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چكيده

 كيلومتري جاده اصلي كرمانشاه به كوزران در غرب شهرستان كرمانشاه واقع شده و یکی از22 سراب نیلوفر در
تفرجگاههای زیبای استان کرمانشاه است که بهعنوان پنجاه و پنجمین اثر طبیعی ملی در فهرست میراث طبیعی
) درحالتNuphar lutea(  وجه تسميه آن بهدليل وجود گون ه بسيار زيباي نيلوفر زرد.ایران قرار گرفته است
 این مطالعه براساس روش مرسوم مطالعات تاکسونومی منطقهای با مراجعه.شناور و غوطهور بهصورت انبوه است
 حفر، بر اثر کمبود بارشها. در رویشگاههای آبی استان کرمانشاه انجام شد1395  تا1390 میدانی در سالهای
 نشانههایی از خشک شدن این1390  از سال،چاههای غیرمجاز و کشت گیاهان آبدوست در اطراف سراب نیلوفر
. بهطور کامل خشک شد وگلهای نیلوفر زرد دچار آسیب جدی شدند1394 سراب پدیدار شد تا اینکه در سال
 نشان از حذف این گونه در منطقه دارد بهطوریکه حتي يک،گزارشهای ارسالی و بازدیدهای مکرر زيستگاه آنها
 لذا براساس معیارهای. حتی پس از احیای مجدد تاالب نیز پایهای از نیلوفر در آن نرویید.پایه از آنها مشاهده نشد
،) با توجه به سطح اشغال برآوردشده و منفک و مجزا بودن رویشگاه گونهIUCN( اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت
.نیلوفر زرد در ایران گونهای در بحران انقراض محسوب میشود
 رویشگاه، کرمانشاه، سراب نیلوفر، نیلوفر زرد:واژههای کلیدی
Abstract

