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»شالو و منگشت« منطقه ای حفاظت شده 
در دل دریاچه سد کارون

مهری دیناروند* 

چكیده
منطقه حفاظت شده »شالو و منگشت« با وسعتی معادل 12553 هكتار در ناحیه ایرانی- تورانی )بخش زاگرسی(، در 
شمال شهرستان ایذه، بخش دهدز قرار دارد، این منطقه در موقعیت جغرافیایي 50 درجه و 15 دقیقه تا 50 درجه و 
40 دقیقه طول شرقي و 31 درجه و 35 دقیقه تا 31 درجه و 45 دقیقه عرض شمالي واقع شده است. تاکنون قریب 
به 300 گونه متعلق به 50  تیره از این منطقه جمع آوری و شناسایی شده  است. پوشش جنگلی منطقه با غالبیت گونه 
بلوط ایرانی(.Quercus brantii Lindl(  به همراه گونه های زالزالک (.Crataegus aronia )L.) Bosc.) ex DC(، بنه 
.Pistacia atlantica Desf، کیكم (Acer monspessulanum L. subsp.cinerascens )Boiss.) Yaltirik( و شیرخشت 
(.Cotoneaster nummularius Fisch. & Mey( سیمای عمومی منطقه را شكل می دهد. این منطقه بستر تعداد 9 گونه 

انحصاری )اندمیک( ایران است. بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی به ویژه چرای دام و تغییر کاربری اراضی، شكار 
و صید جانوران بومی ازجمله پرندگان، توسعه باغ ها و زمین های کشاورزی، ساخت و ساز ویالها و منازل مسكونی 
در حاشیه منطقه می تواند در بلند مدت تهدیدی جدی برای این ناحیه به شمار رود. این منطقه حفاظت شده رویشگاه 
گونه های دارویی و خوراکی متعددی است. متأسفانه جمعیت بعضی از این گیاهان مانند چویل، جاشیر، کلوس )در 
کوه قارون(، مورد معطر، آویشن و برخی گونه های پیازی به دلیل برداشت های محلی، به شدت در حال کاهش است.

واژه      های کلیدی: خوزستان، زاگرس، فلور، آبشار شیوند، بلوط ایرانی

"Shaloo and Mongasht" a protected area in the heart of 
Karun Dam Lake

M. Dinarvand*

Abstrac
The Shaloo and Mongasht protected area with an area about 12553 ha is located in Irano-Turanian region 
(Zagros region) between the longitudes 50° 15´ to 50° 40´ E and latitudes 31° 35´ to 31° 45′ N. So far, about 
300 species belonging to 50 families have been collected and identified in this region. The forest cover of the 
region, dominated by Quercus brantii along with Crataegus aronia, Pistacia atlantica, Acer monspessulanum, 
and Cotoneaster nummularius form the physiognomy of Shaloo and Mongasht protected area. Nine 
endemic species were found in this area. Overexploitation of natural resources, specially grazing, change in 
land use, hunting of birds, extension of gardening and agriculture, and construction of villas and residential 
houses on the margin of protected area can pose a serious threat to the region in the long run. There are 
many medicinal and edible plants in the Shaloo and Mongasht protected area. Unfortunately, the population 
of species such as Ferulago angulata, Prangos spp., Myrtus communis, and Allium spp. is declining.

Keywords: Khuzestan, Zagros, flora, Shivand waterfall, Quercus brantii
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مقدمه
رشته کوه های زاگرس با وسعت تقریبی 3362000 هكتار، از نظر 
کمی و کیفی، منطقه رویشی قابل مالحظه خارج از شمال کشور 
منطقه  این   .)1386 همكاران،  و  )علی اوالد  می شود  محسوب 
انحصاری، مرکز عمده تنوع  با حضور گونه های  از فلور،  غنی 
ایران محسوب می شود )محرابیان، 1392(. هر یک از  زیستی 
گونه های گیاهی و جانوری منبع ژنتیكی منحصر به فردی به شمار 

می روند. درواقع این گونه ها کلید راه پیشرفت آینده هستند 
که با نابودی هر یک از آنها گزینه ای از امكانات بشر 

تنوع  هاشم زاده، 1392(.  و  )رضوانی  می شود  کم 
زیستی در مناطق مختلف اغلب با دالیل متنوعی 

