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رویشگاه نیلوفر آبی زرد در استان لرستان  
محمد مهرنیا* 

The habitat of Nuphar lutea in Lorestan province
M. Mehrnia *

چكيده
نواحی ماندابی به صورت دائمی یا دوره ای توسط آب پوشانده شده یا در آن غوطه ور می شوند. انواع متفاوت 
مانداب ها توسط شرایط هیدرولوژی و توپوگرافیکی به وجود آمده اند. لرستان با وسعتی حدود 28 هزار و 323 
كیلومتر مربع، به علت وجود رودخانه ها، جویبارها و چشمه سارهاي متعدد و پراكنده كوچك و بزرگ، دائمي و 
غیردائمي زمینه را براي شکل گیري رویشگاه هاي ماندابي فراهم كرده است. سراب روستای سراب نیلوفر )چنگایی( 
به عنوان یك مانداب  دائمی، درقالب استخر وسیعی مملو از گل های نیلوفر است. از سال 1380 تا 1395 سراب 
نیلوفر مورد مطالعه و بازدید قرار داشته و  براساس معیارهای IUCN نیلوفر آبی زرد در ایران به عنوان گونه ای در 
بحران انقراض محسوب می شود. مهم ترین عامل تهدیدكننده این گونه، رهاسازی فاضالب به درون سراب است 
كه موجب نابودی و حذف تدریجی این گونه گیاهی شده است. در سال های اخیر مشاهده می شود كه گونه های 
)چاییر(   Sorghum halepense و   Sparganium erectum )نی(،   Phragmites australis مثل  مهاجمی 

رویشگاه گل های نیلوفر را تهدید می كنند و حضور گونه های طبیعی منطقه را تحت تأثیر قرار داده اند.

واژه      های كلیدی: نیلوفر آبی، سراب چنگایی، در معرض خطر، رویشگاه 

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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مقدمه
در عصـری كـه چالش هـای پیـش روی منابـع طبیعـی جهـان 
باعـث افزایـش نگرانی هـا شـده اسـت، ارتقای آگاهـی درباره 
جاذبه هـای  و  گونه هـا  دارای  مناطـق  اقتصـادی  اهمیـت 
چشـمگیر، منجربـه عملکـرد بهتـر در قبـال حفاظـت از منابع 
طبیعـی می شـود. حفـظ منابـع و میـراث طبیعـی و پایـداری 
زیسـت بوم بـه رشـد و توسـعه بوم گـردی نیـز كمـك می كنـد. 
ایـران به علـت دارا بـودن توانایی هـا و جاذبه هـای چشـمگیر 
ازنظـر تنـوع اقلیـم و پوشـش گیاهـی یکی از كشـورهای مهـم دنیا 
از نظـر بوم گـردی محسـوب می شـود. بوم گـردی می توانـد در حفظ 
توسـعه  همچنیـن  و  انسـانی  و  طبیعـی  محیط زیسـت  پاسـداری  و 
پایـدار تأثیرگـذار باشـد و از روی آوردن بومی هـا بـه راه های دیگر 
كسـب درآمـد، ماننـد بهره بـرداری بی رویـه از منابع طبیعـی، تخریب 
چشـم اندازهای طبیعـی و فـروش زمین هـای كشـاورزی جلوگیـری 
كنـد. پیشـرفت در زمینـه بوم گـردی، بـدون تخریـب منابـع طبیعـی 
و برهـم زدن تعـادل محیط زیسـتی، امکانـات زندگـی را بـرای همـه 
مـردم فراهـم می كنـد. یکـی از انـواع گردشـگری كـه ایـن روزهـا 
طـرف داران بیشـتری پیدا كرده، گردشـگری روسـتایی اسـت. به نظر 
می رسـد روسـتاها در آینـده ای نه چنـدان دور بـه یکـی از مهم ترین 
مقاصـد گردشـگران تبدیـل شـوند. درصورتـی می توان گردشـگری 
را در روسـتاها رونـق داد كـه بسـتر و شـرایط مـورد نظـر را بـرای 
توسـعه طرح هـای گردشـگری فراهـم كـرد. یکـی از روسـتاهای 
شهرسـتان خرم آبـاد كـه دارای قابلیـت و ظرفیت هـای گردشـگری 
اسـت روسـتای سـراب نیلوفـر )چنگایـی( نـام دارد. این روسـتا در 
جنـوب غربی مركز شهرسـتان خرم آبـاد و در كیلومتر 7 مسـیر جاده 

