
i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 80

دریاچه نئور، بزرگ ترین دریاچه آب شیرین استان اردبیل 
فرزانه عظیمی1* و فاطمه آسیابی زاده2

1* و 2- پژوهشگر، بخش تحقيقات منابع طبيعي، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، 
Farzanehazimi@yahoo.com :اردبيل، ايران. پست الکترونيکی

Neor Lake, the largest permanent fresh water lake in Ardabil Province 
F. Azimi*1 and F. Asiabizadeh2 

1* & 2- Research Expert, Research Division of Natural Resources, Ardabil Agricultural and Natural Research and Education Center, 
AREEO, Ardabil, Iran. Email: Farzanehazimi@yahoo.com

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 80

(D
O

I):
 1

0.
22

09
2/

IR
N

.2
01

7.
11

14
29



81 طبیعت ایران/ جلد 2، شماره 2، خرداد- تیر 1396

چكيده
منطقه  این  و  مي شود  محسوب  اردبیل  استان  دائمی  شیرین  آب  دریاچه  بزرگ ترین  نئور  دریاچه 
 147 تعداد  حوضه  این  در  است.  آب زی  و  خشک زی  گیاهان  از  متنوعی  گیاهی  پوشش  دارای 
گونه متعلق به 34 تیره وجود دارد. تیره کاسنی )Asteraceae(، بقوالت (Fabaceae)، نعنائیان 
در   )Apiaceae( چتریان  )Cyperaceae(و  جگنیان   ،)Poaceae( گندمیان   ، )Lamiaceae(
مجموع حدود 60 درصد گونه های گیاهی منطقه را به خود اختصاص داده اند. گیاهان آبزی به سه فرم 
 Launaea رویشی، پای آبی، شناور و غوطه ور قابل مشاهده است. برخی از این گونه ها از جمله
بیشـترین  هستند.  ایران  انحصاری  گونه های  از   Astragalus aegobromus و   acanthodes
جمعیـت جانوری ماکروسکوپیک موجود در دریاچه را نوعی سخت پوست به  نام گاماروس )نوعی 
میگوی( با نام علمی Gammarus fasciatus تشـکیل می دهد. ذخایر فراوان گاماروس )49درصد 
نیز براي پرورش ماهی  قزل آال فراهم کرده اسـت. دریاچه  از کل کف زیان تاالب( فضاي مناسبی 
نئور همچنین زیستگاه برخی از گونه های پرندگان مهاجر عبوری است. محدوده این دریاچه، به دلیل 
ضوابط خاص موجود در این منطقه، از سال 1348 به  عنوان یک منطقه حفاظت شده محیط زیستی، 
ارزش های  دارای  دریاچه  این  تاالب های  دارد.  قرار  محیط زیست  حفاظت  سازمان  نظارت  تحت 
 Carexاکوتوریستی، زنبورداری ، کشاورزی و دامداری هستند. گونه های گیاهی مانند زیستگاهی، 
 hordeistichos، Eleocharis mitracarpa، Eleocharis palustris subsp. iranica،
Cephalaria hirsuta و Veronica anagallis-aquatica subsp. michauxii در استان اردبیل، 

فقط از حوضه نئور گزارش شده است.
کليدواژهها: اردبیل، دریاچه نئور، پوشش گیاهی، گونه های انحصاری.

