان یکی از بزرگ ترین دریاچه های آب 
راه  نبود  به دلیل   .)1395 احیائی،  و  )معروفی  است  ایران  شیرین 
از مکان هایی است که هنوز  به آن،  نیز سختی رسیدن  و  ماشین رو 
انسان  دست  به  آلودگی  و  خرابی  از  زیادی  حد  تا  و  مانده  بکر 
دارای  شرقی  و  غربی  ضلع  در  گهر  دریاچه  مانده  است.  دور  به 
در  دارد.  ساحل صخره ای  نقاط،  سایر  در  و  است  ماسه ای  ساحل 

1-a1-b

1-c1-d

شکل 1- نقشه موقعیت، تصویر نما و تابلوی مشخصات دریاچه )عکس از: نگارندگان(
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وجود  انبوه  جنگلی  پوشش  نیز  آن  باالی  و  دریاچه  پایین  قسمت 
.)b-7 و شکل a-7 دارد )شکل

سبب  زمین،  رانش  و  زمین لرزه  ایران،  مناطق  از  بسیاری  در 
جابه جایی صفحات شده و مسیر یک رودخانه را مسدود کرده است. 
بدین ترتیب، آب در دره میان کوه ها محصور شده و دریاچه ای پدید 
می آید. با توجه به کوهستانی بودن منطقه و نزدیکی دریاچه به گسل 
زاگرس، بسیار محتمل است که این دریاچه در اثر زلزله ایجاد شده 
باشد، چرا که این دریاچه روی گسل اصلی زاگرس قرار گرفته و 
به احتمال قوی جنبش گسل و بسته شدن دره توسط ریزش عظیم 
سنگ، عامل شکل گیری آن شده است )شریفی و همکاران، 1390(. 
ایران  دریاچه  نام  به  را  دریاچه  این  سیاحان  و  اروپاییان  بیشتر 
نام  به  انگلیسی  معرفی یک زن  این شناخت حاصل  که  می شناسند 
ایزابال لوسی بیشوپ )Isabella Lucy Bishop( است که در سال 
هزار  و  تحقیق  منطقه  این  در  ماه   3 مدت  توانست  میالدی   1890
کیلومتر راهپیمایی کند، ولی با توجه به اسناد معتبر تاریخی، اولین 
کسی که موفق به کشف دریاچه گهر شد، یک زمین شناس اتریشی 
به نام آ- رودلر )A-Rodler( بود که در سال 1888 میالدی موفق 
شد نام خود را به عنوان کاشف دریاچه گهر در تاریخ ماندگار کند. 
وی در هنگام کشف این دریاچه از ارتفاعات اشترانکوه در دورود 
از  تهیه شده  مستند  تصویر  قدیمی ترین  و  اولین  بود.  کرده  حرکت 
این دریاچه نیز در سال 1891 میالدی گرفته شده  است که به یک 
 Jean-Jacques de( دمورگان  ژاک  ژان  نام  به  فرانسوی  سیاح 

Morgan( تعلق دارد )دمورگان، 1909(.
با عمق  به معنای آب جمع شده در گودی  در گویش محلی، »َگَهْر« 
زیاد است. دریاچه از دو بخش گهر بزرگ )َکَله گهر( و گهر کوچک 
بین چهار تا 28  )ُکره گهر( تشکیل شده است. دریاچه گهر بزرگ 
متر عمق، 400 تا 800 متر عرض و حدود 1800 متر طول دارد. 
دریاچه گهر کوچک بین یک تا سه متر عمق، حدود 150 متر عرض 
و حدود 500 متر طول دارد. دریاچه گهر کوچک حدود دو کیلومتر 
با گهر بزرگ فاصله دارد. عمق این دریاچه به حدی کم است که با 
کمی دقت می توان ماهی های کف آن را مشاهده کرد. میزان بارش 
منطقه ساالنه در حدود 933 میلی متر و بیشتر به صورت بارش برف 
است. در سال های پربرف سطح دریاچه یخ می بندد )شکل a-4 و 

b-4( )غیاث آبادی و همکاران، 1392(. 

منشأ آب دریاچه
منبع اصلی تأمین کننده آب دریاچه، چشمه های زیرزمینی و رودخانه 
ورودی آن یعنی تاپله است که آبی بسیار خنک و رنگی شفاف و 
بلورین با بستری مملو از سنگ ریزه یا قلوه سنگ دارد و بدون افت و 
با کمی شتاب وارد دریاچه کوچک و پس از طی مسافتی کوتاه وارد 
دریاچه گهر بزرگ می شود. آب دریاچه نیز بسیار شفاف و عاری 
جاها  برخی  در  به طوری که   ،)5 شکل   ( است  کدورت  هرگونه  از 
دارد.  وجود  نیز  ماهی ها  رفت وآمد  حتی  و  آب  کف  دیدن  امکان 

