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چكيده

 انواع متفاوت.نواحی ماندابی بهصورت دائمی یا دورهای توسط آب پوشانده شده یا در آن غوطهور میشوند
323  هزار و28  لرستان با وسعتی حدود.ماندابها توسط شرایط هیدرولوژی و توپوگرافیکی بهوجود آمدهاند
 دائمي و، جويبارها و چشمهسارهاي متعدد و پراكنده كوچك و بزرگ، بهعلت وجود رودخانهها،کیلومتر مربع
) سراب روستای سراب نیلوفر (چنگایی.غيردائمي زمينه را براي شكلگيري رويشگاههاي ماندابي فراهم کرده است
 سراب1395  تا1380  از سال. درقالب استخر وسیعی مملو از گلهای نیلوفر است،ب دائمی
 بهعنوان یک ماندا
 نیلوفر آبی زرد در ایران بهعنوان گونهای درIUCN نیلوفر مورد مطالعه و بازدید قرار داشته وبراساس معیارهای
 رهاسازی فاضالب به درون سراب است، مهمترین عامل تهدیدکننده این گونه.بحران انقراض محسوب میشود
 در سالهای اخیر مشاهده میشود که گونههای.که موجب نابودی و حذف تدریجی این گونه گیاهی شده است
) (چاییرSorghum halepense  وSparganium erectum ،) (نیPhragmites australis مهاجمی مثل
.رویشگاه گلهای نیلوفر را تهدید میکنند و حضور گونههای طبیعی منطقه را تحت تأثیر قرار دادهاند
 رویشگاه، در معرض خطر، سراب چنگایی، نیلوفر آبی:واژههای کلیدی
Abstract