Abstract
Neor Lake is the largest permanent freshwater lake in Ardabil province. The region has 
a wide variety of terrestrial and aquatic plants.There are 147 plant species, belonging to 
34 families, in this area. Overall, about 60 percent of plant species in the study area are 
accounted for Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae, Poaceae, Cyperaceae, and Apiaceae. 
The aquatic plants are found in three life forms, including water floating, submerged and 
emerged. Some of these species, such as Astragalus aegobromus and Launaea acan-
thodes , are endemics of Iran. The most abundant animal population in the lake is mac-
roscopic crustacean, called Gammarus fasciatus. The abundant reserves of Gammarus 
(49% of total benthos of wetland) provide a suitable environment for salmon farming. Neor 
Lake is a habitat for some species of migratory birds. Due to the specific conditions of the 
region, Neor Lake has been announced as an environmental protected area since 1969 
under the supervision of the Environmental Protection Agency. The wetlands of this lake 
have ecotourism, beekeeping, agriculture and animal husbandry values. Plant species 
such as Carex hordeistichos, Eleocharis mitracarpa, Eleocharis palustris subsp. iranica, 
Cephalaria hirsuta and Veronica anagalis-aquatica subsp. michauxii in Ardabil province 
have been only reported from Neor Lake.

Keywords: Ardabil, Neor Lake, vegetation, endemic species
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موقعيتجغرافياییدریاچهنئور
ــی  ــیرین دائم ــه آب ش ــن دریاچ ــور بزرگ تری ــه نئ دریاچ
ــه، از  ــن دریاچ ــز ای ــه آبخی ــت. حوض ــل اس ــتان اردبی اس

ــه  ــه و 33 دقیق ــی در 48 درج ــاظ جغرافیای لح
ــه  ــه و 59 دقیق ــرقی و 37 درج ــول ش ط

عــرض شــمالی در البــه الی رشــته 
 48 در  حصاربالغــی  کوههــای 
کیلومتــری جنــوب شــرقی اردبیــل 
کوههــای  اســت.  شــده  واقــع 
شــرق آن دارای آب و هــوای متأثــر 
از هیرکانــی و مدیترانــهای و کوه هــای 

شــمال غــرب، غــرب و جنوبغربــی 
آن متأثــر از ایرانیتورانــی ســرد اســت 

)رهنمایــی، 1375(. ارتفــاع متوســط دریاچــه 
و  بــوده  متــر   2480 دریــا  ســطح  از  نئــور 

در دامنــه غربــی رشــته کــوه تالــش قــرار دارد. 

ــرض آن  ــن ع ــر، بزرگتری ــه 4750 مت ــول دریاچ ــن ط بزرگتری
ــون مترمکعــب  ــر و حجــم آب دریاچــه حــدود 25 میلی 1150 مت
ــای  ــبی بارشه ــش نس ــت کاه ــتاری، 1357(. به عل ــت )نژادس اس
ــطح  ــه، س ــع آب دریاچ ــاد از مناب ــتفاده زی ــاالنه و اس س
آن بهنــدرت بــه وضعیــت حداکثــر میرســد و 
 420 حــدود  دریاچــه،  متوســط  مســاحت 
هکتــار اســت. بیشــترین عمــق دریاچــه 5/5 
متــر و میانگیــن ژرفــای آن ســه متــر اســت 
ــکل  ــت، 1378(. ش ــازمان محیط زیس )س
ــران را  ــور در ای ــه نئ ــت دریاچ 1 موقعی

نشــان می دهــد. 
ــر درجــه حــرارت در محــدوده  حداکث
ــل  ــاه و حداق ــرداد م دریاچــه C˚ 39/5 در م
ــت.  ــده اس ــزارش ش ــن گ آن C˚ 37- در بهم
متوســط دمــاي ســاالنه C˚ 8/4 و متوســط روزهاي 
یخبنــدان در ســال طبــق گز ارش هــاي هواشناســی 128 

وجـــه
نئـورمربـوطبـه تسـميه

قریـهایاسـتبههميننامدرشـمال
غربـیتـاالبکهامـروزهخالیازسـكنه

بـودهوتنهـاازآنآثـاریباقیمانـدهاسـت.
بوميـانمنطقـهنحـوهپيدایـشدریاچـهراایـن
گونـهنقلقـولمیکننـدکـهبسـتردریاچـهو
ارتفاعـاتحاشـيهآندارایچشـمههایمتعدد
بسـيار اسـتکـهدرسـالهای پرآبـی و
دوربهصـورتطبيعـیازمسـيردره