Sarab-e Nilufar is located 22 km away from Kermanshah main road to Koozaran on the west side
of Kermanshah city and is one of the most beautiful promenades in Kermanshah province, which is
considered to be the fifty fifth natural relic of the National Heritage List in Iran. Its appellation was
due to the existence of a beautiful yellow flower waterlily (Nuphar lutea) with massively formed of
floating and immersion. This study was carried out based on conventional method of regional taxonomic
studies with field visits during 2011-2016 in Kermanshah province. Due to the lack of rainfall, drilling
unauthorized wells and the cultivation of hydrophilic plants around the spring, waterlily faced since
2011 some signs of drying of spring appeared and finally it was completely dried in 2015 and flowers of
yellow waterlilyfaced serious damage. The reports and frequent visits to their habitats showed that they
have been disappeared. In other words, since the year 1394 when the spring was dried and revived
again, the plant did not re-appeared any more. So, based on the criteria of the International Union for
Conservation of Nature (IUCN), considering the extent of occurrence and the area of occupancy and
the population size, the yellow waterlily is considered as critically endangered in Iran.
Keywords: Nuphar lutea,Sarab-e Nilufar, Kermanshah, Habitat
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چشـمه جوشـان اسـت کـه آب آن را تأمیـن میکننـد.
مقدمه
يهـاي زاگـرس بـا داشـتن كوههايـي چـون شـاهو ،پـراو،
بلند 
در حـدود  14کیلومتـری شـمال غرب کرمانشـاه ،ابتدای منطقه
سـنجابی و دامنـه کـوه کماجـار ،دریاچـه کوچکـی بـه چشـم امرولـه ،داالخانـي ،سـفيدكوه و همچنين برخـورداري از تنوع اقليمي
یخـورد کـه همچـون اسـتخری طبیعی خـود را در گوشـ های سردسـيري و گرمسـيري ،سـبب تنوع گیاهی شـده اسـت .براسـاس
م
از طبیعـت جـای داده اسـت .این دریاچـه با نام سـراب نیلوفر آخریـن مطالعات انجامشـده تعداد گونههای گیاهی اسـتان کرمانشـاه
یشـود چراکـه مملـو از گلهـای نیلوفـر اسـت کـه یکهـزار و  115گونـه متعلـق بـه  93تیـره گیاهـی بـوده و از ایـن
شـناخته م 
گهایشـان را بر سـطح آب مجموعـه  132گونـه انحصاری ایران و  11گونه انحصاری کرمانشـاه
در فصـول گـرم سـال غنچ هها و بر 
اسـت (جلیلیـان و همـکاران .)1392 ،بعضي از ايـن گياهان در
میگسترانند.
يروينـد و آنهـا را در
نواحـي محـدودي از كشـور م 
سـراب نیلوفـر یکـی از جاذبههـای طبیعـی
نقش
يتـوان يافت.
هيـچ جـاي ديگـری از جهـان نم 
گردشـگری کرمانشـاه بهشـمار میآیـد کـه
تاالبها و سرابها
ایـن گیاهـان در رديـف ثروتهـاي طبيعـي
بـا مسـاحتی حـدود  25هکتـار در ارتفـاع
و
طبیعی
های
اکوسیستم
در
يرونـد124 .
ايـن سـرزمين بـه شـمار م 
 1331متـری از سـطح دریـا واقـع شـده و
تأثیر شگرف فضای اقلیمی آنها بر
گونـه نیـز در گـروه گياهـان كميـاب
توسـط سـازمان میـراث فرهنگـی در 27
آبوهوای منطقه باعث شده تا پناهگاه
بپذير و در معـرض خطـر جـاي
آسـي 
اسـفند  1387بهعنـوان پنجـاه و پنجمین
اثـر طبیعـی ملـی در فهرسـت میـراث بسياري از گونههاي نادر گیاهی و جانوری دارنـد (.)Jalili and Jamzad, 1999
در خطر انقراض و مأمن مناسبي براي
بها در
بهـا و سـرا 
