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رویشگاه نیلوفر آبی زرد در استان کرمانشاه
معصومه خان      حسنی1*، یحیی خداکرمی2، نسترن جلیلیان3 و عادل جلیلی4

The habitat of Nuphar lutea in Kermanshah province
M. Khanhasani1*,Y. Khodakarami2, N. Jalilian3 & A. Jalili4
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رویشگاه نیلوفر آبی زرد در استان کرمانشاه
معصومه خان      حسنی1*، یحیی خداکرمی2، نسترن جلیلیان3 و عادل جلیلی4

The habitat of Nuphar lutea in Kermanshah province
M. Khanhasani1*,Y. Khodakarami2, N. Jalilian3 & A. Jalili4

چكيده
سراب نيلوفر در 22 كيلومتري جاده اصلي كرمانشاه به كوزران در غرب شهرستان كرمانشاه واقع شده و یکی از 
تفرجگاه      های زیبای استان كرمانشاه است كه به عنوان پنجاه و پنجمين اثر طبيعی ملی در فهرست ميراث طبيعی 
ایران قرار گرفته است. وجه تسميه آن به      دليل وجود گونه       بسيار زیباي نيلوفر زرد )Nuphar lutea( در  حالت 
شناور و غوطه      ور به      صورت انبوه است. این مطالعه براساس روش مرسوم مطالعات تاكسونومی منطقه      ای با مراجعه 
ميدانی در سال های 1390 تا 1395 در رویشگاه      های آبی استان كرمانشاه انجام شد. بر اثر كمبود بارش      ها، حفر 
چاه      های غيرمجاز و كشت گياهان آب      دوست در اطراف سراب نيلوفر، از سال 1390 نشانه      هایی از خشک شدن این 
سراب پدیدار شد تا اینکه در سال 1394 به      طور كامل خشک شد وگل های نيلوفر زرد دچار آسيب جدی شدند. 
گزارش      های ارسالی و بازدیدهای مکرر زیستگاه آنها، نشان از حذف این گونه در منطقه دارد به      طوری      كه حتي یک 
پایه از آنها مشاهده نشد. حتی پس از احيای مجدد تاالب نيز پایه      ای از نيلوفر در آن نرویيد. لذا براساس معيارهای 
اتحادیه جهانی حفاظت از طبيعت )IUCN( با توجه به سطح اشغال برآوردشده و منفک و مجزا بودن رویشگاه گونه، 

نيلوفر زرد در ایران گونه      ای در بحران انقراض محسوب می      شود.

واژه      های كليدی: نيلوفر زرد، سراب نيلوفر، كرمانشاه، رویشگاه

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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مقدمه
در حـدود 14 كيلومتـری شـمال غرب كرمانشـاه، ابتدای منطقه 
سـنجابی و دامنـه كـوه كماجـار، دریاچـه كوچکـی بـه چشـم 
میخـورد كـه همچـون اسـتخری طبيعی خـود را در گوشـهای 
از طبيعـت جـای داده اسـت. این دریاچـه با نام سـراب نيلوفر 
شـناخته میشـود چرا كـه مملـو از گل هـای نيلوفـر اسـت كـه 
در فصـول گـرم سـال غنچهها و برگهایشـان را بر سـطح آب 

نند.  میگسترا
طبيعـی  جاذبه هـای  از  یکـی  نيلوفـر  سـراب 

كـه  می آیـد  به شـمار  كرمانشـاه  گردشـگری 
بـا مسـاحتی حـدود 25 هکتـار در ارتفـاع 

1331 متـری از سـطح دریـا واقـع شـده و 
توسـط سـازمان ميـراث فرهنگـی در 27 
اسـفند 1387 به عنـوان پنجـاه و پنجمين 
ميـراث  فهرسـت  در  ملـی  طبيعـی  اثـر 
طبيعـی ایـران قـرار گرفتـه اسـت. وجـه 