خـارج منطقـه از شـمالغربی
میشـدهاسـت.
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شکل 1- موقعیت دریاچه نئور در استان اردبیل )تصویر: اداره کل محیط زیست اردبیل(
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ــا  ــن 425 ت ــه بی ــن منطق ــارش ســاالنه در ای ــزان ب روز اســت. می
500 میلی متــر در نوســان بــوده و متوســط بارندگــی ســاالنه 460 
ــوع  ــور از ن ــه نئ ــم منطق ــی اقلی ــت کل ــت. در حال ــر اس میلی مت

ــت. ــرد اس ــوب و س نیمه مرط
ــام  ــه ای اســت به همیــن ن ــه قری ــوط ب وجــه تســمیه نئــور مرب
در شــمال غربــی تــاالب کــه امــروزه خالــی از ســکنه بــوده و تنهــا 
ــش  ــوه پیدای ــه نح ــان منطق ــت. بومی ــده اس ــاری باقی مان از آن آث

ــه و  ــتر دریاچ ــه بس ــد ک ــول می کنن ــه نقل ق ــن گون ــه را ای دریاچ
ــی اســت  ــدد و پرآب ــیه آن دارای چشــمه های متع ــات حاش ارتفاع
ــیر دره  ــی از مس ــورت طبیع ــیار دور به ص ــال های بس ــه در س ک
ــی  ــان یک ــه فرم ــده  اســت. ب ــارج می ش ــه خ ــمال غربی از منطق ش
ــی  ــه روایت ــار شــتر و ب ــد صــد ب ــم چن ــزرگان قدی ــن و ب از خیری
چنــد هــزار بــار شــتر ســنگ در آن مجــرا ریختــه و راه خــروج آب 
را مســدود کردنــد و بــه ایــن صــورت دریاچــه ای پــرآب و گــوارا 

شکل 2- دریاچه نئور و پوشش گیاهی اطراف آن: الف و ب )تصویر: اداره کل محیط زیست اردبیل(، پ و ج )تصویر: فرزانه عظیمی(، چ و ح )تصویر: جابر شریفی(
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امـور آبزیـان به شـمار می آیـد.  آب شـیرین دریاچه از چشـمه هاي 
متعـدد )30 چشـمه( و پـرآب اطـراف آن، از نـزوالت جـوي و 
همچنیـن ذوب یـخ و بـرف کوه هـاي اطـراف تأمیـن می شـود. بـا 
توجـه به شـرایط اقلیمـی منطقه، دریاچـه نئور داراي زمسـتان هاي 
به نسـبت طوالنـی اسـت به طـوري کـه سـطح دریاچـه 5 تـا 6 ماه 
بـه حـدود 80  یـخ  بـوده و گاهـی ضخامـت  از سـال یخبنـدان 
سـانتی متر می رسـد. عمـق متوسـط دریاچـه نیـز 3 متـر و حداکثر 
5 .5 متـر اسـت و آب آن از طریـق رودخانـه هیـر بـا رودخانـه 

دارد. ارتبـاط  قره سـو 

حياتوحشتاالب
از نظــر مورفولوژی، منطقه دارای دو ســیمای خشــکی )کوهســتانی( 
و آبــی )دریاچــه( بــوده و طبیعــی اســت کــه منابــع حیاتــی منطقــه 
نیــز بــر حســب ســیمای فیزیکــی موجــود در دو بخــش موجــودات 
زنــده خشــکی زی و آبــزی طبقه بنــدی شــوند. مــرز طبیعــی کرانــه 
ــه  ــد. دریاچ ــدا می کن ــا را ج ــت آنه ــدوده زیس ــم مح ــه ه دریاچ
نئــور توســط ســازمان بین المللــی حیــات پرنــدگان، زیســتگاه بــا 
اهمیــت بــرای پرنــدگان در نظــر گرفتــه شــده اســت. به طــور کلــی 
ارتفاعــات حوضــه آبریــز و حواشــی دریاچــه، از نظــر گونه هــای 
ــوده و دلیــل آن هجــوم گلــه داران و نبــود  ــر ب حیــات وحــش فقی
امنیــت و آرامــش در منطقــه و چــرای مفــرط، بی رویــه و خــارج 