همین شفافیت باعث شده است که آب دریاچه در بازتاب و شکست 
نور خورشید، فیروزه ای جلوه  کند. آب دریاچه محدود به آب هاي 
چشمه هاي  از  آن،  از  بخشي  که  مي رسد  نظر  به  و  نیست  سطحي 
کف تأمین مي شود. جریان ورودی آب دریاچه، 280 لیتر بر ثانیه 
و جریان خروجی آن حدود 570 لیتر بر ثانیه است. علت افزایش 
تحتانی  قسمت  در  چشمه هایی  وجود  دریاچه  خروجی  آب  حجم 
 .)1392 همکاران،  و  )غیاث آبادی  است  ارتفاعات  برف آب های  و 
معمواًل این ارتفاعات تا تیر ماه دارای برف هستند. برف نقش یک 
ایفا می کند که ذوب تدریجی  اشترانکوه  مخزن طبیعی را در منطقه 
آن باعث پیدایش جریان های فصلی، ایجاد مناطق مرطوب و حضور 

بیشتر گیاهان در عرصه های کوهستانی شده است.
راه های دسترسی به دریاچه

با توجه به اینکه دریاچه گهر در پشت اشترانکوه قرار دارد، دسترسی 
به دریاچه از طریق وسایل نقلیه موتوری امکان پذیر نیست و برای 
رسیدن به دریاچه باید از طریق کوهپیمایی طی مسیر شود. این امر 

از طریق چند مسیر امکان پذیر است.
محل  تا  دورود  از  اصلی(:  )مسیر  گهر  دریاچه  به  دورود  از   -
پارکینگ چشمه خیه )خرم(، جاده ای آسفالت به طول 20 کیلومتر 
وجود دارد، خودروها در این محل پارک می شوند، از اینجا به بعد 
مسیری خاکی به طول 12/5 کیلومتر تا دریاچه فاصله وجود دارد. 
افراد معمواًل این مسیر را پیاده طی می کنند. از ابتدای مسیر تا گردنه 
صعب العبور  تاحدودی  و  کیلومتری   4/5 سرباالیی  یک  پنبه کار، 
وجود دارد، در ادامه مسیری 2/5 کیلومتری با شیب تند به کف دره 
به  سمت دریاچه  باقی مانده، شیب مالیمی  قرار دارد. 5/5 کیلومتر 
این  به گردنه خداقوت می رسد،  دریاچه  نزدیکی  در  اینکه  تا  دارد 
تا  چهار  حدود  مستلزم  مسیر  این  پیمودن  است.  سرباالیی  آخرین 
پنج ساعت پیاده روی است. گاهی در این مسیر، از چهارپایان برای 
حمل بار یا سواری استفاده می شود که توسط افراد بومی کرایه داده 
اکثر  که  است  شده  باعث  کافی  امنیت  و  پارکینگ  وجود  می شوند. 
گردشگران این مسیر را برای رسیدن به دریاچه گهر انتخاب کنند.

- از الیگودرز به دریاچه گهر: مسیر الیگودرز به دریاچه گهر کوتاه تر 
است و پیاده روی کمتری دارد ولی کوهستانی تر و درنتیجه دشوارتر 
کوهستان  مخصوص  ماشین  با  باید  کیلومتری   65 مسیر  این  است. 
در  نیست.  مناسب  معمولی  ماشین های  برای  مسیر  این  شود،  طی 
ززم،  جوشان،  روستای  نظیر  زیبا  روستای  تعدادی  از  راه  طول 
خان آباد و... عبور کرده و در ادامه به دشتی وسیع و زیبا رسیده که 
به  مسیر  ادامه   در  است.  واژگون  الله های  از  پر  ماه  اردیبهشت  در 
تپه تاپله رسیده که پایان مسیر ماشین رو بوده و باید هفت کیلومتر 
باقی مانده با پیاده روی طی شود و از مسیر روستای تیان به دریاچه 
رسید. در طول راه، رودخانه تغذیه کننده دریاچه گهر دیده می شود و 
پس از پنج کیلومتر، دریاچه گهر کوچک و دو کیلومتر آن  طرف تر، 
دریاچه گهر بزرگ قرار دارند. راه الیگودرز به دریاچه گهر، امنیت 
ندارد،  هم وجود  محیط بانی  و  انتظامی  نیروی  هیچ  و  نداشته  کافی 
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عالوه بر این، با طی این مسیر به ضلع شرقی دریاچه می رسید 
کمپینگ  مخصوص  جایگاه های  و  بهداشتی  امکانات  فاقد  که 
است، بنابراین، مسیر الیگودرز به خانواده ها توصیه نمی شود.

به  صعود  قصد  که  کوهنوردانی  گهر:  دریاچه  به  ازنا  از   -
تیان  روستای  مسیر  از  اغلب  دارند،  را  اشترانکوه  قله های 
این  می کنند.  استفاده  گهر  دریاچه  به  رسیدن  برای  )طیان( 
ایستگاه  در  خرمشهر،  تهران-  راه آهن  طریق  از  کوهنوردان 
به  دربند،  زیبای  روستای  از  پس  و  می شوند  پیاده  دربند 
گهر  دریاچه  راهی  روستا  این  طریق  از  و  می رسند  تیان  روستای 
به نسبت  برای کوهنوردان  دارد و  منطقه شیب زیادی  این  می شوند. 