تسـميه ایـن سـراب بهدليـل وجـود گونه 
بسـيار زیبـاي نيلوفـر زرد بهحالت شـناور 

و غوطـهور بهصـورت انبـوه بـوده اسـت كـه 
ریشـه در اعتقـادات و باورهـای مردم كرمانشـاه 

دارد. به هميـن دليـل جایـگاه ویژه ای در ادیـان، نقوش 
و معمـاری ایـران باسـتان دارد كه یکی از نمونه های بـارز آن را در 

نقـوش طاق بسـتان كرمانشـاه می توان دید. بـه  باور برخـی مورخان، 
نيلوفرهـای آبـی كه در نقش برجسـته های طاق بسـتان دیده می شـود 
بـا الهـام از نيلوفرهـای سـراب نيلوفـر در دل كـوه نقـش بسـته اند. 
آب سـراب نيلوفـر آن چنـان زالل اسـت كه سـاقه گل هـای نيلوفر از 
زیـر آن بهوضـوح نمایـان اسـت. بهدليل نزدیـک بودن به شهرسـتان 
كرمانشـاه و نيـز احـداث پـارك در محيط اطـراف دریاچـه، یکی از 
تفرجگاههـای زیبـای اسـتان كرمانشـاه محسـوب می شـود و مـورد 
اسـتقبال بازدیدكننـدگان بسـياری، بهخصوص در ماههای گرم سـال 
قـرار می گيـرد. عمـق بعضی قسـمتهای این سـراب به بيـش از 32 
متر میرسـد. همچنيـن این سـراب دارای غارهـای زیرزمينی و چند 

چشـمه جوشـان اسـت كـه آب آن را تأميـن می كننـد. 
بلنديهـاي زاگـرس بـا داشـتن كوههایـي چـون شـاهو، پـراو، 
امرولـه، داالخانـي، سـفيدكوه و همچنين برخـورداري از تنوع اقليمي 
سردسـيري و گرمسـيري، سـبب تنوع گياهی شـده اسـت. براسـاس 
آخریـن مطالعات انجام شـده تعداد گونه های گياهی اسـتان كرمانشـاه 
یک هـزار و 115 گونـه متعلـق بـه 93 تيـره گياهـی بـوده و از ایـن 
مجموعـه 132 گونـه انحصاری ایران و 11 گونه انحصاری كرمانشـاه 
اسـت )جليليـان و همـکاران، 1392(. بعضي از ایـن گياهان در 
نواحـي محـدودي از كشـور ميروینـد و آنهـا را در 
هيـچ جـاي دیگـری از جهـان نميتـوان یافت. 
ایـن گياهـان در ردیـف ثروت هـاي طبيعـي 
ایـن سـرزمين بـه شـمار ميرونـد. 124 
كميـاب  گياهـان  گـروه  در  نيـز  گونـه 
آسـيبپذیر و در معـرض خطـر جـاي 
.)Jalili and Jamzad, 1999( دارنـد

در  سـرابها  و  تاالبهـا  نقـش 
اكوسيسـتمهای طبيعـی و تأثيـر شـگرف 
فضـای اقليمـی آنها بـر آب وهـوای منطقه 
باعث شـده تـا پناهگاه بسـياري از گونه هاي 
نـادر گياهـی و جانـوری در خطـر انقـراض و 
مأمـن مناسـبي بـراي اسـتقرار آشـيانه و توليدمثـل 
انـواع مختلـف آبزیـان و پرنـدگان مهاجـر و بومي باشـند. از 
طرفـی خشـکيدگی و كاهـش سـطح آب در آنهـا، یکـی از عوامـل 
توليـد ریزگردهـا و آلودگـی هـوا اسـت. ازآنجایی كه بدون شـناخت 
بوم سـازگانها، بهرهگيـری مسـتمر از آنهـا ناممکـن اسـت بنابرایـن 
بررسـی و شـناخت آنهـا بهویـژه بومسـازگانهای آبـی، بهعنـوان 
حسـاسترین منابـع جهانـی كـه همـواره مـورد تجـاوز انسـان قرار 