زیستگاه ها  ناهمگنی  در مجموع  است.  مرتبط 
بر  اثرگذاری  به دلیل  ارتفاعی  تغییرات  و 
پارامترهایی مانند دما و بارندگی، اثر مهمی 
قدرت  افزایش  و  گونه ای  تنوع  افزایش  بر 
اقلیمی  تغییرات  با  مقابله  در  گونه ها  انطباق 

دارد )لطفی و همكاران، 1396(. به عبارت دیگر 
شرایط  مختلف،  ارتفاعی  طبقات  دارای  مناطق 

دارند  متنوع تری  زیستگاه های  و  ناهمگن تر  محیطی 
نیاز  و  جمعیت  روزافزون  رشد   .)Paudel et al, 2012)

جامعه به تأمین مواد مصرفی، به افزایش بهره برداری از منابع طبیعی و 
به تبع آن نابودی زیستگاه ها، انقراض و کاهش تنوع ژنتیكی گونه هاي 
گیاهی و جانوري منجر شده است. تبدیل مراتع به زمین هاي کشاورزي 
و تبدیل اراضی کشاورزي به مراکز زیستی و توسعه شهري و صنعتی از 

عوامل عمده تهدید کننده جوامع طبیعی است که بشر به دست خویش 
زمینه این تخریب را فراهم کرده است )اسماعیلی و نصرنیا، 1388(. 
فعالیت های معمول مخرب انسانی در مناطق حفاظت شده عبارتند از: 
قطع درختان، بوته کنی، تغییر کاربری اراضی، معدن کاوی، چرای مفرط، 
شكار بی رویه و جاده سازی )مجنونیان، 1371(. استان خوزستان محل 
 Zohary,) گذر دو ناحیه رویشی ایرانی- تورانی و صحارا سندی است
1973( و به دلیل موقعیت جغرافیایی، اقلیمی، توپوگرافی )تأثیر سلسله 
و شمال شرقی(، حضور خلیج فارس  در شمال  زاگرس  کوه های 
تاالب های  و  آب  پر  رودهای  وجود  جنوب،  در 
انواع  وجود  با  شنزارها،  و  شوره زارها  و  وسیع 
محدودیت های محیطی، از غنا و تنوع گونه ای 
)دیناروند  است  برخوردار  مناسبی  نسبت  به 
شالو  منطقه حفاظت شده  و شریفی، 1387(. 
در  زاگرس  ارتفاعات  در  واقع  منگشت  و 
پنج  برنامه  براساس  خوزستان  استان  شمال 
قالب  در   1378 سال  در  توسعه،  دوم  ساله 
کشور  حفاظت شده  جنگلی  مناطق  درصد  ده 
قرار گرفت  تحت مدیریت حفاظت محیط زیست 
)آلبوشوکه، 1392(. اگرچه آبشار سیوند به عنوان یكی 
شده  واقع  منطقه  این  در  استان،  گردشگری  جاذبه های  از 
است، اما صعب العبور بودن مناطق باالدست آن، سبب عدم توجه به 
است،  مورد  این  در  مدون  پژوهش های  فقدان  درنتیجه  و  منطقه  این 
بنابراین در گزارش پیش رو سعی بر این است تا ضمن معرفی سیمای 
طبیعی منطقه، اهمیت آن بیشتر شناخته شود و اهتمام الزم در راستای 

شكل 1- موقعیت منطقه حفاظت شده شالو و منگشت

منطقه 
و  شالو  حفاظت شده 

ارتفاعات  در  واقع  منگشت 
زاگرس در شمال استان خوزستان 

دوم  ساله  پنج  برنامه  براساس 
ده  قالب  در   1378 سال  در  توسعه، 
درصد مناطق جنگلی حفاظت شده 

حفاظت  مدیریت  تحت  کشور 
محیط زیست قرار گرفت.
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حفاظت از ذخایر ژنتیكی آن صورت گیرد.