خرم آبـاد بـه كوهدشـت واقع شـده اسـت ) شـکل 1(. 
سـراب ایـن روسـتا به صورت اسـتخر وسـیعی مملـو از گل های 
نیلوفـر اسـت كـه غنچه هـا و برگ هـای آن سـر از آب بـرآورده و 
سـطح وسـیعی از آب را پوشـانده اند. جریـان آب چشـمه اگرچه در 
فصل هـای مختلـف از نظر حجـم خروجـی تغییراتی دارد امـا دائمی 
اسـت. آب سـراب نیلوفر آن چنان زالل است كه ساقه گل های نیلوفر 
از زیـر آن به وضـوح نمایـان بوده و با وزش نسـیم و جریان آب، این 
گل هـا بـه  حركـت درآمـده و اوج آرامـش را به انسـان می بخشـند.
ایـن چشـمه  به دلیـل آثـار ثبـت شـده در خـود دارای ارزش 
فرهنگی بوده و شـواهدی از گذشـته اش را نشـان می دهد. در شـرق  
آن  روی  صخـره  ای بزرگ ، كتیبه ای حك شـده اسـت . كتیبه  دو لوحه  
هم جوار دارد كه  در سـمت  راسـت  آن  نوشـته هایی  در چهار سـطر و 
در سـمت  چپ  ، دو سـطر كنده كاری شـده  و انـدازه  كل  آن  85×102 
سـانتی متر اسـت . ظاهـراً ایـن كتیبـه در سـال  1131 هجـری  قمری 
 بـه خـط عربی و به  دسـتور یکـی  از والیان  لرسـتان حـاوی جمالتی 
در ارتباط با سـراب نیلوفر و گل نیلوفر نگاشـته شـده اسـت . نیلوفر 
یکـی از گل هـای زیبایـی بـوده كـه به عنـوان مظهـر صلـح و صفا و 
هدیـه ای شـاهانه و پیشکشـی بـرای شـرفیاب شـدن مورد اسـتفاده 

قـرار می گرفته اسـت. 

مطالـب ارائه شـده حاصـل نتایـج مطالعـه ای اسـت كه بـا هدف 
كمـك بـه حفاظـت از سـراب نیلوفـر، احیـا و بازسـازی زیسـتگاه 
نیلوفـر آبـی و در راسـتای سـالمت آب هـای جـاری و حفـظ و 

نگهـداری گیاهـان ماندابـی انجـام شـده اسـت. 

روش کار
 براسـاس برنامـه زمان بنـدی شـده از سـال 1380 تا 1395 سـراب 
نیلوفـر مـورد مطالعـه و بازدید قـرار گرفـت. در این مـدت با توجه 
بـه برنامـه زمان بنـدی شـده بـرای ثبـت پدیده هـای حیاتـی نیلوفـر 
آبـی زرد در مراحـل زمانـی مختلـف بـه محـل رویشـگاه مراجعـه 
شـده و انـدازه جمعیـت  گل نیلوفـر بـا اسـتفاده از شـاخص درصـد 
پوشـش، مـورد بررسـی و ارزیابی قـرار گرفـت و PH و Ec آب نیز 
اندازه گیـری شـد. بـرای شناسـایي دقیق و تعییـن نام علمـي گیاهان 
منطقـه مـورد مطالعـه از گونه هـای گیاهـی نمونه بـرداری شـد. در 
هرباریـوم مركـز تحقیقـات و آمـوزش كشـاورزی و منابـع طبیعـی 
لرسـتان نمونه هـای جمع آوری شـده مـورد شناسـایی قـرار گرفتنـد. 
بـرای تعییـن جایـگاه حفاظتـي نیلوفـر از شـیوه نامه های اتحادیـه 
یـا  میـزان حضـور  معیـار  از طبیعـت و سـه  بین المللـي حفاظـت 
محـدوده پراكنش (Extent of occurance/EOO)، سـطح اشـغال 
 Number) و تعـداد پایه هـای بالغ (Area of occupancy/AOO)
اسـتان  ارزیابـی در سـطح  اسـتفاده و   (of mature individuals