گرفتـه، بسـيار مهـم اسـت )حسـام پور و آسـتانی، 1390(.
براسـاس گزارش اداره كل شيالت اسـتان كرمانشاه، 41 رودخانه، 
83 سـراب و 112 چشـمه در سـال 1385 در سطح اسـتان كرمانشاه 

وجود داشـته اسـت )بی نام، 1385(. 
آبـی  نيلوفـر  تيـره  از  گرمسـيری  گونـهای  زرد  نيلوفـر 
)Nymphaeaceae( اسـت. در شـرایط مناسـب، ایـن گيـاه بـرای 
تمـام سـال بـدون توقـف بـه رشـد خـود ادامـه می دهـد و در طـی 
سـال، بارهـا گل می دهـد. گلهـای بسـيار خوشـبو و معطـری كـه 
در صبـح بـاز هسـتند و در ظهـر نيمه بسـته شـده و در شـب كامـاًل 
بسـته می شـوند، نمـای بسـيار زیبایـی را در حوضچهها یا اسـتخرها 

می آورنـد. به وجـود 
بـا اجرای طـرح تحقيقاتی »مطالعه و بررسـي شـرایط اكولوژیک 
رویشـگاه هاي ماندابـي ایران« طـی سـال های 1390-1395، نيلوفر 
زرد در 3 رویشـگاه آبـی اسـتان كرمانشـاه به شـرح زیـر حضـور 
داشـت: سـراب نيلوفـر، 20 كيلومتـری شـمال غـرب كرمانشـاه بـا 
مسـاحتی در حـدود 25 هکتـار در طـول جغرافيایـي˚46 و 51́ و 
˝32 و عـرض جغرافيایـي˚34 و 24́ و ˝49 )بـا حضـور گسـترده و 

نقش 
سراب      ها  و  تاالب      ها 

و  طبیعی  اکوسیستم      های  در 
بر  آنها  اقلیمی  تأثیر شگرف فضای 

آب وهوای منطقه باعث شده تا پناهگاه 
بسیاري از گونه هاي نادر گیاهی و جانوری 
براي  مناسبي  مأمن  و  انقراض  خطر  در 

انواع  تولیدمثل  و  آشیانه  استقرار 
مختلف آبزیان و پرندگان مهاجر 

و بومي باشند.

 Nuphar lutea (L.) Sm. -1شکل
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بهعنـوان گونـه غالـب(، تـاالب هشـيالن در 
فاصلـه 36 كيلومتـری شـمال غربـی شـهر 
 450 حـدود  در  مسـاحتی  بـا  كرمانشـاه، 
 46  ̊53 ́ 30/5 هکتـار در طول جغرافيایـی̋ 
 34˚  35΄  5˝ شـرقی و عـرض جغرافيایـی 
شـمالی و سـراب قره بـالغ اعظـم در فاصلـه 
3 كيلومتـری از شهرسـتان سـرپل ذهـاب، با 
مسـاحتی در حدود 250 متـر مربع بين طول 
جغرافيایـی˝11 ΄50 ˚45 شـرقی و عـرض 
جغرافيایـی˝2 ΄29 ˚34 شـمالی )شـکل 2(. 

موادوروشها
تأثيـر  آب وهـواي اسـتان كرمانشـاه تحـت 
رژیم مرطـوب مدیترانـهاي و داراي ميانگين 
 800 تـا   300 سـاالنه  بارندگـي  ميـزان 
گونـه  رویشـگاه   3 هـر  اسـت.  ميليمتـر 
نيلوفـر زرد در اسـتان كرمانشـاه، براسـاس 
اقليـم  روش »دومارتـن اصـالح شـده« در 