Wetlands are areas that are permanently or periodically covered by water or immersed in water.
Different types of wetlands have been created by different hydrological and topographical conditions.
Lorestan province with an area of 28323 sq. Km, due to the existence of rivers, streams, springs has
provided a ground for the formation of wetland habitats. The springhead of Sarab Niloufar (Chenghai)
village is in the form of a large pond, containing yellow water lily. Sarab Niloofar has been studied
during 2001 to 2017, visited regularly and evaluated based on IUCN criteria. This species is considered
as threatened species. The most important threat for this species, is the discharge of sewage into
the springhead that has caused the destruction and gradual elimination of it. In recent years, it has
been observed that Invasive species like as Phragmitis australis, Sperganium erectum and Sorghum
halepense threaten the habitat of Nuphar lutea and the presence of species specific to the fresh and
clear waters of the region have been affected.
Keywords: Nuphar lutea, Changhai springhead, threatened, habitat
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مطالـب ارائهشـده حاصـل نتایـج مطالعـهای اسـت که بـا هدف
مقدمه
در عصـری کـه چالشهـای پیـش روی منابـع طبیعـی جهـان کمـک بـه حفاظـت از سـراب نیلوفـر ،احیـا و بازسـازی زیسـتگاه
باعـث افزایـش نگرانیهـا شـده اسـت ،ارتقای آگاهـی درباره نیلوفـر آبـی و در راسـتای سلامت آبهـای جـاری و حفـظ و
اهمیـت اقتصـادی مناطـق دارای گونههـا و جاذبههـای نگهـداری گیاهـان ماندابـی انجـام شـده اسـت.
چشـمگیر ،منجربـه عملکـرد بهتـر در قبـال حفاظـت از منابع
طبیعـی میشـود .حفـظ منابـع و میـراث طبیعـی و پایـداری روش کار
زیسـتبوم بـه رشـد و توسـعه بومگـردی نیـز کمـک میکنـد .براسـاس برنامـه زمانبنـدی شـده از سـال  1380تا  1395سـراب
ایـران بهعلـت دارا بـودن تواناییهـا و جاذبههـای چشـمگیر نیلوفـر مـورد مطالعـه و بازدید قـرار گرفـت .در این مـدت با توجه
ازنظـر تنـوع اقلیـم و پوشـش گیاهـی یکی از کشـورهای مهـم دنیا بـه برنامـه زمانبنـدی شـده بـرای ثبـت پدیدههـای حیاتـی نیلوفـر
از نظـر بومگـردی محسـوب میشـود .بومگـردی میتوانـد در حفظ آبـی زرد در مراحـل زمانـی مختلـف بـه محـل رویشـگاه مراجعـه
و پاسـداری محیطزیسـت طبیعـی و انسـانی و همچنیـن توسـعه شـده و انـدازه جمعیـت گل نیلوفـر بـا اسـتفاده از شـاخص درصـد
پایـدار تأثیرگـذار باشـد و از روی آوردن بومیهـا بـه راههای دیگر پوشـش ،مـورد بررسـی و ارزیابی قـرار گرفـت و  PHو  Ecآب نیز
کسـب درآمـد ،ماننـد بهرهبـرداری بیرویـه از منابع طبیعـی ،تخریب اندازهگیـری شـد .بـرای شناسـايي دقيق و تعييـن نام علمـي گیاهان
چشـماندازهای طبیعـی و فـروش زمینهـای کشـاورزی جلوگیـری منطقـه مـورد مطالعـه از گونههـای گیاهـی نمونهبـرداری شـد .در
کنـد .پیشـرفت در زمینـه بومگـردی ،بـدون تخریـب منابـع طبیعـی هرباریـوم مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی
و برهـم زدن تعـادل محیطزیسـتی ،امکانـات زندگـی را بـرای همـه لرسـتان نمونههـای جمعآوریشـده مـورد شناسـایی قـرار گرفتنـد.
مـردم فراهـم میکنـد .یکـی از انـواع گردشـگری کـه ایـن روزهـا بـرای تعييـن جايـگاه حفاظتـي نیلوفـر از شـیوهنامههای اتحاديـه
طـرفداران بیشـتری پیدا كرده ،گردشـگری روسـتایی اسـت .به نظر بينالمللـي حفاظـت از طبيعـت و سـه معيـار میـزان حضـور یـا
میرسـد روسـتاها در آینـدهای نهچنـدان دور بـه یکـی از مهمترین محـدوده پراکنش ( ،)Extent of occurance/EOOسـطح اشـغال
مقاصـد گردشـگران تبدیـل شـوند .درصورتـی میتوان گردشـگری ( )Area of occupancy/AOOو تعـداد پایههـای بالغ (Number
را در روسـتاها رونـق داد کـه بسـتر و شـرایط مـورد نظـر را بـرای  )of mature individualsاسـتفاده و ارزیابـی در سـطح اسـتان
توسـعه طرحهـای گردشـگری فراهـم کـرد .یکـی از روسـتاهای
شهرسـتان خرمآبـاد کـه دارای قابلیـت و ظرفیتهـای گردشـگری
اسـت روسـتای سـراب نیلوفـر (چنگایـی) نـام دارد .این روسـتا در
جنـوب غربی مرکز شهرسـتان خرمآبـاد و در کیلومتر  7مسـیر جاده
خرمآبـاد بـه کوهدشـت واقع شـده اسـت ( شـکل .)1
سـراب ایـن روسـتا بهصورت اسـتخر وسـیعی مملـو از گلهای
نیلوفـر اسـت کـه غنچههـا و برگهـای آن سـر از آب بـرآورده و
سـطح وسـیعی از آب را پوشـاندهاند .جریـان آب چشـمه اگرچه در
فصلهـای مختلـف از نظر حجـم خروجـی تغییراتی دارد امـا دائمی
اسـت .آب سـراب نیلوفر آنچنان زالل است که ساقه گلهای نیلوفر
از زیـر آن بهوضـوح نمایـان بوده و با وزش نسـیم و جریان آب ،این
گلهـا بـه حرکـت درآمـده و اوج آرامـش را به انسـان میبخشـند.
ایـن چشـمه بهدلیـل آثـار ثبـت شـده در خـود دارای ارزش
فرهنگی بوده و شـواهدی از گذشـتهاش را نشـان میدهد .در شـرق
آن رویصخـرهای بزرگ ،كتیبهای حک شـده اسـت .كتیبه دو لوحه
همجوار دارد كه در سـمت راسـت آن نوشـتههایی در چهار سـطر و
ل آن 102×85
در سـمت چپ ،دو سـطر کندهکاری شـده و انـدازه ك 
سـانتیمتر اسـت .ظاهـرا ً ایـن کتیبـه در سـال  1131هجـری قمری
بـه خـط عربی و به دسـتور یكـی از والیان لرسـتان حـاوی جمالتی
در ارتباط با سـراب نیلوفر و گل نیلوفر نگاشـته شـده اسـت .نیلوفر
یکـی از گلهـای زیبایـی بـوده کـه بهعنـوان مظهـر صلـح و صفا و
هدیـهای شـاهانه و پیشکشـی بـرای شـرفیاب شـدن مورد اسـتفاده
شکل  -1موقعیت جغرافیایی گونه مورد مطالعه در استان لرستان
قـرار میگرفته اسـت.
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انجـام شـد( .محبـی و همـکاران1395 ،؛ پناهی و جـمزاد 1396 ،و تشـکیل میشـود .گیاهـان ایـن تیـره ،آبـزی و دارای  7جنـس
بـوده و تقریبـ ًا شـامل  100گونـه در جهـان هسـتند (Schneider
جـمزاد و معیـن.)1396 ،
.)and Buchanan, 1980 ;Schneider and Lesa, 1977
در ایران سـه جنس با  3گونه از این تیره در آبهای
گیاهشناسی
درصورتی
راکد و شـیرین شـمال و غرب کشـور میرویند
تیـره نیلوفـر آبـی( )Nympheaceaeشـامل
میتوان گردشگری را
(.)Rechinger, 1966; Parsa, 1978
گیاهانی آبزی ،چندسـاله ،دارای ریزومهای
گونـــه نیلوفـــر آبـــی زرد
خزنـده ضخیـم و شـناور ،برگهـای
در روستاها رونق داد که بستر
()Nuphar lutea (L.) Sm.
شـناور سـاده ،اغلـب کامل ،سـپری یا
و شرایط مورد نظر را برای توسعه
گیاهــی اســت چندســاله بــا ریــزوم
قلبـی شـکل بـا دمبرگهـای طویـل
طرحهای گردشگری فراهم کرد .یکی از
پایــا ،ضخیــم و گوشــتی ،پوشــیده
اسـت .گلهـا دوجنسـی ،منفـرد ،با
روستاهای شهرستان خرمآباد که دارای
شــده با اثــر برگهــای خزان شــده.
دمگلهـای طویـل ،منظـم ،اغلـب قابلیت و ظرفیتهای گردشگری است روستای
برگهــای پایینــی غوطـهور در آب،
بـزرگ و بیـرون زده از آب اسـت.
سراب نیلوفر (چنگایی) نام دارد .این روستا
بــا دمبرگهــای خیلیکوتــاه ،تــا
ال شـامل  3تـا  6یـا
گلپـوش معمـو ً
در جنوب غربی مرکز شهرستان خرمآباد و
حــدودی شــفاف و روشــن ،نــازک،
تعـداد بیشـتر کاسـبرگ و دارای  3یا
در کیلومتر  7مسیر جاده خرمآباد به
بــا حاشــیههای مــواج .برگهــای
تعـداد زیـادی گلبرگ اسـت .میوه یک
است.
شده
واقع
کوهدشت
فوقانــی شــناور ،دمبرگهایشــان
گـروه از فندفههـای فـرو رفتـه در بافـت
طویــل ،دمبــرگ در بخــش باالیــی بــا مقطــع
نهنـج یا یـک کپسـول اسـفنجی که بهوسـیله
عرضــی ســه گــوش و صــاف؛ پهنــک بــرگ قلبی-
آمـاس حاصل از موسـیالژ داخلی شـکافتهشـده،