ــع اســت )ســازمان محیط زیســت، 1378(. از ظرفیــت مرات
ــترین جمعیـــت ماکروســکوپیک موجــود در دریاچــه را  بیشـ
ــام  ــا ن ــاروس )نوعــی میگــوی( ب ــام گام نوعــی سخت پوســت به ن
علمــی Gammarus fasciatus تشـــکیل می دهــد. ذخایر فراوان 
ــبی  ــاالب( فضــاي مناس ــان ت ــاروس )49درصــد از کل کف زی گام
را بــراي پــرورش ماهــی قــزل آال فراهــم کــرده اســـت )شــکل 4(. 
ــب  ــاالب، به ترتی ــن ت ــب در ای ــف زي غال ــومین ک ــن و س دومی
 Quistadrilus و کــرم کم تــار supinum Pisidium دوکفــه اي
multisetosus اســت. کــف زي منحصر به فــرد دیگــر کــه در 
ــرقی و  ــاحل ش ــوار س ــنگ هاي ن ــب روي س ــور اغل ــه نئ دریاچ
هنگامــی کــه دریاچــه آرام اســت در محــل چشــمه هاي زیرزمینــی 
 Mooreobdella fervida بــه راحتی قابــل مشــاهده اســت، گونــه
ــا Fossaria humilis و  ــکم پ ــه ش ــت. دو گون ــا اس از رده زالوه
ــران و در  ــار از ای ــتین ب ــز نخس catascopium Stagnicola نی
ــش در ســال  ــور توســط موســوی ندوشــن و همکاران دریاچــه نئ
ــراي نخســتین  ــه ب ــی ک 1390 گــزارش شــدند. از دیگــر موجودات
بــار از زیــر یخ هــاي ســطح دریاچــه نئــور به دســت آمــد 
Hypogastrura nivicola اســت. Dasycorixa hybrida آخرین 
ــران و از  ــار در ای ــتین ب ــراي نخس ــه ب ــت ک ــزي اس ــره آب حش
دریاچــه نئــور معرفــی شــده اســت )موســوی ندوشــن و همــکاران، 
1390(. از دوزیســتان دریاچــه نئــور هــم فقــط دو گونــه قورباغــه 
ــی راه راه و  ــارت اســت از: قورباغــه مرادب ــه عب شناســایی شــده ک
قورباغــه مردابــی. خزنــدگان منطقــه نئور نســبت بــه دوزیســتان دارای 
ــا و  ــت ها، ماره ــواده الک پش ــه خان ــه س ــتند و ب ــادی هس ــوع زی تن

به وجــود آمــد )شــکل 2( )ســازمان محیط زیســت، 
.)1378

خصوصياتاکولوژیک
براسـاس شـرایط و ضوابطـی کـه در سـال 1971 میالدی 
توسـط کنوانسـیون مربوط بـه تاالب های مهـم بین المللی، 
ملـی و منطقـه ای، معـروف بـه کنوانسـیون رامسـر بـرای 
تاالب هـا ارائـه شـد، دریاچـه نئـور یـک تـاالب ملـی 
بـودن  دارا  به علـت  تـاالب  ایـن  می شـود.  محسـوب 
از  یکـی  طبیعـی،  منحصر به فـرد  و  خـاص  ویژگی هـاي 
مراکـز مهـم تحقیقـات سـازمان حفاظت محیط زیسـت در 

