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جنوب

دره خزینه لرستان
یکی از استان های کشورمان که مناظر طبیعی و بکر و مجموعه ای از صدها گنجینه تاریخی را در 
خود جای داده است استان لرستان است. لرستان استانی کوهستانی است که در غرب ایران واقع 
شده و کوه های مخملی، آبشارهای متعدد، تنگه های متعدد و جنگل های بلوطش باعث شهرت آن 
شده است و یکی از فوق العاده ترین مقاصد گردشگری برای توریست های داخلی و هم خارجی 
است. علیرغم پتانسیل باالیی که این استان در جذب گردشگر دارد اما به خاطر تبلیغات کم 
آن قدر که باید موفق نشده تا گردشگران را به خود جذب کند و به جایگاه واقعی اش برسد. 
قدمت این استان به ۴۰ هزار سال پیش برمی گردد و طبیعی است که جذابیت های دیدنی زیادی 
تاریخی آن صحبت کنیم  از جاذبه های  اما نمی خواهیم درباره یکی  باشد  را در خود جای داده 
بلکه یکی از شگفتی های طبیعی آن را به شما معرفی می کنیم جایی به نام دره خزینه پل دختر 
که در شهر پل دختر قرارگرفته و به خاطر طبیعت باورنکردنی اش مشهور است. یکی از دره های 
زیبای استان لرستان که جایگاه بلدترین پل معلق خاورمیانه هم هست، دره خزینه پل دختر نام 
دارد که در شهر پل دختر این استان قرارگرفته است. این دره حیرت آور براثر فرسایش آن هم 
در طی سالیان طوالنی به وجود آمده است و به خاطر شباهت عجیب و بسیار زیادی که به دره 
شگفت انگیز گرند کانیون در آمریکا دارد به گرند کانیون ایران ملقب شده است و جالب این که 

رودخانه کرخه هم از همین دره می گذرد و چشم انداز آن را چندین برابر می کند.
یکی از دیدنی ترین بخش های دره خزینه پل دختر پل معلق آن است که بلندترین پل معلق نه تنها 
در ایران بلکه در خاورمیانه است، این پل طولی برابر ۱۱۲ متر و ارتفاعی ۸۵ متری دارد و پل 
معلق مشگین شهر با اختالف ۵ متر، دومین پل مرتفع معلق ایران محسوب می شود. پل معلق 

درست بر روی دره قرارگرفته است و آب رود کرخه از زیر آن می گذرد. ایستادن روی این پل 
حس ایستادن بر بام بلندترین آسمان خراش دنیا را دارد جایی که در زیر پایتان دره است آبی که 
از میان دره می گذرد... باوجوداین همه ارتفاع بازهم در لحظاتی صدای رد شدن آب کاماًل مشهود 

است و لذت فراوانی دارد، ایستادن بر باالی این پل واقعًا هیجان انگیز و ماجراجویانه است.
بکنید،  می توانید  چشم نواز  منطقه  این  از  بازدید  در  که  هیجان انگیزی  کارهای  از  دیگر  یکی 
کوهنوردی است، به خاطر ارتفاعات و پستی وبلندی هایی که در اثر فرسایش در صخره های این 
منطقه به وجود آمده است فرصت عالی ای برای کوهنوردی در دل یکی از زیباترین طبیعت های 

ایران رقم خورده است.
همان طور که در باال هم گفتیم این دره به خاطر شباهت زیادی که به گرند کانیون در آمریکا 
دارد به گرند کانیون ایران معروف شده است اما این شباهت در قسمتی از دره آن قدر شدت 
همین  باشد،  سختی  کار  دو  این  بین  تشخیص  تصاویر  در  است  ممکن  حتی  که  است  گرفته 
موضوع باعث جلب توجه همگان شده است. به این قسمت از دره خزینه پل دختر پیچ نعل اسبی 

می گویند که در آن صخره در وسط منطقه قرار دارد و دورتادور آن را آب فراگرفته است.
کی به دره خزینه پل دختر برویم؟

ازآنجاکه آب وهوای لرستان آب وهوایی کوهستانی است و این دره هم در منطقه ای آفتاب گیر 
واقع شده است بهترین زمان بازدید از آن فصل بهار و پاییز است.