موقعیت جغرافیایی و ویژگی های طبیعی منطقه
 12553 معادل  وسعتی  با  منگشت«  و  »شالو  حفاظت شده  منطقه 
بخش  ایذه،  شهرستان  حوزه  در  تورانی،  ایرانی-  ناحیه  در  هكتار 
درجه   50 جغرافیایي  موقعیت  در  منطقه  این  دارد،  قرار  دهدز 
و  درجه   31 و  شرقي  طول  دقیقه   40 و  درجه   50 تا  دقیقه   15 و 
است. واقع شده  دقیقه عرض شمالي  و 45  تا 31 درجه  دقیقه   35

سلسله  در  و  است   3 کارون  سد  دریاچه  به  مشرف  منطقه  این 
کوه های زاگرس )رشته کوه منگشت( با دامنه ارتفاعی 780 تا 3200 
گزارش  )آلبوشوکه، 1392؛   )1 )شكل  دارد  قرار  دریا  از سطح  متر 
جامع مطالعات منطقه حفاظت شده شالو و منگشت(. مشاهدات میدانی 
نشان داد، این تغییرات ارتفاعی، منطقه حفاظت شده شالو و منگشت 
را به دو بخش قشالقی در پایین دست و محل روستاها و ییالقی در 
این  می کند.  تقسیم  طبیعی  چشمه های  کنار  و  ارتفاعات  خط الرأس 
ویژگی امكان استفاده از منابع طبیعی و پوشش گیاهی منطقه و نیز 
امكانات آموزشی و بهداشتی را برای مردم بومی سهل تر کرده است. 
کوه هاي منطقه برف گیر است، رودخانه های چلو و شیوند از ذوب این 
برف ها شكل می گیرند. این رودها در مسیر خود آبشارهای زیبایی 
مانند شیوند و تنگ چلو را به وجود می آورند )گزارش جامع مطالعات 
منطقه حفاظت شده شالو و منگشت( که شرایط مناسبی را برای احداث 
باغ های مثمر انجیر، انار، گردو و انگور فراهم می کنند. مردم بومی 
منطقه معمواًل با باغ داری، دامداری، پروش ماهی و زنبورداری امرار 
معاش می کنند، فراورده های جانبی نیز مانند شیره انگور، آب غوره 
و رب انار از جمله دیگر منابع درآمد روستاییان منطقه است. پوشش 
طبیعی این منطقه شامل جنگل بلوط، دافنه زار و علفزارهای کوهسری 
است. دسترسی به منطقه از راه های زمینی )از سمت باغملک و جاده 
روستایی و خاکی امام زاده عبداهلل( و نیز از طریق عبور از دریاچه سد 
کارون 3 به کمک شناورها )بارج( امكان پذیر است. به تازگی نیز پلی 
از سمت ایذه )منطقه سادات حسینی( روی دریاچه سد احداث شده 
است که پس از آسفالت مسیر مشرف به آن مورد بهره برداری قرار 

خواهد گرفت.

اقلیم منطقه حفاظت شده شالو و منگشت
براساس اطالعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ایذه، طی دوره 22 
سال اخیر )2018-1996( میزان متوسط بارندگی ساالنه منطقه 620 
منطقه  است.  سانتی گراد  درجه   21 ساالنه  دمای  متوسط  و  میلی متر 
برف گیر است و آثار برف اغلب تا نیمه اردیبهشت ماه مشاهده می شود. 
است. سردترین  اواخر شهریور  تا  اواخر خرداد  از  آن  دوره خشكی 
.)2 )شكل  است  تیر ماه  و  دی ماه  به ترتیب  سال  ماه های  گرم ترین  و 

پوشش گیاهی منطقه
براساس مشاهدات نگارنده در فصل بهار، تاکنون قریب به 300 گونه 
متعلق به 50 تیره جمع آوری و شناسایی شده است. اما به نظر می رسد 

ویژگی های  به دلیل  باشد.  گونه   350 از  بیش  منطقه  گونه های  تعداد 
توپوگرافی منطقه )تغییرات دامنه ارتفاعی، وجود دره ها و جهت شیب( 
آبشارهای  دره ها،  کف  در  آبراهه ها  )وجود  هیدرولوژیكی  شرایط  و 
)برف گیر  بارشی  تنوع   ،)3 کارون  سد  دریاچه  و  بزرگ  و  کوچک 
بودن قله ها و بارش باران در پایین دست( و ویژگی های خاک منطقه 
و صخره ها، پوشش گیاهی خودرو تنوع چشمگیری دارد و الیه های 
طبقاتی پوشش قابل مشاهده است. پوشش جنگلی منطقه با غالبیت 
به همراه گونه های   )Quercus brantii Lindl.) ایرانی  بلوط  گونه 