نقـش تاال 
طبیعـی ایـران قـرار گرفتـه اسـت .وجـه
اکوسیسـت مهای طبیعـی و تأثیـر شـگرف
استقرار آشيانه و توليدمثل انواع
تسـميه ایـن سـراب ب هدليـل وجـود گونه
فضـای اقلیمـی آنها بـر آبوهـوای منطقه
مختلف آبزیان و پرندگان مهاجر
بسـيار زيبـاي نيلوفـر زرد ب هحالت شـناور
باعث شـده تـا پناهگاه بسـياري از گونههاي
کـه
و غوطـ هور ب هصـورت انبـوه بـوده اسـت
و بومي باشند.
نـادر گیاهـی و جانـوری در خطـر انقـراض و
ریشـه در اعتقـادات و باورهـای مردم کرمانشـاه
مأمـن مناسـبي بـراي اسـتقرار آشـيانه و توليدمثـل
دارد .بههمیـن دلیـل جایـگاه ویژهای در ادیـان ،نقوش
انـواع مختلـف آبزیـان و پرنـدگان مهاجـر و بومي باشـند .از
و معمـاری ایـران باسـتان دارد که یکی از نمونههای بـارز آن را در
نقـوش طاقبسـتان کرمانشـاه میتوان دید .بـهباور برخـی مورخان ،طرفـی خشـکیدگی و کاهـش سـطح آب در آنهـا ،یکـی از عوامـل
نیلوفرهـای آبـی که در نقشبرجسـتههای طاقبسـتان دیده میشـود تولیـد ریزگردهـا و آلودگـی هـوا اسـت .ازآنجاییکه بدون شـناخت
بـا الهـام از نیلوفرهـای سـراب نیلوفـر در دل کـوه نقـش بسـتهاند .بومسـازگا نها ،بهرهگیـری مسـتمر از آنهـا ناممکـن اسـت بنابرایـن
آب سـراب نیلوفـر آنچنـان زالل اسـت که سـاقه گلهـای نیلوفر از بررسـی و شـناخت آنهـا ب هویـژه بو مسـازگا نهای آبـی ،ب هعنـوان
سترین منابـع جهانـی کـه همـواره مـورد تجـاوز انسـان قرار
زیـر آن ب هوضـوح نمایـان اسـت .ب هدليل نزديـك بودن به شهرسـتان حسـا 
كرمانشـاه و نيـز احـداث پـارك در محيط اطـراف درياچـه ،یکی از گرفتـه ،بسـیار مهـم اسـت (حسـامپور و آسـتانی.)۱۳۹۰ ،
براسـاس گزارش ادارهکل شیالت اسـتان کرمانشاه 41 ،رودخانه،
تفرجگاههـای زیبـای اسـتان کرمانشـاه محسـوب میشـود و مـورد
اسـتقبال بازدیدکننـدگان بسـیاری ،ب هخصوص در ماههای گرم سـال  83سـراب و  112چشـمه در سـال  1385در سطح اسـتان کرمانشاه
تهای این سـراب به بیـش از  ۳۲وجود داشـته اسـت (بینام.)1385 ،
قـرار میگیـرد .عمـق بعضی قسـم 
نیلوفـر زرد گونـ های گرمسـیری از تیـره نیلوفـر آبـی
یرسـد .همچنیـن این سـراب دارای غارهـای زیرزمینی و چند
متر م 
( )Nymphaeaceaeاسـت .در شـرایط مناسـب ،ایـن گیـاه بـرای
تمـام سـال بـدون توقـف بـه رشـد خـود ادامـه میدهـد و در طـی
سـال ،بارهـا گل میدهـد .گلهـای بسـیار خوشـبو و معطـری کـه
در صبـح بـاز هسـتند و در ظهـر نیمهبسـته شـده و در شـب کاملاً
بسـته میشـوند ،نمـای بسـیار زیبایـی را در حوضچ هها یا اسـتخرها
بهوجـود میآورنـد.
بـا اجرای طـرح تحقیقاتی «مطالعه و بررسـي شـرايط اكولوژيك
رويشـگاههاي ماندابـي ايران» طـی سـالهای  ،1395-1390نیلوفر
زرد در  3رویشـگاه آبـی اسـتان کرمانشـاه بهشـرح زیـر حضـور
داشـت :سـراب نیلوفـر ۲۰ ،کیلومتـری شـمال غـرب کرمانشـاه بـا
مسـاحتی در حـدود  25هکتـار در طـول جغرافيايـي˚ 46و ́ 51و
˝ 32و عـرض جغرافيايـي˚ 34و ́ 24و ˝( 49بـا حضـور گسـترده و
شکلNuphar lutea (L.) Sm. -1
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ب هعنـوان گونـه غالـب) ،تـاالب هشـیالن در
فاصلـه  36کیلومتـری شـمال غربـی شـهر
کرمانشـاه ،بـا مسـاحتی در حـدود 450
هکتـار در طول جغرافیایـی ˝46˚ 53 ́ 30/5
شـرقی و عـرض جغرافیایـی ˝34˚ 35΄ 5
شـمالی و سـراب قرهبلاغ اعظـم در فاصلـه
 3کیلومتـری از شهرسـتان سـرپل ذهـاب ،با
مسـاحتی در حدود  250متـر مربع بین طول
جغرافیایـی˝ 45˚ 50΄ 11شـرقی و عـرض
جغرافیایـی˝ 34˚ 29΄ 2شـمالی (شـکل .)2