از استان لرستان بیشتر بدانید
سرشماری  طبق  و  دارد  کیلومترمربع   ۲۸۲۹۴ حدود  مساحتی  ایران  غرب  در  لرستان  استان 

یک میلیون و هفت صد  پنجاه وسه هزار نفر را در خود جا داده است. همان طور که به آن اشاره 
شد این استان به خاطر تبلیغات کم چندان توسط گردشگران شناخته شده نیست که این موضوع 
یک بعد مثبت و منفی دارد بعد مثبت آن این است که جاذبه های آن به نسبت دیگر شهرهای 
ایران بهتر باقی مانده اند و همچنان بکر و دست نخورده هستند؛ اما بعد منفی آن کاهش درآمدهای 
اقدام های مختلفی مثل ساخت  این چند سال  البته در  از طریق جذب گردشگر است  اقتصادی 
هتل های جدید و بیشتر کردن امکانات گردشگری شده است که همه این ها به نزدیک تر شدن 

این استان به جایگاه اصلی اش مفید است.
تاریخچه این منطقه از ایران باعث شده تا به عنوان یکی از قدیمی ترین سکونت گاه های انسانی 
شناخته شود و پیدا شدن کتیبه ها، سنگ نوشته ها و ظرف و ظروف سفالین و انجام تحقیقات و 

رمزگشایی آن ها باعث شده تا باستان شناسان به این حقیقت برسند. 
و  اصفهان  بختیاری،  و  ایالم، خوزستان، چهارمحال  همدان، کرمانشاه،  استان های  با  استان  این 
مرکزی همسایه است و گرچه از راه های مختلفی می توانید به آنجا سفر کنید اما به خاطر طبیعت 
زیبایی که در این منطقه و شهرهای اطراف آن وجود دارد بهتر است که از طریق وسیله نقلیه 
خودتان اقدام کنید. در ارتفاعات این استان هوا همیشه خنک است و بهتر است در صورت اقدام 
به سفر حتی در فصل تابستان لباس گرم و تجهیزات موردنیاز را به همراه خود ببرید. همان طور 
که گفته شد این استان دیدنی های زیادی را در خود جای داده است که از بین آن ها می توان به 
بیشه و...  باتالق های  قلعه فلک االفالک، آبشار نوژیان، دریاچه گهر، غار کلماکره، آبشار و 

اشاره کرد.

یکی از دره های زیبای استان لرستان که جایگاه بلدترین پل معلق 
خاورمیانه هم هست، دره خزینه نام دارد

یکی از دیدنی ترین بخش های دره
خزینه پل دختر پل معلق آن است

  استان لرستان به خاطر تبلیغات کم چندان 
توسط گردشگران شناخته شده نیست

دریاچه »گهر« نگین  آبی زاگرس!

بعدازاین که حداقل چهار ساعت در یک مسیر مال رو که بخش عمده آن سراشیبی تند و رو 
باورتان نخواهد شد که نگین آبی شفاف روی حلقه  بزنید،  به آفتاب است، گردنه ای را دور 

رشته کوه زاگرس را خواهید دید.
ارتفاع بیش از دو هزار متر از سطح دریا،  درست وسط قله های تیز زاگرس، در منطقه حفاظت 
 شده اشترانکوه،  دریاچه »گهر« قرار دارد، آبش آن قدر زالل است که بی اغراق می توانید تا یک 

متر جلوتر از ساحلی که ایستاده اید، کف دریاچه را ببینید.
دریاچه »گهر« وسط قله های تیز زاگرس، در منطقه حفاظت  شده اشترانکوه قرار دارد.

دریاچه  گهر در استان لرستان است،  دو مسیر دسترسی به آن وجود دارد که یکی از آن ها، 
ازنا بشوید، )از تهران حدود 5 ساعت راه است(  بعدازاین که وارد  ازنا می گذرد،   از درود و 
می توانید ماشین هایی را در همان ترمینال پیدا کنید که شما را تا پاسگاه حفاظت محیط زیست 
منطقه اشترانکوه از یک مسیر پر پیچ باال می برند، اگر فصل ممنوع باشد، برای ورود به عنوان 
طبیعت گرد و کوهنورد باید قباًل از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز ورود دریافت کرده 
باشید، اگر در فصل ماهیگیری باشد، می توانید وارد منطقه شوید و ازاینجا مسیر دسترسی به این 

نگین آبی شروع می شود.
در آغاز راه چشمه اول قرار دارد،  مسیر آب را سنگ چین کرده اند که به یک حوض کوچک 
اصلی  با شیب مالیم، مسیر  پیاده روی سبک در یک سرباالیی  متر  از چند صد  بعد  می رسید،  
کوبیده شده با شیب تند آغاز می شود،  در میانه این راه و بعد از تمام شدن سراشیبی یک چشمه 
محلی  آن  آبریز  کنار  در  است،  معروف  دوم«  به »چشمه  آشامیدنی هست که  با آب  دیگر 
برای استراحت هم در نظر گرفته شده که بعضی کوهنوردها آنجا چادر می زنند و روی سطح 

سیمانی اش آتش روشن می کنند.
دریاچه  گهر در استان لرستان قرار دارد و دو مسیر دسترسی برای آن وجود دارد.