حرفه ای مناسب است.

زمان مناسب سفر به دریاچه گهر
اشترانکوه، برف وجود دارد و هوای  قله های  بهار هنوز روی  اوایل 
سردی بر منطقه حاکم است، سفر در این زمان حتمًا باید با تجهیزات 
زمستانی و آمادگی کامل انجام شود. از اواسط اردیبهشت، وضعیت 
تا  اردیبهشت  اواخر  در  به خصوص  می شود،  بهتر  خیلی  آب وهوایی 
زینت بخش  رنگی  شقایق های  و  واژگون  الله های  که  خرداد  پایان 
مسیرهای دسترسی می شوند. اواخر فصل بهار تا اواسط تابستان را 
می توان بهترین زمان بازدید از دریاچه گهر دانست، هرچند که دریاچه  
شب های سردی دارد، این موقع از تابستان بهترین زمان برای بازدید 
از دریاچه گهر است و منطقه در اوج شلوغی قرار دارد. با سردشدن 
هوا و بارش برف، دریاچه یخ می زند و در عمل، دسترسی به این محل 
به همین دلیل فقط کوهنوردان  افراد غیرحرفه ای دشوار است،  برای 
باتجربه اغلب در فصل پاییز و زمستان به دریاچه گهر می روند و از 

مناظر زیبای طبیعت سفیدپوش نهایت لذت را می برند.
   

تنوع زیستی گهر
تالقی  محل  و  انتقالی  اکولوژیکی  مناطق  از  یکی  گهر  دریاچه 
زیستگاه های کاماًل آبزی و زیستگاه های کاماًل خاک زی است. آنچه 
که مشاهده می شود در حقیقت یک ترکیب یا شیب انتقالی از شرایط 
خاک زی و شرایط آبزی است. قرار گرفتن در بین کوه های اشترانکوه 
و منطقه ای حفاظت شده که پوشش گیاهی و جانوری متنوعی را در 
زیستی  تنوع  برای  نادر  محیط های  آمدن  وجود  به  سبب  برگرفته، 
میان  در  ماندابی  محیطی  به وجود آمدن  سبب  گهر  دریاچه  می شود. 
تنوع  بازسازی  مخازن  مانداب ها  است.  شده  اشترانکوه  ارتفاعات 
زیستی هستند که ارتباط زیادی با خوب شدن محیط زیست دارند. 
بر این اساس تنوع زیستی حوزه گهر به دو قسمت جانوری و گیاهی 

قابل بررسی است: 

تنوع جانوری منطقه
نیازمند  پستانداران،  انواع  و  پرندگان  انواع  حلزون،  و  ماهی  انواع 
پرندگان  جمعیت های  بیشتر  هستند.  حیات  برای  ماندابی  سواحل 
)مثل اردک، غاز، دارکوب، شاهین،پرندگان آبزی و بیشتر پرندگان 