شکل 3- ریخته شدن زباله در اطراف دریاچه توسط گردشگران

شکل 4- ماهی هرز کاراس )تصویر: اداره کل محیط زیست اردبیل(
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شکل 5- برخی از جانوران موجود در دریاچه نئور. )تصاویر: اداره کل محیط زیست اردبیل( 
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 Gammarus fasciatus  )میگوی گاماروس( Charadrius hiaticula )سلیم طوقی- مهاجر عبوری(

Ardea cinerea )حواصیل خاکستری(

Anser sp. )غاز وحشی(
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مارمولک هــا تعلــق دارنــد. پرنــدگان دریاچــه نئــور اغلــب 
مهاجــر عبــوری هســتند. تعــداد 48 نــوع پرنــده مهاجر و 
بومــی بــرای ایــن منطقــه ذکــر شــده اســت کــه از ایــن 
ــتند. از  ــر هس ــه مهاج ــی و 31 گون ــه بوم ــدا 17 گون تع
ــه آور و  ــه جوج ــر، 17 گون ــدگان مهاج ــداد پرن ــن تع ای
ســایر پرنــدگان عبــوری هســتند. از پرنــدگان بومــی نیــز 
می تــوان بــه کبــک دری، عقــاب طالیــی، زاغــی و جغــد 
ــه آور  ــر جوج ــدگان مهاج ــرد. از پرن ــاره ک ــک اش کوچ
ــه اردک ســبز، خوتــکا، چــکاوک شــاخ دار و  می تــوان ب
از پرنــدگان عبــوری بــه حواصیــل خاکســتری، پرســتوی 
ــرد.  ــاره ک ــیاه اش ــک س ــفید و لک ل ــال س ــی ب دریای

ــار و کبــک دری  ــوه ای، ســیاه گوش، راســو، کفت خــرس قه
ــه  ــر منطق ــرض خط ــای در مع ــوان گونه ه ــم به عن ه

محیط زیســت،  )ســازمان  شــده اند  معرفــی 
ــکل 5(. 1378(. )ش

پوششگياهی
دریاچه نئور از نظر پوشـش گیاهي جغرافیایي 
به ترتیـب از طـرف شـرق و شـمال شـرقي بـا 

جنگل هـاي تالـش )جزء ناحیه اروپا- سـیبری( 
ایرانـی-  اسـتپ هاي  بـا  غـرب  و  جنـوب  از  و 

 تورانـي داراي مـرز مشـترک اسـت. مطالعه رسـوبات 
دریاچـه نئور، بـا اسـتفاده از روش گرده شناسـي )پالینولوژي( 

نشـان داد کـه گرده هـاي درختـي به طـور عمـده شـامل ریـش بـز 
 )Fagus( راش ،)Quercus( بلوط ،)Betula( تـوس ،)Ephedra(
و سـروکوهي )Juniperus( هسـتند. گرده هـاي علفـي نیـز به طـور 
 )Chenopodiaceae( اسـفناجیان  خانواده هـاي  شـامل  عمـده 
گندمیـان   ، )Asteraceae( کاسـنی   ، )Apiaceae( چتریـان 
)Poaceae( و شـب بوها )Brassicaceae( اسـت. درصد فراواني 
گرده هـاي درختـي نیز نشـان مي دهد کـه در دوره آخریـن یخبندان 
میـان پوشـش گیاهـي منطقه نئـور، از بیـن گرده هاي درختـي، فقط 
گرده هـاي درختچـه ای ریش بـز و درختـان بلـوط دیـده مي شـوند. 
در ایـن دوره، از بیـن گرده هـاي علفـي، خانواده اسـفناجیان نسـبت 
بـه سـایر گرده هـاي علفي فراوان تـر بوده اسـت. طي گـذار از دوره 
دیریخبنـدان بـه هولوسـن اولیـه، گرده هـاي درختچـه ای و درختـي 
ماننـد ریش بـز به تدریـج افزایـش یافتـه و طـي دوره سـرد ، دوبـاره 
کاهـش یافتـه و پوشـش گیاهـي علفـي در منطقـه نئـور جایگزیـن 
پوشـش درختـي شـده اسـت. بدین ترتیـب، به نظـر مي رسـد پس از 
دوره سـرد ، پوشـش گیاهـان درختـي و علفـي رو بـه افزایـش بوده 
و نشـانه هاي شـروع دوره هولوسـن آشـکار شـده اسـت )عزیزی و 

همـکاران، 1392(.