شها
مواد و رو 

آبوهـواي اسـتان کرمانشـاه تحـت تأثيـر
رژيم مرطـوب مديترانـ هاي و داراي ميانگين
ميـزان بارندگـي سـاالنه  300تـا 800
يمتـر اسـت .هـر  3رویشـگاه گونـه
ميل 
نیلوفـر زرد در اسـتان کرمانشـاه ،براسـاس
روش «دومارتـن اصلاح شـده» در اقلیـم
نیم همرطـوب سـرد واقـع شـدهاند.
شکل  -2موقعیت جغرافیایی سراب نیلوفر در ایران و استان کرمانشاه
موقعیـت مکانـی سـراب نیلوفـر بـا
اسـتفاده از نقش ههای  1:250000و 1:50000
شناسـایی و محل دقیق آن با اسـتفاده از  GPSمشـخص شـد (شکل منابـع طبیعی اسـتان کرمانشـاه ( )RANKنگهداری میشـوند .شـکل
 .)2اطالعاتـی از قبیـل مختصـات جغرافیایـی ،ارتفاع از سـطح دریا ،زيسـتي گياهـان براسـاس سیسـتم ( )Raunkiaer, 1934تعييـن
وسـعت ،نـوع مانـداب ،شـیب کلـی منطقـه ،جهـت شـیب ،وضعیـت شـد .این سیسـتم طبق هبنـدی در تمامی شـرایط محیطی روش بسـیار
(فصلـی یـا دائمـی) ،رژیـم آبـی (کاهـش میزان آب ،خشـک شـدن مناسـبی اسـت؛ ب هویـژه در مناطقی که شـرایط آبوهوایی (زمسـتان
و تغییـر نیافتـن میـزان آب) ،نـوع بهرهبـرداری اعـم از آب ،خـاک سـرد و تابسـتان خشـک) ب هشدت در رشـد و توسـعه گیاهان فصلی
و گیـاه و وضعیـت مناطـق مجـاور شـامل زمینهـای کشـاورزی ،تأثیرگـذار اسـت ( .)Klimes, 2003پراکنـش جغرافیایـی گون ههای
جـاده ،اسـتپ و مناطـق مسـکونی ثبـت شـد .از چنـد نقطه سـراب گیاهـی شناسـایی شـده منطقـه بـا اسـتفاده از اطالعـات فلورهـای
بسـته بـه گسـتردگی آن و تفاوتهـای پوشـش گیاهـی در داخل هر نامبـرده اسـتخراج شـد .مناطق جغرافیایـی گیاهی هر گونه براسـاس
یمتر ،بیوماس یا دیدگاههـای ( Takhtajan (1986و ( Zohary (1963تعییـن شـد.
یـک و در قالـب قطعـات  25×25یـا  50×50سـانت 
یتـوده سـرپا جمـعآوری شـده ،پـس از انتقال بـه آزمایشـگاه در
ذ
دمـای معمولـی محیـط خشـک و توزین شـدند .یـک نمونـه آب نیز نتایج
بـرای اندازهگیـری میزان اسـیدیته و هدایت الکتریکی برداشـت شـد .نتایج آنالیز آب نشـان داد که اسـیدیته آب این سـراب  8/5و میزان
ایـن تحقیـق براسـاس روش مرسـوم مطالعـات تاکسـونومی هدایـت الکتریکـی آن  344 ms/cmاسـت .همچنیـن متوسـط وزن
منطقـ های بـا مراجعـه میدانـی بـه منطقه تحقیـق در سـالهای  1390زنـده گیاهـی معـادل  83گـرم در متر مربع اسـت.
جوامـع گیاهی آبـزی به لحاظ همگـن بودن محیط آبی بهنسـبت
تـا  1395انجـام شـد .گون ههـای گیاهی منطقـه پس از جمـ عآوری،
کزی ،از غنای گون های زیادی برخـوردار نبوده و گیاهان
ک پرس شـدند .سـپس با اسـتفاده از فلورهای موجـود ،ب هویژه جوامـع خـا 
خشـ 
یزی از تخصص
فلـور ایرانیـکا ( )Rechinger, 1963-2010فلـور ترکیـه ( Davis,موجـود در این زیسـتگاهها بهنسـبت گیاهان خشـک 
 ،)1965-1988فلـور ایـران (اسـدی و همـکاران )1390-1367 ،و سـاختاری کمتـری برخوردارند .شـکل زیسـتی گیاهان نشـا ندهنده
شهای ریختـی آنها نسـبت بـه شـرایط اقلیمی ،خاکی ،زیسـتی
فلـور رنگـی ایـران (قهرمـان )1386-1354 ،ب هطور دقیق شناسـایی سـاز 
شـدند .طبق هبنـدی گیاهان براسـاس سیسـتم  APGIIIصورت گرفت و درنهایـت اکولوژیکـی یک رویشـگاه اسـت (.)Archibold, 1995
گون ههـای گیاهـی شناساییشـده در این منطقه بههمـراه وضعیت