جوجه های  کردن  بزرگ  و  تولید مثل  آشیانه،  تغذیه،  آوازخوان( 
خود را در مانداب ها انجام می دهند )نوري و مهدي نسب، 1389(. 
پرندگان مهاجر از ساحل و داخل مانداب ها به عنوان مکان سکونت، 
برای حداقل  آشیانه سازی  زمین های  یا  دادن،  پرورش  غذاخوردن، 
به عنوان  هم  منطقه  گیاهی  پوشش  می کنند.  استفاده  از سال  قسمتی 
بقای  در  امنیت  تأمین کننده  و  پناهگاه  به عنوان  هم  و  غذایی  منبع 
پوشش  وجود  دارند.  اساسی  نقش  جانوری  شاخص  گونه های 
گیاهی میکروکلیما در دره ها در زمستان در منطقه سرد کوهستانی 
از آنجایی که  است.  وحوش  حفظ  اصلی  عامل  گهر  دریاچه  اطراف 
طبیعت  است،  اشترانکوه  حفاظت شده  منطقه  از  بخشی  دریاچه  این 
تنوع  ازنظر  انحصاری  ویژگی های  و  گهر  دریاچه  کوهستانی حوزه 
گوناگونی  طیف  و  گیاهی  متنوع  زیستگاه های  شیرین،  آب  کیفیت 
خود  قلمروی  در  را  آب  به  وابسته  جانوران  و  آبزی  پرندگان  از 
جای داده است. در این زیستگاه غنی حیوانات و پرندگان متنوعی 
 Ovis( میش  و  قوچ   ،)Capra aegagrus( بز  و  کل  قبیل  از 
گرگ   ،)a-2 )شکل   )Panthera pardus( پلنگ   ،)gmelinii
 ،)c-2 شکل ( )Sus scrofa( گراز ،)b-2 شکل( )Canis lupus(
 ،)Hyaena hyaena( کفتار   ،)Ursus arctos( قهوه ای  خرس 
 ،)Canis aureus( شغال ،)d-2 شکل ( )Vulpes vulpes( روباه
خرگوش )Ochotona rufescens( و انواع پرندگان مانند عقاب 
کبک   ،)Falco concolor( شاهین   ،)Aquila chrysaetos(
 Tetraogallus( کبک دری ،)f-2 شکل ( )Alectoris graeca(
 )Ammoperdix griseogularis( تیهو ،)e-2 شکل( )caspius
انواع مارماهی، قورباغه، ماهی  و آبزیان مانند مرغ آبی، الک پشت، 
قزل آالی رنگین کمان )شکل g-2(، خال قرمز و ماهی زرد پر )شکل 
k-2( حضور دارند و در فصل زمستان جایگاه مناسبی برای انواع 
و  اردک ها  است.  چنگر  و  ارده ای  اردک  قبیل  از  مهاجر  پرندگان 
کشیم ها در فصل مهاجرت )پاییز و بهار و به تعداد کم در زمستان( 
حاشیه  در  حواصیل ها  و  دریاچه  داخل  در  دوزیستان  و  ماهیان  و 
دریاچه  اطراف  در  خزندگان  و  پستانداران  می شوند.  مشاهده  آن 
در  شکار  و  صید  سالح،  هرگونه  حمل  به طور کلی  دارند.  پراکنش 
تنوع  شده  سبب  همین  است،  ممنوع  اشترانکوه  حفاظت شده  منطقه 
باشد.  قابل توجه  آن  اطراف  کوه های  و  گهر  دریاچه  در  جانوری 
ماهیگیری می توانند  به  ایام سال، عالقه مندان  برخی  در  که  هرچند 
بر  بنا  شوند.  مشغول  دریاچه  این  در  ماهیگیری  به  مجوز،  اخذ  با 
گفته ها در سال 1340، سرپرست وقت اداره محیط بانی و شکاربانی 
از  را  بومی  سیاه  ماهی  تعدادی  جشنیان  سرهنگ  مرحوم  لرستان 
رودخانه های اطراف صید و در دریاچه گهر بزرگ رها کردند، سپس 
در سال 1352 حدود بیست هزار قطعه ماهی قزل آالی رنگین کمان 
ازدیاد نسل  که  به وسیله هواپیما در دریاچه ریختند  را  و خال قرمز 
کردند، گویا این گونه تا دریاچه کوچک و چم چیر نیز رفته  است. 
سازگار  خال قرمز  و  رنگین کمان  قزل آالی  ماهیان  اوصاف  این  با 
 )Native( با حوزه دریاچه هستند و بومی حوزه )Adapted( شده

 .)g-2 نیستند )شکل
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 شکل 2- تعدادی از گونه های جانوری منطقه:
،Vulpes vulpes =روباه :d-2  Sus scrofa =گراز :c-2 ،Canis lupus =گرگ :b-2 ،Panthera pardus =پلنگ :a-2(

 e-2: کبک دری= f-2 ،Tetraogallus caspius: کبک= g-2        Alectoris graeca: ماهی قزل آالی رنگین کمان )عکس برگرفته از سایت محیط زیست(

2-a2-b

2-c2-d

2-e2-f

2-g
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پوشش گیاهی منطقه
و  توپوگرافیکی  تنوع  با  همراه  گهر  دریاچه  حفاظت شده  حوزه 
فاکتورهای آب و هوایی، در زمره یکی از مراکز بزرگ تنوع زیستی 
شناسایی شده در ایران است که دارای ضریب غناي تنوع زیستی باال 
ایران  و از مراکز مهم غنای گونه گیاهی و گونه های انحصاری در 
است، که موجب به وجود آمدن یک میراث بیولوژیکی در رشته کوه 
ایران شده  توپوگرافی  مهم ترین ساختارهاي  از  یکي  یعنی  زاگرس 
)تنوع  کوهستاني  مناطق  در  موجود  زیاد  تنوع  سبب  به  است. 
تغییرات آب و هوایي )اختالف  صخره ها، خاک ها و زمین شناسی( و 
دما و بارش(، نواحی کوهستانی، حوزه موزائیکي از زیستگاه های 
متعدد را فراهم کرده که موجب افزایش تعداد گونه ها در این مناطق 
شده است. تنوع توپوگرافیک و کلیماتیک در این حوزه سبب شده 

در  زیبا  ماهی  این  گهر،  دریاچه  در  زرد ماهی  یک  )نجات  زرد پر  ماهی   :k-2
دریاچه  به  زندگی  ادامه  برای  سپس  و  می کند  تخم گذاری  به  اقدام  رودخانه ها 
بازمی گردد. ماده ماهی های زرد پر دریاچه گهر نمی توانند داخل دریاچه تخم ریزی 
این ماهیان  کنند، فصل تخم ریزی  به تخم گذاری  اقدام  باید در رودخانه ها  کنند و 
اول فروردین ماه است، اگر در فروردین ماه رودخانه باالدست دریاچه گهر به دلیل 
خشک سالی آب نداشته باشد، تعدادی از این ماهی ها به دلیل متورم شدن جوانه های 
تخم در داخل شکمشان تلف می شوند( )عکس برگرفته از سایت محیط زیست( 