 ،)Crataegus aronia )L.) Bosc. ex DC.) زالزالک
بنه .Pistacia atlantica Desf، کیكم

Acer monspessulanum L. subsp.cinerascens )Boiss.) Yaltirik
 ،)Cotoneaster lurestanica Fisch. & Mey.) شیرخشـت 
محلـب  ،).Fraxinus angustifolia Vahl) زبان گنجشـک 
خــودرو گالبــی  و    )Cerasus mahaleb )L.) Miller)

(.Pyrus glabra Boiss( سیمای عمومی منطقه را تشكیل می دهد 
،Daphne mucronata Royle) دافنه  زارها   .)4 و   3 )شكل های 
)Daphne oleoides Schreb. subsp. kurdica )Bornm.) Bornm.
 )Astragalus barchycalyx Fischer) باالی خط جنگلی به همراه گونه گون
کوهسری  ناحیه  و  جنگل  بین  )اکوتون(  گذری  پوشش  به صورت  و 
کوهسری خط  الرأس  در بخش  و 6(.  مشاهده می  شود )شكل  های 5 
گونه  های  از  )بالشتكی(  پشته  ای  و  علفی  پوشش  قله  ها،  و  ارتفاعات 
چویل  ،)Prangos uloptera DC.) جاشیر  مانند  مختلف 
گـــون  ،)Ferulago angulata )Schlecht.) Boiss.)

(Astragalus murinus Boiss. subsp. murinus(، اســـپرس 
کاله   ،)Onobrychis cornuta )L.) Desv. var. cornuta)
،)Acantholimon melananthum Boiss.) میرحســـن 
)Ziziphora clinopodioides Lam) کوهـــی  کاکوتـــی 
)Phlomis anisodonta Boiss. subsp. occidentalis Jamzad)

این  می  شود.  دیده   )Nepeta kotschyi Boiss. var. kotschyi)
ناحیه که محل اتراق ییالقی عشایر و زنبورداران است، مهد گونه  های 

دارویی منطقه حفاظت شده شالو و منگشت است )شكل  های 7 و 8(.

شكل 2- منحنی آمبروترمیک دوره 22 ساله ایستگاه سینوپتیک ایذه
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شكل 4- گونه خوراکی و دارویی محلب Cerasus mahaleb  در منطقه حفاظت شده شالو و منگشت )عكس از: دیناروند(

شكل 3- گونه ای شیرخشت Cotoneaster nummularius  در منطقه حفاظت شده شالو و منگشت )عكس از: دیناروند(
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شكل 5- دافنه زارها در منطقه حفاظت شده شالو و منگشت )عكس از: دیناروند(

شكل 6-  گون زار در منطقه حفاظت شده شالو و منگشت )عكس از: دیناروند(
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شكل 7- اسپرس (Onobrychis cornuta var. cornuta( در منطقه حفاظت شده، شالو و منگشت )عكس از: دیناروند(

شكل 8- اتراق زنبورداران محلی در منطقه حفاظت شده شالو و منگشت )عكس از: حسینی(
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 .)2010 همكاران،  و  )اشرف زاده  دارد  وجود  جانوران 
پوشش  تنوع  متنوع،  زیستگاه    های  به دلیل وجود 
گیاهی، صخره    ها، پرتگاه    های دور از دسترس 
حفاظت شده  منطقه  فراوان،  آب  منابع  و 
برای  امنی  پناهگاه  به  منگشت  و  شالو 
است.  شده  تبدیل  منطقه  جانوران 
از جمله  جانوری  رده    های  همه  از 
خزندگان،  پستانداران،  پرندگان، 
دیده  منطقه  در  ماهی    ها  و  دوزیستان 
مانند  گونه   25 پستانداران  از  می    شوند. 
ایرانی  سنجاب   ،)Canis lups)گرگ
قهوه ای  خرس   ،)Sciurus anomoalus)
گربه   ،)Martes foina) سمور   ،)Ursus arctos)
حضور  منطقه  در   )Sus scrofa) گراز  و   )Felis catus) جنگلی 
گونه   7 حشره    خوار،  گونه   5 گوشت خوار،  گونه   10 که  دارند 
گیاه    خوار و 3 گونه همه چیز خوارند. تعداد 71 گونه پرنده مانند کبک 