و اسـامی اختصـاری مؤلفـان تاکسـو نها ،با سـایت اینترنتـی نا مهای
رویشی ،شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی در جدول  1ارائه شده است.
گیاهـی ( )IPNI, 2016تطبیق داده شـد.
نمون ههـا در هرباریـوم مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و جایـگاه حفاظتـی گونـه نيلوفـر زرد ( )Nuphar luteaدر
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برعهـده دارنـد .اکوسیسـت مهای آبـی بهتريـن و مهمترين مخـازن ژن
اسـتان کرمانشـاه
براسـاس اسـتانداردها و معیارهـای اتحادیه جهانـی حفاظت از گياهـي و جانـوري روي زمين هسـتند ( )Dugan, 1990و بهعنوان
طبیعـت ،اگـر محـدوده پراکندگـی جغرافیایـی یک گونـه کمتر كانو نهـاي تجمـع آب در فالت خشـك ايران جايگاه ويـژهاي دارند
از  100کیلومتـر مربـع و سـطح تحـت اشـغال آن کمتـر از  10و با ذخيره آب و توليد ماده زنده زياد ،منبع تأمين آب و غذا و سـاير
نها هسـتند؛ امـا ب هدليـل
کیلومتـر مربع باشـد یا تعـداد آن در یک جمعیـت کمتر از  250اسـتفادهها بـراي مـردم ب هويـژه حاشيهنشـي 
ال تحـت
تترين نقـاط حوزههـاي آبخيـز ،معمـو ً
پایـه بالغ باشـد ،گونه در گـروه گون ههای «در بحـران انقراض» واقـع شـدن در پسـ 
يگيرند.
تأثيـر اغلب تغييرات و تحوالت باالدسـت قرار م 
یشـود .بنابرایـن براسـاس معیارهای
طبقـه بنـدی م 
بـا اجـرای طـرح تحقیقاتـی «مطالعـه و
 IUCNکـه بـرای گون ههـای در بحـران
بر ا سا س
بررسـي شـرايط اكولوژيـك رويشـگاههاي
انقراض ،سـطح اشـغال را کمتـر از  100کیلومتر
معیارهای  IUCNکه
بهای
بهـا و سـرا 
ماندابـي ايـران» ،تاال 
مربـع بـرآوردکرده و گونه را ب هشـدت منفک
برایگونههایدربحرانانقراض،
متعـددی در سـطح اسـتان مـورد بازدیـد
و مجـزا يا اينکـه فقط در يـک محل وجود
سطح اشغال را کمتر از  100کیلومتر
و آماربـرداری قـرار گرفتنـد کـه برخـی
داشـته باشـد ،معرفـی م 
یکند ،گونـه نیلوفر مربع برآورد کرده و گونه را بهشدت
از آنهـا یـا ب هطـور کامـل خشـکیده و از
زرد در ایـران ،گونـ های در بحـران انقراض منفک و مجزا يا اينکه فقط در يک محل
بیـن رفتـه بودنـد (ماننـد سـراب خضـر
یشـود (.)IUCN, 2017
محسـوب م 
وجود داشته باشد ،معرفی میکند،
زنـده و سـراب خضـر الیـاس) یـا اینکه
براسـاس مشـاهدات میدانـی،
گونه نیلوفر زرد در ایران ،گونهای
بهصـورت فصلـی دچـار بحرا نهـای
در دو رویشـگاه تـاالب هشـیالن
در بحران انقراض محسوب
یآبـی و ک مآبـی قـرار داشـتند
پیدرپـی ب 
و سـراب قرهبلاغ اعظـم در سـال
میشود.
(ماننـد سـراب نیلوفـر و تـاالب هشـیالن) .این
 ،1396گونـه نیلوفـر زرد مشـاهده نشـد.
مناطـق از اواخـر خردادماه تا اواسـط پاییـز بهدلیل
یرویـه از چاههـای عمیـق و نیمهعمیـق
یهـای ب 
بهرهبردار 
بحث و نتیج هگیری
گیاهـان آبـزی بخـش مهمی از سلامت و تنـوع اکوسیسـتمهای آبی که بـرای آبیـاری محصوالت کشـاورزی ب هخصـوص ذرت و چغندر
یشـوند.
هسـتند و نقـش اصلـی را در نگهـداری کلـی دریاچ ههـا ،آبگیرها ،قنـد حفـر شـدهاند ،ب هطـور کامـل خشـک م 
گیاهـان چندسـاله آبزی و برآمـده از آب درصد باالیی از بیومس
یهـا ،حیاتوحش و دیگـر جانوران
رودخان ههـا و نهرهـا بـرای ماه 