ارتفاعی  طبقه  هر  در  و  باشند  ارتفاعی  طبقات  اختصاصی  گونه ها، 
تیپ  دو  به  منطقه  گونه هاي  بر این اساس  برویند،  خاصی  گونه های 
کوهپایه اي و کوه سري تقسیم مي شوند. در محدوده تیپ کوه سري، در 
زمستان، بارش برف و سرماي شدید وجود دارد. در مناطق کوهستانی 
جنس ارس ).Juniperus excelsa M.-Bieb( درون شیار سنگ ها و 
صخره ها مستقر است و در مقابل وزش بادهای سنگین و سرد )کوالک( 
 Allium( ُسرپا  پیازي  گیاهان  همچنین   .)d-3 )شکل  دارد  مقاومت 
 Allium tripedale.( انشک   ،)jesdianum Boiss. & Buhse
 Eremurus spectabilis.( سریش یا با نام محلی ِزِرشک ،)Trautv
واژگون  الله   ،)Fritillaria imperialis L.( واژگون  الله   ،)M.Bieb
)Rheum ribes L.( ریواس   ،)Fritillaria persica L.( ایرانی 

و آوندول ).Smyrnium cordifolium Boiss( در قسمت کوهستانی 
حضور دارند. جمعیت ها در البه الي صخره ها یافت مي شوند. الله واژگون 
در ماه های اردیبهشت و اوایل خرداد گل می دهد و مقاومت زیادی در 
برابر سرما و سازگاری ویژه ای با دامنه های سنگالخی و صخره ای دارد. از 
)Allium hirtifolium Boiss.( گونه های مهم دیگر موسیر است. موسیر

 بیشتر در مناطق کوهستانی و برف گیر و خاک های به نسبت مرطوب 
خاردار  بوته ای  اشکال  کوه سري  مناطق  در  همچنین  می روید.  منطقه 
 Astragalus spp.،. گون  جنس های  همچون  بالشتک مانند  و 
 Acanthophyllum و Onobrychis spp . ،Acantholimon spp
.spp گونه های پایا و چند ساله منطقه را تشکیل می دهند. گونه عمده 
منطقه درختی از بلوط ها ).Quercus brantii Lindl( است که تا ارتفاع 
،)Pistacia atlantica Desf.( دارند. خینجوک  پراکنش  1800متر 

 Ficus( انجیر وحشی ،)Prunus arabica (Oliv.) Meikle( وامچه
از   )Acer monspessulanum L.( کیکم  و   )johannis Boiss.
گونه های  پراکنده  به صورت  که  هستند  درختی  رویشی  عناصر  دیگر 
بلوط را در جنگل های این حوزه همراهی می کنند )شکل b-7(. در 
مانند  میوه وحشی  متعدد  اشترانکوه، گونه های  بین گونه های جنگلی 
و   Pyrus glabra Boiss.( گالبی   ،)Juglans regia L.( گردو 
لرستانی  بارانک   ،)Pyrus  syriaca Boiss.
تمشک   ،)Sorbus luristanica Bornm.(
 Rubus anatolicus (Focke) Focke  ex Hausskn.  ،
Rubus persicus و   Rubus caesius L  .
 Malus( وحشی  سیب   ،)Ficus carica L.( انجیر   ،)Boiss.
sylvestris subsp. orientalis (Uglitzk.) Browicz( و زالزالک 
).Crataegus azarolus L(، بدون دخالت مستقیم انسان، میوه تولید 
می کند و ذخیره ژنی پایداری را ارائه می دهند )شکل a-7(. این میوه های 
وحشی بیشتر میوه هایی با کیفیت و مرغوب ازنظر ارزش غذایی هستند 
و می توان از آنها به روش های مختلف برای مصرف انسان و فراوری 
صنعتی استفاده کرد. این گونه ها از اجزای مهم تنوع زیستی هستند، زیرا 
مقاوم در برابر بیماری ها، آفات و عوامل استرس زا هستند. گیاه آبزی 
.Potamogeton alpinus Balb  به طور وسیعی در آنجا پراکنش 
دارد ) دیناروند، 1399( و یکی از رویشگاه های این گیاه در استان، 
دارای  و  درآمده  تاالب  حالت  به  گهرکوچک  است.  گهر  دریاچه 

2-k



107 طبیعت ایران/ جلد 7، شماره 3، پیاپی 34، مرداد - شهریور  1401

 e1 &-3 , juniperus excelsa =d-3 ,Opsicarpium insignis  =c-3 , Dionysia hausskenechtii = a & b -3  :شکل 3- تعدادی از گونه های گیاهی منطقه
Cerasus brachypetala )عکس از: نگارندگان(  =e2