شـدهاند. واقـع  سـرد  نيمهمرطـوب 
بـا  نيلوفـر  سـراب  مکانـی  موقعيـت 

اسـتفاده از نقشههای 1:250000 و 1:50000 
شناسـایی و محل دقيق آن با اسـتفاده از GPS مشـخص شـد )شکل 
2(. اطالعاتـی از قبيـل مختصـات جغرافيایـی، ارتفاع از سـطح دریا، 
وسـعت، نـوع مانـداب، شـيب كلـی منطقـه، جهـت شـيب، وضعيـت 
)فصلـی یـا دائمـی(، رژیـم آبـی )كاهـش ميزان آب، خشـک شـدن 
و تغييـر نيافتـن ميـزان آب(، نـوع بهرهبـرداری اعـم از آب، خـاك 
و گيـاه و وضعيـت مناطـق مجـاور شـامل زمين هـای كشـاورزی، 
جـاده، اسـتپ و مناطـق مسـکونی ثبـت شـد. از چنـد نقطه سـراب 
بسـته بـه گسـتردگی آن و تفاوت هـای پوشـش گياهـی در داخل هر 
یـک و در قالـب قطعـات 25×25 یـا 50×50 سـانتیمتر، بيوماس یا 
ذیتـوده سـرپا جمـع آوری شـده، پـس از انتقال بـه آزمایشـگاه در 
دمـای معمولـی محيـط خشـک و توزین شـدند. یـک نمونـه آب نيز 
بـرای اندازهگيـری ميزان اسـيدیته و هدایت الکتریکی برداشـت شـد.
تاكسـونومی  مطالعـات  مرسـوم  روش  براسـاس  تحقيـق  ایـن 
منطقـهای بـا مراجعـه ميدانـی بـه منطقه تحقيـق در سـال های 1390 
تـا 1395 انجـام شـد. گونههـای گياهی منطقـه پس از جمـعآوری، 
خشـک  پرس شـدند. سـپس با اسـتفاده از فلورهای موجـود، بهویژه 
 Davis,( فلـور تركيـه (Rechinger, 1963-2010( فلـور ایرانيـکا
1988-1965(، فلـور ایـران )اسـدی و همـکاران، 1367-1390( و 
فلـور رنگـی ایـران )قهرمـان، 1354-1386( بهطور دقيق شناسـایی 
شـدند. طبقهبنـدی گياهان براسـاس سيسـتم APGIII صورت گرفت 
و اسـامی اختصـاری مؤلفـان تاكسـونها، با سـایت اینترنتـی نامهای 

گياهـی )IPNI, 2016( تطبيق داده شـد.
نمونههـا در هرباریـوم مركـز تحقيقـات و آمـوزش كشـاورزی و 

منابـع طبيعی اسـتان كرمانشـاه )RANK( نگهداری می شـوند. شـکل 
تعييـن   )Raunkiaer, 1934( براسـاس سيسـتم  گياهـان  زیسـتي 
شـد. این سيسـتم طبقهبنـدی در تمامی شـرایط محيطی روش بسـيار 
مناسـبی اسـت؛ بهویـژه در مناطقی كه شـرایط آب وهوایی )زمسـتان 
سـرد و تابسـتان خشـک( بهشدت در رشـد و توسـعه گياهان فصلی 
تأثيرگـذار اسـت )Klimes, 2003(. پراكنـش جغرافيایـی گونههای 
گياهـی شناسـایی شـده منطقـه بـا اسـتفاده از اطالعـات فلورهـای 
نامبـرده اسـتخراج شـد. مناطق جغرافيایـی گياهی هر گونه براسـاس 
دیدگاه هـای )Takhtajan (1986 و )Zohary (1963 تعييـن شـد.

نتایج
نتایج آناليز آب نشـان داد كه اسـيدیته آب این سـراب 8/5  و ميزان 
هدایـت الکتریکـی آن ms/cm 344 اسـت. همچنيـن متوسـط وزن 

زنـده گياهـی معـادل 83 گـرم در متر مربع اسـت.
جوامـع گياهی آبـزی به لحاظ همگـن بودن محيط آبی به نسـبت 
جوامـع خـاكزی، از غنای گونهای زیادی برخـوردار نبوده و گياهان 
موجـود در این زیسـتگاه ها به نسـبت گياهان خشـکیزی از تخصص 
سـاختاری كمتـری برخوردارند. شـکل زیسـتی گياهان نشـاندهنده 
سـازشهای ریختـی آنها نسـبت بـه شـرایط اقليمی، خاكی، زیسـتی 
.)Archibold, 1995( و درنهایـت اكولوژیکـی یک رویشـگاه اسـت