شکل  ،Plumbago europaea L. -3عکس از نسترن جلیلیان
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شکل  ،Juncus inflexus L. -4عکس از نسترن جلیلیان

 فهرست گونههای گیاهی شناسایی شده در سراب نیلوفر-1 جدول
وضعیت
رویشی

ناحیه
رویشی

شکل
زیستی

نام
فارسی

نام تیره

نام علمی

ردیف

Hyg

ES, M, IT

Thr

دمروباهی

Poaceae

Alopecurus myosuroides Huds.

1

Hyg

ES, IT

Thr

قدومه

Brassicaceae

Alyssum meniocoides Boiss.

2

Hyg

IT

Thr

جو دوسر

Poaceae

Avena fatua L.

3

Hyg

IT-M

Thr

---

Poaceae

Bromus danthoniae Trin.

4

Hyg

ES

Hem

علف نی

Poaceae

Calamagrostis pseudophragmites
(Hall. F.) Koel.

5

Hyg

Cosm

Thr

کیسه کشیش

Brassicaceae

Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus

6

Hyg

PL

Geo

مرغ

Poaceae

Cynodon dactylon (L.) Pers.

7

Hyg

IT,M

Thr

---

Poaceae

Eremopoa persica (Trin) Rosher

8

Hyg

IT, SS, M

Geo

اویار سالم

Cyperaceae

Cyperus laevigatus L.

9

Hyg

IT

Hem

شکرتیغال

Asteraceae

Echinops ritrodes Bunge

10

Hyg

ES, IT

Hem

سازو

Juncaceae

Juncus inflexus L.

11

Hyg

PL

Hem

---

Papilionaceae

Lotus corniculatus L.

12

Hyg

ES, M, IT

Hem

نعنا

Lamiaceae

Mentha longifolia (L.) Hudson

13

Su

ES, M, IT

Cr

Nuphar lutea (L.) Sm.

14

Hel

PL

Hem

نی

Poaceae

Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud.

15

Hyg

Hyr, IT, M

Hem

---

Plumbaginaceae

Plumbago europaea L.

16

Hyg

ES, M, IT

Thr

 علف هفتبندPolygonaceae

Polygonum lapathifolium L.

17

Hel

IT

Thr

 آالله وحشیRanunculaceae

Ranunculus arvensis L.