شکل 1-  موقعیت جغرافیایی گونه مورد مطالعه در استان لرستان 
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انجـام شـد. )محبـی و همـکاران، 1395؛ پناهی و جـم زاد، 1396 و 
جـم زاد و معیـن، 1396(. 

گياه شناسی
تیـره نیلوفـر آبـی)Nympheaceae(  شـامل 

گیاهانی آبزی، چندسـاله، دارای ریزوم های 
برگ هـای  شـناور،  و  ضخیـم  خزنـده 

شـناور سـاده، اغلـب كامل، سـپری یا 
قلبـی شـکل بـا دمبرگ هـای طویـل 
اسـت. گل هـا دوجنسـی، منفـرد، با 
اغلـب  منظـم،  طویـل،  دمگل هـای 
بـزرگ و بیـرون زده از آب اسـت. 
گلپـوش معمـواًل شـامل 3 تـا 6 یـا 

تعـداد بیشـتر كاسـبرگ و دارای 3 یا 
تعـداد زیـادی گلبرگ اسـت. میوه یك 

گـروه از فندفه هـای فـرو رفتـه در بافـت 
نهنـج یا یـك كپسـول اسـفنجی كه به وسـیله 

آمـاس حاصل از موسـیالژ داخلی شـکافته  شـده، 

درصورتی 
را  گردشگری  می توان 

بستر  که  داد  رونق  روستاها  در 
توسعه  برای  را  نظر  مورد  شرایط  و 

از  یکی  کرد.  فراهم  گردشگری  طرح های 
دارای  که  خرم آباد  شهرستان  روستاهای 
قابلیت و ظرفیت های گردشگری است روستای 
سراب نیلوفر )چنگایی( نام دارد. این روستا 
در جنوب غربی مرکز شهرستان خرم آباد و 

در کیلومتر 7 مسیر جاده خرم آباد به 
کوهدشت واقع شده است.

جنـس   7 دارای  و  آبـزی  تیـره،  ایـن  گیاهـان  می شـود.  تشـکیل 
 Schneider( بـوده و تقریبـًا شـامل 100 گونـه در جهـان هسـتند
.)and Buchanan, 1980 ;Schneider and Lesa, 1977

 در ایران سـه جنس با 3 گونه از این تیره در آب های 
راكد و شـیرین شـمال و غرب كشـور می رویند 
.)Rechinger, 1966; Parsa, 1978(

زرد  آبـــی  نیلوفـــر  گونـــه 
)Nuphar lutea (L.) Sm.(
 گیاهــی اســت چندســاله بــا ریــزوم 
ــیده  ــتی، پوش ــم و گوش ــا، ضخی پای
شــده با اثــر برگ هــای خزان شــده. 
برگ هــای پایینــی غوطــه ور در آب، 
ــا  ــاه، ت ــای خیلی كوت ــا دمبرگ ه ب
ــازک،  ــن، ن ــفاف و روش ــدودی ش ح
بــا حاشــیه های مــواج. برگ هــای 
دمبرگ هایشــان  شــناور،  فوقانــی 
طویــل، دمبــرگ در بخــش باالیــی بــا مقطــع 
عرضــی ســه گــوش و صــاف؛ پهنــك بــرگ قلبی- 