تيپهایگياهی 
در منطقــه دریاچــه نئــور پنــج تیــپ گیاهــی به شــرح زیــر 

می شــوند: داده  تشــخیص 

1-  چمــن زار: ایــن تیــپ بــا مســاحت تقریبــی 892 هکتــار ، 
ــود.  ــامل می ش ــه را ش ــیه دریاچ ــه و حاش ــطح حوض ــق مس مناط
ــرار دارد.  ــری ق ــا 3000 مت ــن 2550 ت ــاع بی ــپ در ارتف ــن تی ای
بــه می تــوان  چمــن زار  در  موجــود  گیاهــی  گونه هــای  از 
 Festuca ovina، Dactylis glomerata Trifolium repens 
Poa bulbosa، Cynodon dactylon و Lotus corniculatus

 اشــاره کــرد. نــوع بهره بــرداری میان بنــد و ییالقــی بــوده و 
ــل  ــن عوام ــه یکــی از مهمتری ــزان چــرای دام ســنگین اســت ک می

تخریــب نیــز به حســاب می آیــد.
ــپ  ــن تی ــف زار )Festuca-Astragalus(: ای ــه- عل 2- بوت
بــا مســاحت تقریبــی 2600 هکتــار و در ارتفــاع 2500 تــا 
ــز  ــه آبخی ــاط حوض ــب نق ــًا در اغل ــری، تقریب 3196 مت
گونه هــای  از  برخــی  دارد.  گســترش  نئــور 
موجــود در تیــپ مزبــور عبــارت اســت از:
Festuca ovina، Onobrychis cornuta، Bromus 

tectorum، Thymus kotschyanus، Astragalus 

aegobromus و  Astragalus pinetorum

و  بــوده  ییالقــی  بهره بــرداری  نــوع   
ــپ ســطحی و  ــن تی فرســایش موجــود در ای

میــزان چــرای دام ســنگین اســت.  
 3- صخــره ای: رویشــگاه صخــره ای بــا 
ــار و به صــورت لکــه ای  مســاحت تقریبــی 180 هکت
در ســطح حوضــه مــورد نظــر پراکنــده اســت. ارتفاع متوســط 
ــه  ــاع حوض ــترین ارتف ــا بیش ــن ت ــوده و از کمتری ــر ب در آن متغی
ــگاه  ــطح رویش ــاخص در س ــای ش ــی از گونه ه ــود دارد. برخ وج
 Ferula persica ،Prangos از:  اســت  عبــارت  صخــره ای 
 Amygdalus و   ferulacea، Cotoneaster nummularius
ــون  ــوده و اکن ــدید ب ــره ای ش ــپ صخ ــایش در تی lycioides.فرس
به عنــوان مرتــع مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. همیــن امــر 
ســبب تخریــب پوشــش گیاهــی و خــاک در ســطح ایــن رویشــگاه 
ــار از حوضــه  ــه حــدود 70 هکت ــر اســت ک ــه ذک می شــود. الزم ب

ــر کشــت اســت.  ــور زی ــز نئ آبخی
ــه شــرایط اکولوژیکــی و  ــا توجــه ب پوشــش گیاهــی منطقــه ب
برحســب رویشــگاه، بــه دو بخــش گیاهــان خشــکی زی و گیاهــان 
ــای  ــامل گونه ه ــکی زی ش ــان خش ــود. گیاه ــیم می ش ــزی تقس آب
ــزی  ــان آب ــتند. گیاه ــه ای هس ــه ای و درختچ ــا، بوت ــاله، پای یک س
منطقــه نئــور هــم شــامل گونه هایــی اســت کــه در درون دریاچــه 
ــش  ــی روی ــا پای آب ــه ور ی ــراف به صــورت غوط و چشــمه های اط