شکل  -2تکثیر زایشی گیاه نیلوفر آبی :گلها همیشه در سطح آب باز میشوند .میوه کپسولی شکوفا ،تخممرغی شکل و گوشتی است و در آب باز میشود .دانهها که
در پوشش لعابی قرار دارند ،در آب پراکنده شده و مدتها در آن باقی میمانند .پوست دانهها که سخت و غیر قابل نفوذ است ،بهخوبی میتواند توانایی رویشی دانه را
برای مدتی بسیار طوالنی حفظ کند.
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،3پیاپی  ،10مرداد -شهریور 1397
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تخــم مرغــی ،در قســمت رأســی گــرد و ضخیــم ،تــا حــدودی
چــرم ماننــد و کامــل اســت .کاســبرگها ضخیــم و بهطــول
 20تــا  30میلیمتــر ،کموبیــش دایرهایشــکل ،بــا قــوس
بــه داخــل ،در ســطح فوقانــی بهرنــگ زرد تیــره و در ســطح
تحتانــی بهرنــگ ســبز اســت .گلبرگهــا فــراوان ،دارای یــک
منفــذ شــهدی در ســطح خارجــی ،واژ تخممرغــی زرد رنــگ
و کوتاهتــر از کاســبرگها هســتند .گلبرگهــا و پرچمهــا
روی نهنــج قــرار گرفتــه و بســاکها مســتطیلی-خطــی ،زرد
رنــگ .تخمــدان تخممرغــی -مخروطــی طویــل شــده ،کاللــه