گونههـای گياهـی شناسایی شـده در این منطقه به همـراه وضعيت 
رویشی، شکل زیستی و پراكنش جغرافيایی در جدول 1 ارائه شده است.
جایـگاهحفاظتـیگونـهنيلوفـرزرد)Nuphar lutea(در

شکل 2- موقعيت جغرافيایی سراب نيلوفر در ایران و استان كرمانشاه



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 92

اسـتانکرمانشـاه
براسـاس اسـتانداردها و معيارهـای اتحادیه جهانـی حفاظت از 
طبيعـت، اگـر محـدوده پراكندگـی جغرافيایـی یک گونـه كمتر 
از 100 كيلومتـر مربـع و سـطح تحـت اشـغال آن كمتـر از 10 
كيلومتـر مربع باشـد یا تعـداد آن در یک جمعيـت كمتر از 250 
پایـه بالغ باشـد، گونه در گـروه گونههای »در بحـران انقراض« 

طبقـه بنـدی میشـود. بنابرایـن براسـاس معيارهای 
بحـران  در  گونههـای  بـرای  كـه   IUCN

انقراض، سـطح اشـغال را كمتـر از 100 كيلومتر 
مربـع بـرآورد كرده و گونه را بهشـدت منفک 
و مجـزا یا اینکـه فقط در یـک محل وجود 
داشـته باشـد، معرفـی میكند، گونـه نيلوفر 
زرد در ایـران، گونـهای در بحـران انقراض 

.)IUCN, 2017( محسـوب میشـود
ميدانـی،  مشـاهدات  براسـاس 

هشـيالن  تـاالب  رویشـگاه  دو  در 
سـال  در  اعظـم  قرهبـالغ  سـراب  و 

نشـد. مشـاهده  زرد  نيلوفـر  گونـه   ،1396

بحثونتيجهگيری
گياهـان آبـزی بخـش مهمی از سـالمت و تنـوع اكوسيسـتم های آبی 
هسـتند و نقـش اصلـی را در نگهـداری كلـی دریاچههـا، آب گيرها، 
رودخانههـا و نهرهـا بـرای ماهیهـا، حيات وحش و دیگـر جانوران 

برعهـده دارنـد. اكوسيسـتمهای آبـی بهتریـن و مهم ترین مخـازن ژن 
گياهـي و جانـوري روي زمين هسـتند )Dugan, 1990( و به عنوان 
كانونهـاي تجمـع آب در فالت خشـک ایران جایگاه ویـژهاي دارند 
و با ذخيره آب و توليد ماده زنده زیاد، منبع تأمين آب و غذا و سـایر 
اسـتفادهها بـراي مـردم بهویـژه حاشيه نشـينها هسـتند؛ امـا بهدليـل 
واقـع شـدن در پسـتترین نقـاط حوزه هـاي آبخيـز، معمـواًل تحـت 
تأثيـر اغلب تغييرات و تحوالت باالدسـت قرار ميگيرند. 
و  »مطالعـه  تحقيقاتـی  طـرح  اجـرای  بـا 
رویشـگاه هاي  اكولوژیـک  شـرایط  بررسـي 
ماندابـي ایـران«،  تاالبهـا و سـرابهای 
متعـددی در سـطح اسـتان مـورد بازدیـد 
و آماربـرداری قـرار گرفتنـد كـه برخـی 
از آنهـا یـا بهطـور كامـل خشـکيده و از 
بيـن رفتـه بودنـد )ماننـد سـراب خضـر 
زنـده و سـراب خضـر اليـاس( یـا اینکه 
بحرانهـای  دچـار  فصلـی  به صـورت 
داشـتند  قـرار  كمآبـی  و  بیآبـی  پی درپـی 
)ماننـد سـراب نيلوفـر و تـاالب هشـيالن(. این 
مناطـق از اواخـر خردادماه تا اواسـط پایيـز به دليل 
بهره برداریهـای بیرویـه از چاههـای عميـق و نيمه عميـق 
كه بـرای آبيـاری محصوالت كشـاورزی بهخصـوص ذرت و چغندر 