شکل 2-  تکثیر زایشی گیاه نیلوفر آبی: گل ها همیشه در سطح آب باز می شوند. میوه كپسولی شکوفا، تخم مرغی شکل و گوشتی است و در آب باز می شود. دانه ها كه 
در پوشش لعابی قرار دارند، در آب پراكنده شده و مدت ها در آن باقی می مانند. پوست دانه ها كه سخت و غیر قابل نفوذ است، به خوبی می تواند توانایی رویشی دانه را 

برای مدتی بسیار طوالنی حفظ كند.
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تخــم مرغــی، در قســمت رأســی گــرد و ضخیــم، تــا حــدودی 
ــول  ــم و به ط ــبرگ ها ضخی ــت. كاس ــل اس ــد و كام ــرم مانن چ
20 تــا 30 میلی متــر، كم وبیــش دایره ای شــکل، بــا قــوس 
ــطح  ــره و در س ــگ زرد تی ــی به رن ــطح فوقان ــل، در س ــه داخ ب
ــك  ــراوان، دارای ی ــا ف ــگ ســبز اســت. گلبرگ ه ــی به رن تحتان
ــگ  ــی زرد رن ــی، واژ تخم مرغ ــطح خارج ــهدی در س ــذ ش منف
و كوتاه تــر از كاســبرگ ها هســتند. گلبرگ هــا و پرچم هــا 
ــی، زرد  ــتطیلی-  خط ــه و بســاک ها مس ــرار گرفت ــج ق روی نهن
ــه  ــل شــده، كالل ــگ. تخمــدان تخم مرغــی- مخروطــی طوی رن

ــگام  ــوه صــاف، چندحجــره ای و هن ــم اســت. می قیفی شــکل و ضخی
ــده  ــی در آب پراكن ــا پوشــش لعاب ــی اســت. دانه هــا ب رســیدن ژالتین
ــه  ــا ك ــد. پوســت دانه ه ــی می مانن ــا در ســطح آن باق ــده و مدت ه ش
ســخت و غیرقابــل نفــوذ اســت، توانایــی رویشــی دانــه را بــرای مدتی 
ــر زرد از  ــر نیلوف ــکل 2(. تکثی ــد )ش ــظ می كنن ــی حف ــیار طوالن بس
طریــق ریــزوم و بــذر امکان پذیــر اســت. ایــن تکثیــر در زیــر آب و در 
كــف بركه هــا و جایــی كــه بــذر نیلوفــر آبــی یــا بخشــی از ریــزوم آن 
ــل توجــه  ــه قاب ــرار دارد حاصــل  می شــود )شــکل های 2 و 3(. نکت ق
ــی  ــای زمان ــام بازه ه ــاه در تم ــی گی ــل فنولوژیک ــه مراح ــود كلی وج

گل ها  و  برگ ها  دارد.  رویش  نیلوفر  سراب  سرچشمه  زالل  و  شیرین  دائمی،  و  كند  جریان  با  آب  بستر  در  ضخیم  و  متورم  پایا،  ریزوم  با  آبی  نیلوفر  گل   -3 شکل 
حركت  شنی  بستر  زیر  در  رونده  ریزوم های  می شوند.  محسوب  گیاه  پراكنش  عرصه  تکثیر  و  رویشی  رشد  در  مهم  بسیار  عامل  یك  و  می آیند  پدید  ریزوم  از  مستقیمًا 
می شود. دیده  مشخص  و  واضح  كاماًل  به صورت  شکل  این  در  ریزوم  از  برگ  و  گل  مستقیم  آمدن  به وجود  می شوند.  دورتر  فاصله ای  در  جوانه زنی  باعث  و  كرده 
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شکل 4- نیلوفرهای محاصره شده توسط گیاهان مهاجمی مثل گونه های Phragmitis australis )نی(،  Sperganium erectum )نی توپی( و  Sorghum halepense )چاییر(   