دارنــد. 
در ایـن حوضـه147 گونـه گیاهی متعلـق به 34 تیره شناسـایی 
شده که بیشتر آنها استفاده دارویی، خوراکی و صــنعتی دارنــد. تیره 
کاسـنی )Asteraceae(  با 21 گونه، بقـوالت )Fabaceae(  با 19 
 )Poaceae( با 17 گونـه، گندمیان )Lamiaceae( گونـه، نعنائیـان
 )Apiaceae( و چتریـان )Cyperaceae( بـا 11 گونـه و جگنیـان
بـا 10 گونـه، در مجمـوع حـدود 60 درصدگونه های گیاهـی منطقه 

تهيــه
برنامههــايآمـوزشی

آن پخش و گردشگران برای
که عمومی رسانههاي طریق از
منجربهآگاهیعمومیازاهميت
ایندریاچهميشود،بایدمورد

توجهقرارگيرد.
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شکل 6- برخی از گونه های گیاهی آب زی و خشکی زی منطقه نئور )تصاویر: محمد محمودی(

 Acantholimon hohenackeri

 Ranunculus arvensisButomus umbellatus

 tachys lavandulifoliaُ
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را به خـود اختصـاص داده انـد. گونه هـای گیاهـی نئـور 
از نظـر فـرم بیولوژیـک بـه 5 گـروه تقسـیم می شـود، که 
عبـارت اسـت از: خشکی پسـند ، نـم زی، پای آبی، شـناور 
و غوطـه ور در آب )شـکل 6(. پوشـش گیاهـی اطـراف 
)ماننـد: خشـکی زی  گونه هـای  شـامل  نئـور  دریاچـه 
 Centaurea virgata ،Bromus tectorum ،
ــم زی  ــبدرها( و ن ــواع ش Lactuca scarioloides و ان
 Cynodon و   Catabrosa aquatica )ماننــد: 
dactylon( اســت. پوشــش گیاهــی درون دریاچــه 
ــارت  ــه عب ــود ک ــدی می ش ــروه طبقه بن ــه گ ــور در س نئ
ــناور  ــد: Butomus umbellatus( ، ش ــی )مانن ــت از:  پای آب اس
)ماننــد: Potamogeton natans( و غوطــه ور در آب )ماننــد: 

 .)Potamogeton pectinatus
از گونه های انحصاری ایران که در منطقه مشاهده می شود، می توان به 
Launaea acanthodes ، Astragalus aegobromus، 
Eremurus persicus  و Ajuga chamaecistus 
    Carex hordeistichos ــد ــی مانن ــای گیاه ــرد. گونه ه ــاره ک اش
 Eleocharis mitracarpa ، Eleocharis palustris subsp.
 Veronica anagallis-aquatica subsp. michauxii و iranica

در اســتان اردبیــل، فقــط از حوضــه نئــور گــزارش شــده اســت.

ارزشهاوکارکردهايدریاچه
ارزش ها و کارکردهاي دریاچه نئور عبارتند از:

ــن  ــوان بزرگ تری 1- اهمیــت اکولوژیکــی دریاچــه نئــور به عن
ــیرین  ــوي آب شـ ــه میگ ــا گون ــتان ب ــیرین اس ــه آب ش دریاچ
ــه  ــه را ب ــه دریاچ ــوري آن ک ــی و جان ــوع گیاه ــاروس و تن گام
یکــی از مهمتریــن مراکــز تولیــد قــزل آالي طبیعــی تبدیــل کــرده 

اســت.
2- ارزش هاي اکوتوریستی منطقه.