3-a3-b

3-c

3-d

3-e13-e2
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Ferula microco� =i-3 ,Tulipa systolaا =h-3 ,Rubus persicus ا=g-3 ,Omphalodee luciliae ا =f-3 :3- تعدادی از گونه های گیاهی منطقه  ادامه شکل
Malus orientalis  =j-3 ,lea )عکس از: نگارندگان(

3-f3-g

3-h

3-j 3-i
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حاشیه  در  و  تاالب هاست  گیاهی  پوشش  از  زیادی  تراکم  و  تنوع 
همانند  گیاهی  پوشش  این  است.  فراوان  بید  درختان  و  نیزار  آن 
دیواری محیط آبی داخل را فرا گرفته و بر امنیت آن افزوده است. 
در منطقه دریاچه گهر گیاهان نادر فراوانی حضور دارند از جمله )شکل 3(: 

,Omphalodee luciliae Boiss, Nonea persica Boiss .
لرستانی(,  گندم  )گل   Centaurea luristanica Rech. fil .
 Opiscarpium insignis Mozzaf., Iris meda Stapf
 Silene meyeri Fenzl ex Boiss. & Buhse ,)گونه ای زنبق(
 Ranunculus )شنگ(,   Tragopogon collinus DC. )سیلن(, 
 Ferula آالله(,  )گونه ای   elbursensis Boiss .
 Dionysia ُکما(,  )گونه ای   microcolea (Boiss.) Boiss.
سنگ(,   )عروس   haussknechtii Bornm. & Strauss
)هزار خار   Cousinia  khorramabadensis Bornm .
  Sorbus luristanica (Bornm.) Schönb-Tem. ,)خرم آبادی

. )بارانک لرستانی(.
از  فراوانی  تعداد  دارای  که  زمین  کره  از  مناطقی  تعاریف،  براساس 
تنوع زایی  داغ  نقاط  عنوان  با  هستند،  انحصاری  گیاهی  گونه های 
)Biodiversity Hotspots( نامیده می شوند )Myers, 1990(. بر 
رشته کوه های  و  اشترانکوه   )2000( همکاران  و   Myers نظر  طبق 
 )Irano-Turanian( زاگرس به عنوان بخشی از ناحیه ایرانو-توراني
این  نتایج  به  استناد  با  می شوند.  محسوب  داغ  نقاط  این  از جمله 
تحقیق می توان گفت، حوزه دریاچه گهر یکی از نقاط داغ گونه زایی 
و پناهگاه گیاهان بوم زاد در کشور است و الزم است در سطح ملی 

مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرد.
دره های منطقه بیشتر به صورت موازی هم قرار دارند , در اصطالح 
خود  خط القعر  در  بیشتر  دره ها  این  می شوند.  نامیده  تَْنْگ  محلی 
آنها  اکثر  در  هستند.  چشمگیری  جنگلی  گیاهی  پوشش  دارای 
رویش درختان و درختچه هایی مانند بید، گردو، ارژن، کیکم، دافنه، 
دارد.  وجود  شیرخشت  و  کیکم  تنگرس،  وحشی،  انجیر  زالزالک، 
 )Vitex negundo L.( انگشتي  پنج  رودخانه ها  و  دره ها  کف  در 
 Fraxinus( زبان گنجشک   ،)Paliurus spina�christi Mill.( و 
 ،)Crataegus azarolus L.( زالزالک    ،)rotundifolia Lam.
دارند  ).Pyrus syriaca Boiss( حضور  امرود  یا  وحشي  گالبي 

)مهرنیا و همکاران، 1399(.

منطقه تهدیدهای 
- ظرفیت دریاچه گهر محدود است، دالیل حضور مشتاقان طبیعت 
در منطقه دریاچه گهر عبارتند از: طبیعت بکر و آب زالل، شفاف و 
فیروزه ای دریاچه، وجود گونه  های متنوع گیاهی و جانوری، تنوع 
توپوگرافیک، پیاده روی در اطراف دریاچه و لذت بردن از این طبیعت 
اکوتوریسم  به عنوان بزرگ ترین سایت  باال  با زیبایی بصری  دیدنی 
کشور، عکاسی وثبت چشم اندازهای بی نظیر آن، شنا کردن در ساحل 
دلچسب  بی شک،  دریاچه  این  شرقی  ضلع  و  غربی  ضلع  ماسه ای 
هم  دریاچه  به  دسترسی  مسیر  اگرچه  بود.  خواهد  به یادماندنی  و 

ادامه شکل 3- تعدادی از گونه های گیاهی منطقه: 
,Sorbus luristanicus =l-3 ,Astragalus kerrindicus =k-3