ســال اســت. یعنــی هم زمــان بــا گل دهــی، میــوه و ریــزش بذرهــا روی 
گیــاه مشــاهده می شــود. در حــرارت مناســب، گیــاه بــرای تمــام ســال 
.(Gregg et al., 2014) بــدون توقــف بــه رشــد خــود ادامــه می دهــد

 شــاید یکــی از دالیلــی كــه ایــن گیــاه در زمان هــای گذشــته هدیــه ای 
شــاهانه بوده، گل دهی آن در تمام طول ســال بوده كه امکان در دســترس 
بــودن را در تمــام موقعیت هــای زمانــی ســال فراهــم می كــرده اســت.
 براســاس جمع آوری هــای صــورت گرفتــه، مهم تریــن شــکل های 
زیســتی گیاهــی اطــراف چشــمه  عبارتنــد از: درختــان، درختچه هــا، 
ــزی غوطــه ور. تعــدادی  گراس هــا، جگن هــا، فورب هــا و گیاهــان آب
از گونه هــای درختــی در سراســر منطقــه مرطــوب و حاشــیه ای ســراب 

و رودخانــه عمومیت داشــتند. 
ــه آب شــفاف  ــا 1385 ك ــر در ســال های 1380 ت گل هــای نیلوف
ــش  ــترین پوش ــت، دارای بیش ــری داش ــی كمت ــود و آلودگ ــز ب و تمی
نســبت بــه ســایر گیاهــان بــود كــه موجــب به وجــود آمــدن 
ــه  شــده  ــی در اطــراف رودخان ــه ای از گیاهــان مانداب ســاحل چندالی
بــود. در ســال های اخیــر )1390 بــه بعــد( مشــاهده می شــود 
كــه گونه هــای مهاجمــی مثــل Phragmitis australis )نــی(، 
 Sorghum halepense نــی توپــی( و( Sparganium erectum
ــور  ــد و حض ــد می كنن ــر را تهدی ــای نیلوف ــگاه گل ه ــر( رویش )چایی
گونه هــای طبیعــی منطقــه را تحــت تأثیــر قــرار داده انــد )شــکل 4(. 
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نتایـج تجزیـه و تحلیـل آب كـه در جـدول 1 ارائـه شـده 
اسـت نشـان می دهـد مقـدار Ec یـا هدایـت الکتریکـی آب 
اسـت.   شـده  برابـر  دو  اخیـر  سـال های  در  نیلوفـر  سـراب 
عوامـل تهدیدكننـده مهم تریـن مسـئله و چالش سـراب نیلوفر، 
رهاسـازی فاضـالب بـه درون آن اسـت. بنابراین نفوذ سـموم 
بـه  دامـی  و  خانگـی  فاضالب هـای  و  شـوینده ها  خانگـی، 
رویشـگاه ایـن گونـه موجـب نابـودی و حـذف تدریجـی آن 

است. شـده 

جایگاه حفاظتی گونه و رویشگاه آن در ایران
شمال  و  اروپا  مركزی،  آسیای  ایران،  غرب  در  گونه  این 

مطالعات  ایران  براساس  در  می روید.  آفریقا  غرب 
در  گونه  این   (Rechinger, 1966) قبلی 

سراب نیلوفر استان كرمانشاه و مسیر شیراز 
داشته  پراكنش  فارس  استان  در  كوار  به 
گونه  انجام شده  بررسی های  با  است. 
حذف  رویشگاه  هردو  از  زرد  نیلوفر 
برای  كه  گونه  این  معرفی  شده  است. 
صورت  لرستان  استان  از  بار  اولین 
آمار  و  مطالعات  می گیرد،  براساس 

تنها رویشگاه  موجود، در شرایط فعلی 
در  گونه  این  جمعیت های  از  باقی مانده 

یك  در  لرستان  در  گونه  این  است.  ایران 
رویشگاه بسیار محدود درحدود 100 متر مربع 