انــواع  انجــام  به منظــور  منطقــه  پژوهشــی  ارزش   -4
ــی  ــای گیاه ــش، گونه ه ــات وح ــی روي حی ــاي علم پژوهش ه
ــد  ــه آب هــای داخــل خشــکی مانن ــوژي دریاچــه )مطالع و لیمنول

.)... و  برکه هــا  دریاچه هــا، 
5- سایر ارزش هاي مشترک تاالب ها. 

عواملتهدیددریاچه 
ــه  ــوان ب ــد موجودیــت دریاچــه نئــور مي ت از جملــه عوامــل تهدی

مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
ــراي میگــوي آب شــیرین  1- ماهــی هــرز کاراس تهدیــدي ب
ــد  ــا آن بای ــه ب ــای مقابل ــاروس” اســت )شــکل 4(. روش ه ”گام

بررســی و اعمــال شــود. 
2- بــا وجــود جاذبه هــاي گردشــگري منطقــه، نبــود امکانــات 
گردشــگري، مشــکالت عمــده اي را بـــراي گردشــگران و مدیریــت 

منطقــه ایجــاد کــرده اســت. 

3- ورود فضوالت دام هاي عشایري حاشیه تاالب.
ــی  ــواد آل ــطح م ــده س ــب ش ــه دام موج ــرای بی روی 4- چ
دریاچــه افزایــش یابــد. بنابرایــن مدیریــت چــرای دام بایــد توســط 

ــود.  ــال ش ــوط اعم ــتگاه های مرب دس
ــی در  ــش بارندگ ــل کاه ــطح آب به دلی ــدن س ــن آم 5-پایی

ــر. ــال اخی ــد س چن
مــردم  توســط  عیــد  قرمــز  ماهی هــای  کــردن  6-رهــا 
بــه دریاچــه کــه خــود به عنــوان دغدغــه جــدی و تهدیــد 
ماهــی  ایــن  می شــود.  تلقــی  دریاچه هــا  ایــن  اکوسیســتم 
ــر  ــی تکثی ــان کوتاه ــد در مدت زم ــودن می توان ــر مقاوم ب به خاط
قابل توجهــي داشــته و همــه چرخه هــای حیاتــی یــک اکوسیســتم 

آبــی را به هــم بریــزد.
ــراف  ــه در اط ــل تجزی ــر قاب ــای غی ــدن زباله ه 7-انباشته ش

ــکل 3(. ــگران )ش ــط گردش ــه توس دریاچ
بــا توجــه بــه عوامــل تهدید کننــده و شــرایط کنونــی دریاچــه، 
و  معیارهــا  اســاس  بــر  اکوسیســتمی  یک پارچــه  مدیریــت 
ــران اســتانی  ــد مــورد توجــه مدی اســتانداردهای محیط زیســتی بای
و ملــی باشــد. همچنیــن هدایــت گردشــگران و مدیریــت پســماندها 

ــد.  ــه باش ــی دریاچ ــای حفاظت ــای برنامه ه ــد از اولویت ه بای
تهیـه برنامه هـاي آموزشـی بـرای گردشـگران و پخـش آن از 
طریـق رسـانه هاي عمومـی که منجـر به آگاهـی عمومـی از اهمیت 

ایـن دریاچـه مي شـود نیـز بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد.
محدوده هــا و مرزهــای اطــراف دریاچــه بــا توجــه بــه 
کاربری هــاي مختلــف بایــد تعییــن شــود تــا بتــوان بــراي حفاظــت 

ــرد. ــزی ک ــل از آن برنامه ری کام
بــا توجــه بــه قــرار داشــتن دریاچــه نئــور در فهرســت مناطــق 
ــر  ــد بیشــتر ب ــازمان محیط زیســت، توجــه و تأکی ــده س حفاظت ش

حفاظــت آن مــورد انتظــار اســت.
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