Phlomis anisodonata )عکس از: نگارندگان( =m-3 

3-k

3-l

3-m
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ورودی )بیشتر بارش و رواناب( و خروجی )بیشتر تبخیر( دریاچه 
 Niedda( می تواند تغییرات بزرگی را در تراز آب به وجود آورد
Pirastru, 2013 &(. تغییر اقلیم و کاهش میزان بارندگی ها، گرم 
سطح  کاهش  موجب  دریاچه  سطحی  تبخیر  افزایش  و  هوا  شدن 
زمان  کاهش مدت  دما موجب  افزایش  دریاچه می شود.  تراز آب 
ماندگاری یخچال ها و برف کوه های اطراف شده و همه این مسائل 

کاهش سطح تراز آب دریاچه را به دنبال خواهد داشت. 
7- جاده ای که برای تردد عشایر منطقه احداث  شده، طی سال های 
به سمت  بهسازی و ترمیم  شده و هم اکنون مسیر تردد  بارها  اخیر 
دریاچه را تسهیل کرده است. بهسازی این جاده و ترددهای متعدد از 
آن منجر به فرسایش در باالدست دریاچه گهر و ریزش سنگ ریزه 
سنگ ریزه ها  است.  شده  گهر  دریاچه  و  پایین  سمت  به  خاک  و 
دریاچه باالیی منطقه را پرکرده و از این دریاچه که روزگاری به 
وسعت دریاچه اصلی گهر بوده، چیزی جز یک باتالق باقی نمانده 
است. معضل فرسایش های متعدد در باالدست دریاچه گهر، حیات 
دریاچه اصلی را نیز تهدید می کند. ورود سنگ ریزه و خاک حاصل 
از فرسایش و سیالب از باالدست و کناره های دریاچه گهر منجر 
دریاچه  یگانه  تدریجی  مرگ  و  می شود  دریاچه  بستر  پر شدن  به 
روند،  این  با  کارشناسان  نظر  طبق  زد.  خواهد  رقم  را  ایران  آلپ 
پیش بینی  آینده  برای  سال   30 از  کمتر  گهر  کم نظیر  دریاچه  عمر 
می شود، باید راهکارهای نجات این دریاچه جدی گرفته شوند، تا 

به سرنوشت دریاچه گهر دوم گرفتار نشود )شکل 6(
آن  تهدیدکننده  عامل  نیز  دریاچه  محدوده  در  ساز  و  ساخت   -8
است، متأسفانه به تازگی شاهد آسیب رساندن به این دریاچه توسط 
به  اقدام  ناباوری،  کمال  در  آنها  هستیم.  محیط زیست  امر  متولیان 
بدون  سازها  و  ساخت  این  کرده  اند،  ساختمانی  واحدهای  ساخت 
بکر  انجام می  شود. دریاچه گهر محلی  توجیهی  و  هیچ گونه مجوز 
به  پنجره ای رو  با  نزدیکی آن، ویال  و طبیعی است و نمی توان در 
احداث  مهمان پذیر  هم  باز  می خواهند  دلیلی  چه  به  ساخت.  دریا 
ایجاد  با  و  شود  آغاز  نقطه  این  از  نادرست  این حرکت  اگر  کنند. 
هم  گهر  دریاچه  به  ویالسازی  پای  یابد،  ادامه  دیگران  برای  حق 
تصمیم گیری های  و  غیر کارشناسی  فشار  هرگونه  شد.  خواهد  باز 
خارج از ارزیابی های محیط زیستی، به ویژه در منطقه حفاظت شده 
اشترانکوه به عنوان بانک ژن زاگرس )شکل 8 و 9( و دریاچه گهر 
وضعیت این منطقه را بحرانی تر می کند. شیوه ای که مسئوالن برای 
طبیعی  نابودی ذخایر  به  تنها  گرفته اند،  پیش  در  رونق گردشگری 

که نسل به نسل به دست ما رسیده، منجر می شود.

پیشنهادها
گونه های  و  ژنتیکی  ذخایر  و  بکر  طبیعت  حفظ  که  است  روشن 
این  به  گردشگر  جذب  بر  گهر  دریاچه  منطقه  در  متعدد  جانوری 
راه  مدیریتی  نادرست  تصمیم های  با  نباید  و  دارد  اولویت  منطقه 
این  امروزه  کرد.  باز  ایران  آلپ  »گهر«  یگانه  نابودی  برای  را 
تحت  گردشگری،  و  انسان  عملکرد  به دلیل  باارزش  سیستم های 