قنـد حفـر شـدهاند، بهطـور كامـل خشـک میشـوند.
گياهـان چندسـاله آبزی و برآمـده از آب درصد باالیی از بيومس 

س  سا ا بر
که   IUCN معیارهای 

برای گونه      های در بحران انقراض، 
سطح اشغال را کمتر از 100 کیلومتر 

به      شدت  را  گونه  و  برآورد       کرده  مربع 
منفک و مجزا یا اینکه فقط در یک محل 
می      کند،  معرفی  باشد،  داشته  وجود 

گونه نیلوفر زرد در ایران، گونه      ای 
محسوب  انقراض  بحران  در 

می      شود.

شکل Juncus inflexus L. -4، عکس از نسترن جليليانشکل Plumbago europaea L. -3، عکس از نسترن جليليان
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وضعيت
رویشی

ناحيه
رویشی

شكل
زیستی

نام
فارسی نامتيره نامعلمی ردیف

Hyg ES, M, IT Thr دم روباهی 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 كيسه كشيش 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 شکرتيغال 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 نيلوفر آبی Nymphaeaceae 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 هفت بند Polygonaceae Polygonum lapathifolium L. 17

Hel IT Thr آالله وحشی Ranunculaceae Ranunculus arvensis L. 18

Hyg ES, IT, M,
SS

Thr خاكشی تلخ Brassicaceae Sisymbrium irio L. 19

جدول 1- فهرست گونه های گياهی شناسایی شده در سراب نيلوفر 

عالئم اختصاری وضعيت رویشی: Hel= برآمده از آب، Hyd= آبزی )Fl= شناور، Su= غوطه ور(، Hyg= رطوبت پسند؛ شکل های زیستی (Life formا):  Cha  كامفيت، 
Geo= ژئوفيت، Cr كریپتوفيت، Hem= همی كریپتوفيت، Pha= فانروفيت، Thr= تروفيت، پراكنش جغرافيایی (Chorotypeا): -COS جهان وطنی، ES= اروپا- سيبری،

 Hyr= هيركانی، IT= ایرانی- تورانی، Z= زاگرسی، M= مدیترانه ای، PL= چندناحيه ای و SS= صحاراسندی. 
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گياهـی را در ایـن اكوسيسـتم شـامل میشـوند )جـدول 1(.
ایـن امر نشـانگر سـازگاری بهتر این شـکل زیسـتی در محيط 
آبـی اسـت. در ميـان گياهـان حاشـيهای و برآمـده از آب ایـن 
مناطـق نيـز بسـته به ميـزان وابسـتگی گونههـا به محيـط آبی، 
انـواع گونههـای چندسـاله در نقـاط نزدیـک بـه آب بيشـتر 
بـوده و بهتدریـج بـا دوری از مناطـق تحت تأثيـر مسـتقيم آب 
و كاهـش رطوبـت بسـتر، انـواع یک سـاله افزایـش مییابنـد.

در سـال 1390 نشـانههایی از خشـک شدن سـراب نيلوفر 
پدیـدار شـد. ایـن نشـانهها بـر اثـر بـروز خشکسـالی به وجـود آمد 
و روزبـه روز بيشـتر جـان ایـن دریاچـه را گرفته اسـت تـا اینکه در 
سـال 1394 سـراب نيلوفـر بهطـور كامـل خشـک شـد )شـکل 6(. 
پـس از مدتی با بارش باران باالخره این دریاچه جانی دوباره گرفت.
در سـال های اخيـر كمبود بارش، خشکسـالی و اسـتفاده بی رویه 
آب در بخـش كشـاورزی، حيـات ایـن دریاچـه را تهدیـد كرده انـد. 
مشـاهدات و بررسـیهای ميدانی حاكی از این اسـت كـه پارامترهای 