بقیه طول رودخانه به صورت  به صورت متراكم و در 
پایه های منفرد دیده می شود.  براساس استانداردها و معیارهای 

اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، اگر میزان حضور یك گونه كمتر 
از 100 كیلومتر مربع و سطح تحت اشغال آن كمتر از 10 كیلومتر 
مربع برآورد شده یا تعداد آن در یك جمعیت كمتر از 250 پایه بالغ 

 IUCN,) باشد، گونه در گروه »در بحران انقراض« طبقه بندی می شود
2014). بنابراین  براساس معیارهای IUCN گونه نیلوفر آبی زرد در 
ایران به عنوان گونه ای در بحران انقراض محسوب می شود؛ گرچه در 
مقیاس جهانی به دلیل پراكندگی گسترده در گروه »با كمترین نگرانی« 

.(Akhani, 2014) قرار دارد

بحث و نتيجه گيری 
ایـن چشـمه  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 
بومـی اسـت و همچنیـن دارای ارزش هـای تشـریفاتی و 
معنـوی برای سـاكنان این منطقـه و مناطق اطراف 
بـوده اسـت. این چشـمه مـردم را به خصوص 
در دوره هـای خشـك قـادر بـه سـکونت 
به عبارتـی  و  مناطـق سـاخته  ایـن  در 
جزئـی از تاریـخ ایـن مناطق هسـتند. 
كتیبـه ای )سـنگ نگاره ( كـه در كنـار 
حکایـت  دارد  وجـود  چشـمه  ایـن 
ایـن  معنـوی  اجتماعـی و  ارزش  از 
سـراب دارد و شـواهدی از گذشـته 
خـود را نشـان می دهـد. متقابـاًل یکی 
از عوامـل حفـظ این چشـمه ها سیسـتم 
بـوده  بهره بـرداری و مصـرف سـنتی آب 
كـه همـه را ناگزیـر بـه حفـظ بهداشـت آب 
می كـرده اسـت. بـا شـکل گیری سیسـتم لوله كشـی 
آب و جیره بنـدی آن، ایـن منبع اصلی فراموش شـده و همین 
مسـئله علت اساسـی در آلودگی و حذف عناصر رویشـی آن اسـت.
گونه  Nuphar lutea در لرسـتان فقط در چشـمه سـراب نیلوفر 
)چنگایـی( رویـش دارد. ایـن سـراب به عنـوان پناهـگاه و عامـل 

جدول 1 - نتایج آنالیز آب زیستگاه نیلوفر آبی زرد در سراب نیلوفر )چنگایی( لرستان

مكانسال
هدایت 
الكتریكی

)Ec. 106( 
PH

رژیم آبی

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

نوع بستر

R ≡ Rock;
M ≡ Mineral

تيپ رویش

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

Samphire

1380
سراب دوره، 

سراب نیلوفر و 
سرچشمه

4247/57PM / RT / Sh / Se / Sa

1395
سراب دوره، 

سراب نیلوفر و 
سرچشمه

8107/32PM / RT / Sh / Se / Sa

ن  ا یر مد
و مالکان خصوصی طیف 

وسیعی از ابزارها را برای حفاظت 
استفاده می کرده اند.  پایداری سراب  و 

مناسب  استراتژی های  از  استفاده  با  آنها 
موجب  آن  جیره بندی  و  آب  مدیریت  برای 
شرب،  برای  آب  بهداشت  و  سالمت  حفظ 
کنترل  و  طیور  و  دام  آبشخور  محل  کنترل 

تضمین  عامل  و  شده  هرز  علف های 
این  استثنایی  ارزش های  پایداری 

و  اکولوژیکی  نظر  از  چشمه 
فرهنگی شده اند.
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شکل 5-1- وضعیت رویشگاهی نیلوفر در سال 1385