18

Hyg

ES, IT, M,
SS

Thr

خاکشی تلخ

Sisymbrium irio L.

19

 نیلوفر آبیNymphaeaceae

Brassicaceae

، کامفیتCha :)اLife form( = رطوبتپسند؛ شکلهای زیستیHyg ،)= غوطهورSu ،= شناورFl( = آبزیHyd ،= برآمده از آبHel :عالئم اختصاری وضعیت رویشی
، سیبری-= اروپاES ، جهانوطنیCOS- :)اChorotype(  پراکنش جغرافیایی،= تروفیتThr ،= فانروفیتPha ،= همیکریپتوفیتHem ، کریپتوفیتCr ،= ژئوفیتGeo
.= صحاراسندیSS = چندناحیهای وPL ،= مدیترانهایM ،= زاگرسیZ ، تورانی-= ایرانیIT ،= هیرکانیHyr
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یشـوند (جـدول .)1
گیاهـی را در ایـن اکوسیسـت م شـامل م 
ایـن امر نشـانگر سـازگاری بهتر این شـکل زیسـتی در محیط
آبـی اسـت .در میـان گیاهـان حاشـی های و برآمـده از آب ایـن
مناطـق نیـز بسـته به میـزان وابسـتگی گون ههـا به محیـط آبی،
انـواع گون ههـای چندسـاله در نقـاط نزدیـک بـه آب بیشـتر
بـوده و ب هتدریـج بـا دوری از مناطـق تحتتأثیـر مسـتقیم آب
ییابنـد.
و کاهـش رطوبـت بسـتر ،انـواع یکسـاله افزایـش م 
در سـال  ۱۳۹۰نشـان ههایی از خشـک شدن سـراب نیلوفر
پدیـدار شـد .ایـن نشـان هها بـر اثـر بـروز خشکسـالی بهوجـود آمد
و روزبـهروز بیشـتر جـان ایـن دریاچـه را گرفته اسـت تـا اینکه در
سـال  1394سـراب نیلوفـر ب هطـور کامـل خشـک شـد (شـکل .)6
پـس از مدتی با بارش باران باالخره این دریاچه جانی دوباره گرفت.
در سـالهای اخیـر کمبود بارش ،خشکسـالی و اسـتفاده بیرویه
آب در بخـش کشـاورزی ،حیـات ایـن دریاچـه را تهدیـد کردهانـد.
یهای میدانی حاکی از این اسـت کـه پارامترهای
مشـاهدات و بررسـ 

انسـانی و محیطـی همانند میزان برداشـت آب و نیـز کاهش بارندگی،
در خشکسـالی سـراب نیلوفر مؤثر بوده و گلهای نیلوفر زرد بهدلیل
خشکسـالیهای اخیـر در سـراب دچـار آسـیب جـدی شـدهاند.
شهـای ارسـالی و بازدیدهـای مکـرر زيسـتگاه آنهـا ،از بیـن
گزار 
یکننـد ب هطوریکـه حتـي
رفتـن گلهـای نیلوفـر زرد را حکایـت م 
يـک پایـه از آنهـا مشـاهده نشـد .آنطـور کـه سرپرسـت محوطـه
سـراب میگویـد« :آب بـه سـراب برگشـته امـا نیلوفـری در کار
یها خشـکید
نیسـت .ریشـه سـطحی نیلوفرهـای آبـی در خشکسـال 
و تمـام شـد ».بهعبارتدیگـر از سـال  1394کـه سـراب خشـکید
و بعـد دوبـاره زنـده شـد ،دیگـر نیلوفـری در آن نرویید (شـکل .)7
یها،
عامـل اصلی این خشـکیدگی در کنار عوامل جوی و خشکسـال 
برداشـتهای بیـش از اندازه از منابع آب زیرزمینـی و فقدان مدیریت
صحیـح منابـع آبـی اسـتان بـوده اسـت .بهرهبـرداری بیـش از اندازه
از حوض ههـای آبریـز اسـتان کرمانشـاه کـه عمدتـ ًا صـرف آبیـاری
یشـود باعـث فرونشسـت
باغهـا و مـزارع بهصـورت گسـترده م 