از استراحتگاه که بگذرید، با رد کردن رودخانه ای که خروجی آب گهر است، تقریبًا نیمی از 
مسیر را طی کرده اید و باقی راه، مال رو با شیب نه چندان تند است و بعد از حدود دو ساعت 
به چشم  زده اید  دور  پشت گردنه ای که  از  نبود،   معلوم  آن  از  هیچ  دریاچه ای که  پیاده روی، 
خواهد آمد. مقام های محلی می گویند ساالنه حدود 70 هزار نفر به دیدن این دریاچه می روند؛ 
عده ای برای ماهیگیری،  برخی برای شنا در آب سرد دریاچه، برخی دیگر هم کوهنوردان و 
طبیعت گردها هستند. به همین دلیل است که حوالی دریاچه محل مخصوصی برای چادر زدن 
و  تلفن  شارژ  برای  خورشیدی  باتری  چند  حتی  و  امداد  ایستگاه  بهداشتی،   سرویس  و  ایجاد 

چیزهای دیگر در آن پیش بینی شده است.
در ضلع شرقی دریاچه که دسترسی به آن کمی مشکل است،  بافاصله از دریاچه گهر، دریاچه 
دوم گهر قرار دارد که آب بسیار زاللی دارد. وسعت منطقه جنگلی در این منطقه کم و پوشش 
جنگلی آن تنک است اما این قدر هست که سایه دائمی داشته باشد و بشود در زیر درختان به 

جریان آب روی زمین خیره شد و گذر عمر را تماشا کرد. 
 در ضلع شرقی دریاچه که دسترسی به آن کمی مشکل است،   دریاچه دوم گهر قرار دارد.

در فصل ماهیگیری با پرداخت رقم ناچیزی برای دریافت مجوز می شود قالب انداخت و از آب 
سرد دریاچه قزل آال گرفت؛ البته تعداد ماهی ها زیاد نیست و باتجربه ها می گویند که نمی شود 

در یک روز بیش از سه ماهی از آب گرفت.
در منطقه تابه حال پلنگ ایرانی، خرس قهوه ای، کل و بز، قوچ و میش، گربه وحشی، کفتار، 
گرگ، روباه، شغال، شنگ، کبک دری، کبک، عقاب طالیی، کرکس، کرکس مصری، شاهین، 
بزرگ، سار صورتی، جی جاق، الک پشت  نوک  دلیجه کوچک، سهره طالیی، سهره  باالبان، 
مهمیزدار، آگامای صخره ای فلس درشت، گرزمار، افعی شاخدار و سوسمار مارچشم دیده شده 
نیست.  تعدادشان آن قدرها زیاد  اما  انقراض هستند  ازاین گونه ها در معرض خطر  است. برخی 

گزارش تازه ای از حمله آنها به گردشگرانی که به سمت گهر می روند در دست نیست. گاهی 
شکار غیرقانونی حیوانات و بخصوص پرنده های کوچک مثل کبک و همین طور جمع آوری 

بی رویه و بدون مجوز گیاهان دارویی در منطقه گزارش شده است.   
در فصل ماهیگیری با پرداخت رقم ناچیزی برای مجوز، می شود قالب انداخت و ماهی قزل آال 

گرفت.
پوشش گیاهی منطقه چیزهایی مثل بلوط ایرانی، ارس یا سروکوهی، بادامک، گالبی وحشی، 
ایرانی، الله واژگون، کما، کاله میرحسن،  بومادران، آویشن، سریش  زالزالک، گون، درمنه، 
پونه اشترانکوهی، محلب، شیرخشت لرستانی، سیر، موسیر و مانند این هاست که فعاًل به خاطر 
توجه مردم محلی و مراقبت های سازمان محیط زیست از دسترس گله های دام در امان است، اما 

از ارتفاع که نگاه کنید کلونی های زنبورداران را می توانید.
نگرانی های زیادی در مورد تنک شدن پوشش گیاهی زاگرس وجود دارد؛ عالوه بر چرای دام، 
گرم شدن هوا که باعث افزایش آتش سوزی جنگل ها و استپ ها می شود،  شکار حیواناتی مانند 
گراز و سنجاب که نقش مهمی در بازسازی پوشش گیاهی بویژه ترمیم جنگل های بلوط دارند 
و بی احتیاطی طبیعت گردها در باقی گذاشتن آتش زنده زیر خاکستر کل منطقه زاگرس و البته 

منطقه حفاظت شده اشترانکوه را تهدید می کند.   
پوشش گیاهی منطقه چیزهایی مثل بلوط ایرانی، ارس یا سروکوهی، بادامک و... است.

از  غیرقانونی  به صورت  که  سودجوهایی  ازجمله  عوامل  این  از  برخی  کردن  متوقف  هرچند 
محیط زیست استفاده می کنند،  کمی مشکل است، اما برای طبیعت گردها تنها یک جست وجوی 
اینترنت پیش از سفر به چنین نقاط بکری، می تواند به بیشتر شدن آگاهی در مورد  ساده در 

حیات وحش و محیط زیست و جلوگیری از تخریب بیشتر آن ها کمک کند. 
منبع: ایسنا