حفاظـت تنـوع زیسـتی در جایگاه طبیعـی (in situ) بـرای این گونه 
محسـوب می شـود. سـراب نیلوفـر در قدیـم تقریبـًا تحـت مالکیـت 
خصوصـی یـا همان بـزرگ ده بوده ولی اكنون این سیسـتم رها شـده 
اسـت. مدیـران و مالـکان خصوصی طیف وسـیعی از ابزارهـا را برای 
حفاظـت و پایـداری سـراب اسـتفاده می كرده انـد. آنها با اسـتفاده از 
اسـتراتژی های مناسـب بـرای مدیریـت آب و جیره بنـدی آن موجب 
حفـظ سـالمت و بهداشـت آب بـرای شـرب، كنتـرل محل آبشـخور 
دام و طیـور و كنتـرل علف هـای هرز شـده و عامل تضمیـن پایداری 
ارزش های اسـتثنایی این چشـمه از نظر اكولوژیکی و فرهنگی بودند.
ساكنان محلی سالیان متمادی است كه با رفتارهای متنوع خود و 
فشارهای مختلفی كه به سراب وارد می سازند، زمینه ساز بروز بحران 
اكولوژیکی و حذف تدریجی گونه نیلوفر آبی شده اند. آسیب های وارده 
هم از بعد مادی و هم از سایر ابعاد همانند ارزش های زیبایی شناختی نیلوفر 
آبی بسیار حائز اهمیت و قابل تأمل است. مهم ترین مسئله رهاسازی 
فاضالب به درون سراب است. ورود فاضالب به سراب، آلودگی آن را 
به دنبال داشته و آب، غیرقابل شرب شده است. این چشمه به طور كامل 
رها شده و بدون هرگونه نظارت و كنترل محلی، هر روز آلودگی آن 
بیشتر می شود. همین آلودگی و كثیف شدن آب، سبب رشد گونه های 
در سال های  است.  در چشمه  شده  و گسترش علف های هرز  لجنی 
اولیه بازدید از چشمه تعداد افراد جمعیت گونه نیلوفر بسیار زیاد بود و 
Sparganium erectum ،)نی( Phragmitis australis گونه های
بعدی  )چاییر( در رده های   Sorghum  halepense و  توپی(  )نی 
قرار داشتند. اما این مسئله در سال های اخیر كاماًل برعکس شده و 
تعداد پایه های افراد جمعیت های گونه نیلوفر آبی غالب بودن و چیرگی 
خود را از دست داده و در حال محو تدریجی است )شکل های  1-5 
و 5-2(؛ درصورتی كه نی، نی توپی و چاییر در حال گسترش و اشغال 
مواد  زیاد  سطح  از  است  ممکن  هرز  علف های  هستند.  عرصه  تمام 
مغذی ناشی از دفع مدفوع پستانداران و ادرار كردن آنها در اطراف 
چشمه افزایش یافته باشند. متأسفانه اكنون سرچشمه این سراب تبدیل 
این  از  كشاورزان  بیشتر  و  دام ها شده  استراحت  و محل  آبشخور  به 
آبیاری مزارع خود استفاده می كنند.  به منظور  برای پمپاژ آب  سراب 

پيشنهادها 
بـرای حفظ حیات این سـراب و گونـه  نیلوفر آبی زرد پیشـنهادهایی 
بدین شـرح ارائـه می شـود: تعییـن سـراب نیلوفـر به عنوان رویشـگاه 
حفاظت شـده، جلوگیـری از ورود دام و احشـام بـه محوطه چشـمه، 
اجتنـاب از تخلیـه فاضالب به درون چشـمه، جمـع آوری و نگهداری 
بـذر گیـاه در بانـك ژن منابـع طبیعی، كاشـت و پـرورش نیلوفر زرد 
در بركـه مصنوعـی بـاغ گیاه شناسـی خرم آبـاد و تکثیـر و پـرورش 
ایـن گونـه در سـراب نیلوفـر در اسـتان كرمانشـاه به منظـور احیـای 

آن در سـراب فوق.
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