 ،)Ammoperdix griseogularis) تیهو   ،)Alectoris chukar)
 )Aguilla chrgsaetos) طالیی  عقاب   ،)Upuoa epops)هدهد
و قرقی (Accipiter nisus( در منطقه دیده    شده )آلبوشوکه، 1392؛ 
گزارش مطالعات جامع منطقه حفاظت شده شالو و منگشت( که متأسفانه 
برخی مانند کبک به شدت توسط شكارچیان غیرمجاز صید می    شوند.

عوامل تهدید کننده منطقه
وضعیت آب و هوایی، پستی و بلندی    ها، وجود آبشارها، چشمه    ها، مراتع 
ییالقی، منظرگاه    های طبیعی زیبا، دریاچه سد کارون 3 و قایقرانی در 
منطقه شالو و منگشت از یک سو و دسترسی آسان از مسیر جاده و 
کشتی    های حمل خودرو از سوی دیگر آن را به یكی از مراکز ویژه 

مانند گونه   هایی  بخش  همین  البه الی صخره   های   
Rhamnus cornifolia Boiss. & 

Hohen. var. denudata Bornm. 
Cerasus brachypetala Boiss. و 
 در بخش   های پایین دست گونه   های انجیر
)Ficus rupestris )Hausskn. 
ex Boiss.) Azizian),
Phagnalon spp. ،Postia 

 puberula Boiss. & Haussk.
تشكیل  را  صخره   زی  گونه   های 

واریزه   های  غالب  پوشش  می دهند. 
پیچک گونه   های  منطقه  ارتفاعات  سنگی 

)Convolvulus koeieanus Bornm. ex Koie)
رزک  و   )Rumex ephedroides Bornm.) ترشک 
کنار  در  است.    )Ampelopsis vitifolia )Boiss.) Planch.)
پرسیاوش رطوبت پسند  گونه   های  چشمه   ها  و  آبشارها  آبراهه   ها، 

راعی گل   ،)Adiantum capillus-veneris L.)
،)Hypericum perforatum L., Hypericum scabrum L.)

مشاهده   )Myrtus communis L. subsp. communis) مورد 
می   شوند )شكل   های 9 و 10(. 

منطقه حفاظت شده شالو و منگشت بستر تعداد 9 گونه انحصاری 
از  تعدادی  فهرست   1 جدول  در   .)2 )جدول  است  ایران  )اندمیک( 
96-67؛  همكاران،  و  )اسدی  است  شده  ارائه  منطقه  غالب  گیاهان 

.) Rechinger, 1963-2000دیناروند و جم   زاد، 1394؛
 

تنوع جانوری منطقه
و  ارتفاعی  تغییرات  گیاهی،  پوشش  بین  مشخصی  رابطه  همواره 

شكل 9- گونه گیاهی Rhamnus cornifolia var. denudata )بنا به گفته افراد 
محلی میوه این گیاه توسط خرس های منطقه خورده می شود )عكس از: دیناروند(

شكل 10- لكه های موردزار در حاشیه رودهای فصلی منطقه حفاظت شده شالو و 
منگشت )عكس از: دیناروند(

وضعیت 
پستی  آب و هوایی، 

آبشارها،  وجود  بلندی    ها،  و 
چشمه    ها، مراتع ییالقی، منظرگاه    های 

و   3 کارون  سد  دریاچه  زیبا،  طبیعی 
قایقرانی در منطقه شالو و منگشت از یک سو 
و دسترسی آسان از مسیر جاده و کشتی    های 
حمل خودرو از سوی دیگر آن را به یکی 

کوهنوردان،  جذب  ویژه  مراکز  از 
بدل  و گردشگران  توریست    ها 

کرده است. 
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نام علمی گونه نام فارسی شكل زیستی  کروتیپ
Aceraceae