قیفیشــکل و ضخیــم اســت .میــوه صــاف ،چندحجــرهای و هنــگام
رســیدن ژالتینــی اســت .دانههــا بــا پوشــش لعابــی در آب پراکنــده
شــده و مدتهــا در ســطح آن باقــی میماننــد .پوســت دانههــا کــه
ســخت و غیرقابــل نفــوذ اســت ،توانایــی رویشــی دانــه را بــرای مدتی
بســیار طوالنــی حفــظ میکننــد (شــکل  .)2تکثیــر نیلوفــر زرد از
طریــق ریــزوم و بــذر امکانپذیــر اســت .ایــن تکثیــر در زیــر آب و در
کــف برکههــا و جایــی کــه بــذر نیلوفــر آبــی یــا بخشــی از ریــزوم آن
قــرار دارد حاصــلمیشــود (شــکلهای  2و  .)3نکتــه قابــل توجــه
وجــود کلیــه مراحــل فنولوژیکــی گیــاه در تمــام بازههــای زمانــی

شکل  -3گل نیلوفر آبی با ریزوم پایا ،متورم و ضخیم در بستر آب با جریان کند و دائمی ،شیرین و زالل سرچشمه سراب نیلوفر رویش دارد .برگها و گلها
مستقیم ًا از ریزوم پدید میآیند و یک عامل بسیار مهم در رشد رویشی و تکثیر عرصه پراکنش گیاه محسوب میشوند .ریزومهای رونده در زیر بستر شنی حرکت
کرده و باعث جوانهزنی در فاصلهای دورتر میشوند .بهوجود آمدن مستقیم گل و برگ از ریزوم در این شکل بهصورت کام ً
ال واضح و مشخص دیده میشود.
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ســال اســت .یعنــی همزمــان بــا گلدهــی ،میــوه و ریــزش بذرهــا روی
گیــاه مشــاهده میشــود .در حــرارت مناســب ،گیــاه بــرای تمــام ســال
بــدون توقــف بــه رشــد خــود ادامــه میدهــد (.)Gregg et al., 2014
شــاید یکــی از دالیلــی کــه ایــن گیــاه در زمانهــای گذشــته هدیـهای
شــاهانه بوده ،گلدهی آن در تمام طول ســال بوده که امکان در دســترس
بــودن را در تمــام موقعیتهــای زمانــی ســال فراهــم میکــرده اســت.
براســاس جمعآوریهــای صــورت گرفتــه ،مهمتریــن شــکلهای
زیســتی گیاهــی اطــراف چشــم ه عبارتنــد از :درختــان ،درختچههــا،
گراسهــا ،جگنهــا ،فوربهــا و گیاهــان آبــزی غوط ـهور .تعــدادی
از گونههــای درختــی در سراســر منطقــه مرطــوب و حاشــیهای ســراب