کوهنوردی  به  عالقه مندان  برای  است،  کوهنوردی  نوع  یک 
نیز  دریاچه  اطراف  در  اشترانکوه  قله های  به  صعود  امکان 
وجود دارد که می تواند گزینه ای عالی برای مشتاقان طبیعت 
هم صعود  اشترانکوه  قلل  به  دریاچه،  بازدید  تا ضمن  باشد، 
 70 از  بیش  میزبان  گردشگری  فصل  طی  منطقه  این  کنند. 
هزار گردشگر است، درحالی که توان طبیعت گردی در منطقه 
دریاچه گهر ساالنه تنها یک هزار و 500 نفر است )عیسوند 
و بلکوند، 1392( و تعداد طبیعت گردان نباید از چند ده نفر 
را  منطقه  این  مدیریت  گردشگران  زیاد  تعداد  کند،  تجاوز  روز  در 
در  محیط زیست  دوستداران  است.  کرده  مواجه  دشواری هایی  با 
منطقه  این  به  رسیدن  برای  نباید  که  می دهند  هشدار  رابطه  این 
حفاظت شده جاده دسترسی و راه آسانی وجود داشته باشد، چراکه 
افزایش  را  منطقه  به  شده  وارد  گردشگران  تعداد  خود  امر  همین 
دریاچه  نابودی  سرعت  و  شدت  افزایش  کار،  این  پیامد  می دهد. 
اشترانکوه  منطقه  بود.  اشترانکوه خواهد  منطقه حفاظت شده  و  گهر 
و دریاچه گهر ظرفیت میزبانی این تعداد جمعیت را، که هر ساله به 

آنجا سفر می کنند، ندارد. 
2- پوشش جنگلی شرق دریاچه به لطف وجود درختان تنومند بید، 
به صورت  درختان  متأسفانه  است،  شده  گردشگران  اسکان  محل 

عادی و علنی برای تهیه زغال و پخت غذا قطع می شوند. 
زیادی  میزان  می شوند،  منطقه خارج  از  گردشگران  که  زمانی   -3
پسماند باقی می ماند که جابه جایی آنها دشوار است. این حجم از 
ایجاد می کند. شستن ظروف در  آلودگی هایی را  پسماند در منطقه 
اکوسیستم  نابودی  سبب  منطقه  در  آلودگی ها  سایر  و  گهر  دریاچه 
منطقه می شود. برافروختن آتش، ریختن زباله و مواد پالستیکی از 
دیگر آسیب های دست بشر است که بقای زیست بوم دریاچه گهر و 
گونه های ارزشمند جانوری و گیاهی آن را با خطر مواجه و لزوم 

توجه و حمایت از این منطقه را بیش از پیش آشکار می کند. 
4- بسیاری از گیاهان منطقه به صورت بالقوه، گونه های در معرض 
چیدن  و  غیرمسئوالنه  گردشگری  هستند.  انقراض  خطر  و  تهدید 
تردید  بدون  گردشگران،  توسط  منطقه  انحصاری  و  زیبا  گونه های 

سبب تشدید خطر از بین رفتن این گونه ها خواهد شد.
و  رنگین کمان  قزل آالی  ماهی  زیستگاه های  از  گهر  دریاچه   -5
محیط زیست  واحد   ،)1389 مهدي نسب،  و  )نوري  است  خال قرمز 
مستقر در غرب دریاچه، مجوز صید ماهی را با تک قالب می دهد، 
ازاین رو یکی از بهترین مکان ها برای صید ماهی  قزل آالست. امید 
لذت ها  و  تفریحات  صدر  در  محیط زیستی  مسائل  رعایت  است 
باشد. بی شک رفتارهای نابخردانه و بهره برداری های بیش ازحد از 
منابع سبب کاهش عملکرد هیدرولوژیکی، اقتصادی و محیط زیستی 

می شود.  منطقه 
دریاچه  است،  مهم  بسیار  نیز  منطقه  آبی  تراز  از  حفاظت   -6
از  یکی  و  بزرگ ترین چشمه های آب شیرین جهان  از  یکی  گهر  
دریاچه های آب شیرین کوهستانی است که همواره از آن با عنوان 
آب  بین  تعادل  در  تغییرات  می شود،  یاد  زاگرس  فیروزه ای  نگین 
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شکل 4- زمستان منطقه از نمای دور )فراز بلندترین قله سنبران( )a-4( و نمای نزدیک )b-4( )عکس از: نگارندگان(
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4-a

4-b
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شکل 5- شفافیت آب دریاچه، نمای دور )a-5( و نمای نزدیک در تیر ماه )b-5( )عکس از: نگارندگان(

5-a

5-b
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شکل 6- حضور دام سنگین در منطقه، عاملی مخرب برای حوزه دریاچه

شکل 7- پوشش درختچه ای زیبا )a-7( و درختان تنومند دریاچه )Acer monspessulanum b-7( )عکس از: نگارندگان(

7-a7-b



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 114

گردشگر  ورود  کردن  محدود  بنابراین،  هستند.  فوق العاده ای  فشار 
اسکان  محل  تغییر  گیاهی،  پوشش  احیای  و  ترمیم  منطقه،  به 
و  گهر  دریاچه  باالدست  ریزشی  مناطق  تثبیت  طبیعت گردان، 
محدود کردن راه دسترسی به آن ازجمله مواردی است که تصمیم 
جدی و ویژه مسئوالن را می طلبد. همچنین، تغییر در ترکیب طبیعی 
دریاچه اقدام درستی نیست، باید به جای ساخت سکوهای سیمانی 
و ساختمان در محوطه دریاچه، درختان بومی دریاچه کاشته شود 

تا مردم از زیبایی آن لذت ببرند.
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