Acer monspessulanum L. subsp.cinerascens )Boiss.) Yaltirik کیكم Ph IT

Anacardiaceae
Pistacia atlantica Desf. بنه Ph IT

Pistacia khinjuk Stocks کلخنگ Ph IT

Apiaceae
Elaeosticta meifolia Fenzl C IT

Ferula sphenobasis C. C. Townsend کما He IT

Ferulago angulata )Schlecht.) Boiss. چویل He IT

   Prangos ferulacea )L.) Lindl. He IT

Prangos uloptera DC. جاشیر He IT, ES

Araceae
Arum conophalloides Ky. ex Schott گل شیپوری C IT

Asteraceae
Cirsium spectabilie DC. He IT

Cousinia calocephala Jaub. & Spach He IT

Lactuca scarioloides Boiss. He IT

Scorzonera phaeopappa )Boiss.) Boiss. He IT, ES

Tanacetum polycephalum Schultz-Bip. subsp. polycephalum He IT

Boraginaceae
Lappula microcarpa )Ledeb.) Gurke He IT, ES

Trichodesma incanum )Bge.) DC. He IT

Campanulaceae
Asyneuma persicum )A. DC. ) Bornm. He IT

Michauxia laevigata Vent. He IT, ES

Caryophyllaceae
Telephium oligospermum Steud. ex Boiss. He IT

Chenopodiaceae
Chenopodium album L. سلمه تره Th Cosm

Convolvlaceae
Convolvulus koeieanus Bornm. ex Koie پیچک Ch Endemic

Fabaceae
Astragalus barchycalyx Fischer گز خوانسار  Ph IT

 Onobrychis cornuta )L.) Desv. var. cornuta اسپرس کوهی Ch IT, ES

Hypericaceae
Hypericum helianthemoides )Spach) Boiss. گل راعی He IT, ES

 Hypericum perforatum L. گل راعی He IT, ES

Lamiaceae
Marrubium astracanicum Jacq. فراسیون He IT, SS

Nepeta fissa C. A. Mey. Ch IT

Nepeta pungens )Bunge) Benth. Ch IT

Moraceae
Ficus carica L. انجیر Ph IT

Ficus rupestris (Hausskn. ex Boiss.) Azizian Ph IT

جدول 1- فهرست تعدادی از گیاهان غالب منطقه شالو و منگشت )He همیكریپتوفیت، Th تروفیت، C کریپتوفیت، Ch کامفیت، Ph فانروفیت،
Ge ژئوفیت، IT ایرانی- تورانی، ES اروسیبری، SS صحاراسندی، Cosm جهان وطنی، Endemic انحصاری( 
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Myrtaceae
Myrtus communis L. مورد Ph IT

Oleaceae
Fraxinus angustifolia Vahl. subsp. persica )Boiss.) Azadi var. persica Ph زبان گنجشک Endemic

Onagraceae
Epilobium parviflorum Schreb. C Cosm

Plumbaginaceae
Acantholimon melananthum Boiss. Ch کاله میرحسن Endemic

Polygonaceae
Rheum ribes L. ریواس He IT, SS

Rumex ephedroides Bornm. Ch Endemic

Rhamnaceae
Rhamnus cornifolia Boiss. & Hohen. var. denudate Bornm. Ph Endemic

Rosaceae
Cerasus brachypetala Boiss. Ph IT

Cerasus mahaleb )L.) Miller محلب Ph IT

Cotoneaster Fisch. & Mey. شیرخشت Ph IT

Crataegus aronia L. زالزالک Ph IT

 Rosa elymitica Boiss. & Hausskn. رز ایالمی Ph IT

Scrophulariaceae
Linaria dalmatica )L.) Miller He IT, ES

Linaria nurensis Miller. He Endemic

Thymelaeaceae
Daphne mucronata Royle دافنه Ph IT

Daphne oleoides Schreb. subsp. kurdica )Bornm.) Bornm. دافنه Ph IT

Ulmaceae
Celtis caucasica Willd. درخت تا Ph IT, ES 

Valerianaceae
 Valeriana sisymbriifolia Vahl C IT, ES 

Vitaceae
Ampelopsis vitifolia )Boiss.) Planch. رزک Ph IT, ES

Woodsiaceae
Cystopteris fragilis )L.) Bernh. سرخس پری C IT, ES

ادامه جدول 1- فهرست تعدادی از گیاهان غالب منطقه شالو و منگشت )He همیكریپتوفیت، Th تروفیت، C کریپتوفیت، Ch کامفیت، Ph فانروفیت،
Ge ژئوفیت، IT ایرانی- تورانی، ES اروسیبری، SS صحاراسندی، Cosm جهان وطنی، Endemic انحصاری( 