و رودخانــه عمومیت داشــتند.
گلهــای نیلوفــر در ســالهای  1380تــا  1385کــه آب شــفاف
و تمیــز بــود و آلودگــی کمتــری داشــت ،دارای بیشــترین پوشــش
نســبت بــه ســایر گیاهــان بــود کــه موجــب بهوجــود آمــدن
ســاحل چندالی ـهای از گیاهــان ماندابــی در اطــراف رودخان ـ ه شــده
بــود .در ســالهای اخیــر ( 1390بــه بعــد) مشــاهده میشــود
کــه گونههــای مهاجمــی مثــل ( Phragmitis australisنــی)،
( Sparganium erectumنــی توپــی) و Sorghum halepense
(چاییــر) رویشــگاه گلهــای نیلوفــر را تهدیــد میکننــد و حضــور
گونههــای طبیعــی منطقــه را تحــت تأثیــر قــرار دادهانــد (شــکل .)4

شکل  -4نیلوفرهای محاصره شده توسط گیاهان مهاجمی مثل گونههای ( Phragmitis australisنی)( Sperganium erectum ،نی توپی) و ( Sorghum halepenseچاییر)
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نتایـج تجزیـه و تحلیـل آب کـه در جـدول  1ارائـه شـده
اسـت نشـان میدهـد مقـدار  Ecیـا هدایـت الکتریکـی آب
سـراب نیلوفـر در سـالهای اخیـر دو برابـر شـده اسـت.
عوامـل تهدیدکننـده مهمتریـن مسـئله و چالش سـراب نیلوفر،
رهاسـازی فاضلاب بـه درون آن اسـت .بنابراین نفوذ سـموم
خانگـی ،شـویندهها و فاضالبهـای خانگـی و دامـی بـه
رویشـگاه ایـن گونـه موجـب نابـودی و حـذف تدریجـی آن
شـده است.

باشد ،گونه در گروه «در بحران انقراض» طبقهبندی میشود (IUCN,
 .)2014بنابراینبراساس معیارهای  IUCNگونه نیلوفر آبی زرد در
ایران بهعنوان گونهای در بحران انقراض محسوب میشود؛ گرچه در
مقیاس جهانی بهدلیل پراکندگی گسترده در گروه «با کمترین نگرانی»
قرار دارد (.)Akhani, 2014