شکل  -5سراب نیلوفر ،تابستان  ،1393عکس از یحیی خداکرمی
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شکل  -6سراب نیلوفر ،تابستان  ،1394عکس از یحیی خداکرمی

شکل  -7سراب نیلوفر ،تابستان  ،1396عکس از یحیی خداکرمی

خـاک و کاهـش ظرفیـت نگهـداری رطوبـت خاک شـده اسـت .لذا
تغییـر الگـوی کشـت در حوزههـای آبخیز اسـتان و لغـو مجوزهای
حفـر چاههـای عمیـق ،مسـدود کـردن چاههـای غیرمجـاز ،توقیف
تجهیـزات غیرقانونـی برداشـت از آبهـای زیرزمینـی و برخـورد
بـا متخلفـان از برنامههـای پیشـنهادی بـرای احیـای سـرابها و
تاالبهای خشـکیده اسـت زیـرا نابـودي رويشـگاهها و بهدنبال آن
اکوسيسـت مهاي خـاص و گون ههـاي گياهـي حاضـر در آنهـا موجب
خسـارات محیطزیسـتی غيرقابـل جبرانـی خواهد شـد.
سـراب نيلوفر در واقع ارزش وجـودي خود را مديون نيلوفرهاي
آبـي اسـت و اين شـکنندگي محیطزیسـت لـزوم توجـه بيشازپيش
بـراي حفـظ و جلوگيـري از تخريـب و انقـراض ايـن پديـده نادر و
يرسـاند.
باارزش را م 

بینام .1385 ،مطالعه منابع آبی استان کرمانشاه و توسعه آبزیپروری .سازمان جهاد
کشاورزی استان کرمانشاه .مدیریت شیالت 650 .صفحه.
جلیلیان ،ن ،.جمزاد ،ز .و نعمتی ،م .1392 ،.تهیه فلور استانهای مختلف ایران
(کرمانشاه) .دفتر طرح و برنامهریزی و هماهنگی امور پژوهشی وزارت جهاد
کشاورزی ،تهران.
حسامپور ،م .و آستانی ،س .۱۳۹۰ ،.شناخت فواید و ارزشهای اکوسیستمهای
تاالبی و شناسایی تاالبهای شاخص استان خوزستان ،دومین همایش
منطقهای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر ،نور ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد نور.
قهرمان ،الف .1354-1386 ،.فلور رنگي ايران .ج  .26 -1مؤسسه تحقيقات
جنگلها و مراتع کشور ،تهران.

احیای سراب نیلوفر

بـا توجه بـه ارزش حضور نیلوفر زرد بهعنوان بخشـی از اکوسیسـتم
سـراب نیلوفـر ،ضـرورت احیـا و پـرورش مجـدد ایـن گونـه در
رویشـگاههای اسـتان کرمانشـاه حیاتـی اسـت .بهعنوان یـک برنامه
احیایـی الزم اسـت رویشـگاههای ماندابـی اسـتان ازنظـر وجـود
پایههـای نیلوفـر زرد پایـش شـوند؛ همچنین اسـتانهایی که حضور
گونـه در آنهـا گـزارش شـده باید مـورد پایـش دقیق قـرار گیرند و
نسـبت بـه تکثیـر آنهـا اقـدام کـرده و پایههـای تکثیـر یافتـه را بـه
سـراب نیلوفـر انتقـال دهند.

سپاسگزاری

باهلل رحیمی ب هدلیـل همکاری
از همـکار محتـرم آقای مهندس حبیـ 
یشود.
در تهیه نقشـه سپاسـگزاری م 
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