نام علمی گونه تیره
Cirsium spectabilie DC. Asteraceae

Cousinia calocephala Jaub. & Spac Asteraceae

Convolvulus koeieanus Bornm. Convolvlaceae

Cyclotrichum depauperatum )Bunge.) Manden. & Scheng. Lamiaceae

Fraxinus angustifolia Vahl. subsp. persica (Boiss.) Azadi var. persica Oleaceae

Acantholimon melananthum Boiss. Plmbaginaceae

Rumex ephedroides Bornm. Polygonaceae

Rhamns cornifolia Boiss. & Hohen. var. denudata Bornm. Rhamnaceae

Linaria nurensis Miller. Scrophulariaceae

جدول 2- فهرست گونه های اندمیک مشاهده شده در منطقه حفاظت شده شالو و منگشت
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آبشار  است.  کرده  بدل  گردشگران  و  توریست    ها  کوهنوردان،  جذب 
شیوند در کنار روستای شیوند و دریاچه سد کارون 3 که در جوار 
جاده اصلی اهواز به اصفهان قرار دارد یكی از تفرجگاه    های شناخته 
با وجود  است.  نوروز  تعطیالت  ویژه  به  فصول سال  برخی  در  شده 

ویژگی    های بی    نظیر اشاره شده، بهره    برداری های بی    رویه از منابع طبیعی، 
چرای دام، تغییر کاربری اراضی، شكار و صید جانوران بومی به ویژه 
پرندگان، توسعه باغات و زمین    های کشاورزی، ساخت و ساز ویالها 
تهدیدی  بلند مدت  در  می    تواند  منطقه  حاشیه  در  مسكونی،  منازل  و 

شكل 11- باغ های میوه در منطقه حفاظت شده شالو و منگشت )عكس از: دیناروند(
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شكل 12- شالی کاری و کشاورزی در روستاهای منطقه شالو و منگشت 
)عكس از: دیناروند(

شكل 13- چشمه های طبیعی در منطقه حفاظت شده شالو و منگشت )عكس از: کیانی(

مجاور به شدت درحال کاهش است )شكل    های 11 تا 15(. 

پیشنهادها
وسعت منطقه و کوهستانی بودن آن، کنترل و رعایت قوانین مناطق 

و  شالو  حفاظت شده  منطقه  می رود.  شمار  به  ناحیه  این  برای  جدی 
منگشت بستر رویش صدها گونه دارویی و خوراکی است. جمعیت 
گیاهانی مانند چویل، جاشیر، کلوس )در کوه قارون(، مورد، آویشن و 
برخی گونه    های پیازی به دلیل برداشت توسط مردم محلی و استان های 
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شكل 14- آبشار زیبای شیوند در منطقه حفاظت شده شالو و منگشت
)عكس از: کیانی(

حفاظت شده را با مشكل روبه رو کرده است، مدیریت جدی، افزایش 
قرق    بانان  و  محیط    بانان  بیشتر  محیط    بانی، حضور  ایستگاه    های  تعداد 
بسیار  محیط    بانان  تشویق  و  حمایت  نیز  و  منطقه  مختلف  نقاط  در 
نسل  به ویژه  محلی  افراد  به  دادن  آگاهی  و  آموزش  است.  ضروری 
جوان عشایر و روستاییان و توجیه نقش و اهمیت منطقه و حفاظت 
از ذخایر طبیعی آن، در جهت امكان ادامه سكونت، بهره    برداری مجاز، 
اشتغال    زایی بومی و توسعه پایدار از اهمیت ویژه    ای برخوردار است. 

کنترل ورود و خروج به موقع دامداران و فرصت    دهی به تجدید حیات 
از  نظارت جدی  به  نیاز  از دیگر مواردی است که  گونه    های گیاهی 
سوی مراجع مرتبط دارد. کنترل و نظارت بر فعالیت    های کشاورزی و 
باغ    ها و ایجاد زیرساخت    های مناسب برای گردشگران خارج از منطقه 
انسانی  از فعالیت    های  از تخریب    های ناشی  حفاظت شده تا حدودی 

جلوگیری خواهد کرد.
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