بحث و نتیجهگیری

ایـن چشـم ه دارای ارزش و اهمیت فرهنگی بـرای مردمان بومی بوده
و نقش اساسـی در زندگی مردمان بومی این مناطق داشـته و موجب
تأمیـن منبـع آب ،مـواد غذایـی و دیگـر منابع مـادی بـرای مردمان
جایگاه حفاظتی گونه و رویشگاه آن در ایران
بومـی اسـت و همچنیـن دارای ارزشهـای تشـریفاتی و
این گونه در غرب ایران ،آسیای مرکزی ،اروپا و شمال
معنـوی برای سـاکنان این منطقـه و مناطق اطراف
غرب آفریقا میروید .در ایران براساس مطالعات
مد یر ا ن
بـوده اسـت .این چشـمه مـردم را بهخصوص
قبلی ( )Rechinger, 1966این گونه در
و مالکان خصوصی طیف
در دورههـای خشـک قـادر بـه سـکونت
سراب نیلوفر استان کرمانشاه و مسیر شیراز
وسیعی از ابزارها را برای حفاظت
در ایـن مناطـق سـاخته و بهعبارتـی
به کوار در استان فارس پراکنش داشته
و پایداری سراب استفاده میکردهاند.
جزئـی از تاریـخ ایـن مناطق هسـتند.
است .با بررسیهای انجامشده گونه
آنها با استفاده از استراتژیهای مناسب
کتیبـهای (سـنگنگاره) کـه در کنـار
نیلوفر زرد از هردو رویشگاه حذف
برای مدیریت آب و جیرهبندی آن موجب
ایـن چشـمه وجـود دارد حکایـت
شده است .معرفی این گونه که برای
شرب،
برای
آب
بهداشت
و
سالمت
حفظ
از ارزش اجتماعـی و معنـوی ایـن
اولین بار از استان لرستان صورت
کنترل
و
طیور
و
دام
آبشخور
محل
کنترل
سـراب دارد و شـواهدی از گذشـته
میگیرد ،براساس مطالعات و آمار
تضمین
عامل
و
شده
هرز
های
ف
عل
خـود را نشـان میدهـد .متقابلاً یکی
موجود ،در شرایط فعلی تنها رویشگاه
پایداری ارزشهای استثنایی این
از عوامـل حفـظ این چشـمهها سیسـتم
باقیمانده از جمعیتهای این گونه در
چشمه از نظر اکولوژیکی و
بهرهبـرداری و مصـرف سـنتی آب بـوده
ایران است .این گونه در لرستان در یک
فرهنگی شدهاند.
کـه همـه را ناگزیـر بـه حفـظ بهداشـت آب
رویشگاه بسیار محدود درحدود  100متر مربع
میکـرده اسـت .بـا شـکلگیری سیسـتم لولهکشـی
بهصورت متراکم و در بقیه طول رودخانه بهصورت
آب و جیرهبنـدی آن ،ایـن منبع اصلی فراموش شـده و همین
پایههای منفرد دیده میشود.براساس استانداردها و معیارهای
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت ،اگر میزان حضور یک گونه کمتر مسـئله علت اساسـی در آلودگی و حذف عناصر رویشـی آن اسـت.
گون ه  Nuphar luteaدر لرسـتان فقط در چشـمه سـراب نیلوفر
از  100کیلومتر مربع و سطح تحت اشغال آن کمتر از  10کیلومتر
مربع برآورد شده یا تعداد آن در یک جمعیت کمتر از  250پایه بالغ (چنگایـی) رویـش دارد .ایـن سـراب بهعنـوان پناهـگاه و عامـل
جدول  - 1نتایج آنالیز آب زیستگاه نیلوفر آبی زرد در سراب نیلوفر (چنگایی) لرستان
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هدایت
الکتریکی