انسـانی و محيطـی همانند ميزان برداشـت آب و نيـز كاهش بارندگی، 
در خشکسـالی سـراب نيلوفر مؤثر بوده و گل های نيلوفر زرد به دليل 
آسـيب جـدی شـدهاند. در سـراب دچـار  اخيـر  خشکسـالی های 

گزارشهـای ارسـالی و بازدیدهـای مکـرر زیسـتگاه آنهـا، از بيـن 
رفتـن گل هـای نيلوفـر زرد را حکایـت میكننـد بهطوری كـه حتـي 
یـک پایـه از آنهـا مشـاهده نشـد. آن طـور كـه سرپرسـت محوطـه 
سـراب می گویـد: »آب بـه سـراب برگشـته امـا نيلوفـری در كار 
نيسـت. ریشـه سـطحی نيلوفرهـای آبـی در خشکسـالیها خشـکيد 
و تمـام شـد.« به عبارت دیگـر از سـال 1394 كـه سـراب خشـکيد 
و بعـد دوبـاره زنـده شـد، دیگـر نيلوفـری در آن نرویيد )شـکل 7(.

عامـل اصلی این خشـکيدگی در كنار عوامل جوی و خشکسـالیها، 
برداشـت های بيـش از اندازه از منابع آب زیرزمينـی و فقدان مدیریت 
صحيـح منابـع آبـی اسـتان بـوده اسـت. بهره بـرداری بيـش از اندازه 
از حوضههـای آبریـز اسـتان كرمانشـاه كـه عمدتـًا صـرف آبيـاری 
فرونشسـت  باعـث  گسـترده میشـود  به صـورت  مـزارع  و  باغ هـا 

شکل 5- سراب نيلوفر، تابستان 1393، عکس از یحيی خداكرمی
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خـاك و كاهـش ظرفيـت نگهـداری رطوبـت خاك شـده اسـت. لذا 
تغييـر الگـوی كشـت در حوزههـای آبخيز اسـتان و لغـو مجوزهای 
حفـر چاههـای عميـق، مسـدود كـردن چاه هـای غيرمجـاز، توقيف 
تجهيـزات غيرقانونـی برداشـت از آب هـای زیرزمينـی و برخـورد 
بـا متخلفـان از برنامه هـای پيشـنهادی بـرای احيـای سـراب ها و 
تاالب های خشـکيده اسـت زیـرا نابـودي رویشـگاه ها و به دنبال آن 
اكوسيسـتمهاي خـاص و گونههـاي گياهـي حاضـر در آنهـا موجب 

خسـارات محيط زیسـتی غيرقابـل جبرانـی خواهد شـد.
سـراب نيلوفر در واقع ارزش وجـودي خود را مدیون نيلوفرهاي 
آبـي اسـت و این شـکنندگي محيط زیسـت لـزوم توجـه بيش ازپيش 
بـراي حفـظ و جلوگيـري از تخریـب و انقـراض ایـن پدیـده نادر و 

باارزش را ميرسـاند.

احيایسرابنيلوفر
بـا توجه بـه ارزش حضور نيلوفر زرد به عنوان بخشـی از اكوسيسـتم 
سـراب نيلوفـر، ضـرورت احيـا و پـرورش مجـدد ایـن گونـه در 
رویشـگاه های اسـتان كرمانشـاه حياتـی اسـت. به عنوان یـک برنامه 
احيایـی الزم اسـت رویشـگاه های ماندابـی اسـتان ازنظـر وجـود 
پایه هـای نيلوفـر زرد پایـش شـوند؛ همچنين اسـتان هایی كه حضور 
گونـه در آنهـا گـزارش شـده باید مـورد پایـش دقيق قـرار گيرند و 
نسـبت بـه تکثيـر آنهـا اقـدام كـرده و پایه هـای تکثيـر یافتـه را بـه 

سـراب نيلوفـر انتقـال دهند.

سپاسگزاری
از همـکار محتـرم آقای مهندس حبيـباهلل رحيمی بهدليـل همکاری 

در تهيه نقشـه سپاسـگزاری میشود.
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