سال

مکان

1380

سراب دوره،
سراب نیلوفر و
سرچشمه

424

1395

سراب دوره،
سراب نیلوفر و
سرچشمه

810

رژیم آبی

نوع بستر

P ≡ Permanent (surfacewater
)≥ 80% of the time

;R ≡ Rock
M ≡ Mineral

;T ≡ Tree; Sh ≡ Shrub
≡ Se ≡ Sedge; Sa
Samphire

7/57

P

M/R

T / Sh / Se / Sa

7/32

P

M/R

T / Sh / Se / Sa

PH

()Ec. 106
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تیپ رویش

شکل  -1-5وضعیت رویشگاهی نیلوفر در سال 1385

شکل  -2-5وضعیت رویشگاهی نیلوفر در سال  1395و حذف پایههای نیلوفر

حفاظـت تنـوع زیسـتی در جایگاه طبیعـی ( )in situبـرای این گونه پیشنهادها

محسـوب میشـود .سـراب نیلوفـر در قدیـم تقریبـ ًا تحـت مالکیـت
خصوصـی یـا همان بـزرگ ده بوده ولی اکنون این سیسـتم رها شـده
اسـت .مدیـران و مالـکان خصوصی طیف وسـیعی از ابزارهـا را برای
حفاظـت و پایـداری سـراب اسـتفاده میکردهانـد .آنها با اسـتفاده از
اسـتراتژیهای مناسـب بـرای مدیریـت آب و جیرهبنـدی آن موجب
حفـظ سلامت و بهداشـت آب بـرای شـرب ،کنتـرل محل آبشـخور
دام و طیـور و کنتـرل علفهـای هرز شـده و عامل تضمیـن پایداری
ارزشهای اسـتثنایی این چشـمه از نظر اکولوژیکی و فرهنگی بودند.
ساکنان محلی سالیان متمادی است که با رفتارهای متنوع خود و
فشارهای مختلفی که به سراب وارد میسازند ،زمینهساز بروز بحران
اکولوژیکی و حذف تدریجی گونه نیلوفر آبی شدهاند .آسیبهای وارده
هم از بعد مادی و هم از سایر ابعاد همانند ارزشهای زیباییشناختی نیلوفر
آبی بسیار حائز اهمیت و قابل تأمل است .مهمترین مسئله رهاسازی
فاضالب به درون سراب است .ورود فاضالب به سراب ،آلودگی آن را
بهدنبال داشته و آب ،غیرقابل شرب شده است .این چشمه بهطور کامل
رها شده و بدون هرگونه نظارت و کنترل محلی ،هر روز آلودگی آن
بیشتر میشود .همین آلودگی و کثیف شدن آب ،سبب رشد گونههای
لجنی و گسترش علفهای هرز در چشم ه شده است .در سالهای
اولیه بازدید از چشمه تعداد افراد جمعیت گونه نیلوفر بسیار زیاد بود و
گونههای ( Phragmitis australisنی)Sparganium erectum ،
(نی توپی) و ( Sorghum halepenseچاییر) در ردههای بعدی
ال برعکس شده و
قرار داشتند .اما این مسئله در سالهای اخیر کام ً
تعداد پایههای افراد جمعیتهای گونه نیلوفر آبی غالب بودن و چیرگی
خود را از دست داده و در حال محو تدریجی است (شکلهای 1-5
و )2-5؛ درصورتیکه نی ،نی توپی و چاییر در حال گسترش و اشغال
تمام عرصه هستند .علفهای هرز ممکن است از سطح زیاد مواد
مغذی ناشی از دفع مدفوع پستانداران و ادرار کردن آنها در اطراف
چشمه افزایش یافته باشند .متأسفانه اکنون سرچشمه این سراب تبدیل
به آبشخور و محل استراحت دامها شده و بیشتر کشاورزان از این
سراب برای پمپاژ آب بهمنظور آبیاری مزارع خود استفاده میکنند.

بـرای حفظ حیات این سـراب و گونـه نیلوفر آبی زرد پیشـنهادهایی
بدینشـرح ارائـه میشـود :تعییـن سـراب نیلوفـر بهعنوان رویشـگاه
حفاظتشـده ،جلوگیـری از ورود دام و احشـام بـه محوطه چشـمه،
اجتنـاب از تخلیـه فاضالب به درون چشـمه ،جمـعآوری و نگهداری
بـذر گیـاه در بانـک ژن منابـع طبیعی ،کاشـت و پـرورش نیلوفر زرد
در برکـه مصنوعـی بـاغ گیاهشناسـی خرمآبـاد و تکثیـر و پـرورش
ایـن گونـه در سـراب نیلوفـر در اسـتان کرمانشـاه بهمنظـور احیـای
آن در سـراب فوق.
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