سرابانا.

درشاچ،موننعتروپاشاارترازاجزايبن سازگا،


سراب و چشمه
Spring and Fountain
سراب از دو واژة ((سر)) و ((آب)) تشکیل شده و د فظدم لی ده د
نقطة آغاز خروج آب (آفتا ه شده آب زررزلیيده) از دل زلدی و ردا
شکاف کو گظت لهشود .لعادل انگ یسه سراب ،سدت د شدرار و
ورژگه Waterhole ،و را  Spring-poolاست.

 ازجمل،منابعمنرداسوفاد درریاویلنفاشیسرزمی؛ 
آبسطاليیفا) ب،وشژ آبهايس نیییرش؛استکد،
مصر)آ،ب،دای افزاش سد

بهاایدت گسدور دامندة

فعاایتهايصنعوی کشاورزيوتفرشندیازشد سدنروبد،
سنيدشار ورودپسابهايآاند ناییاز
افزاش استواز 

سرابهابنابرجايپیدااش سسدرابهدايبیسدون ،یدیا ،

فعاایتهايگنناگن،انسانیآ،رادرمعرضخ رقرارداد 


برپاشةیهروشاآباديمجاورسسرابهايصدنن ،هرسدی؛ 

اناازيب،آبهايزشرزمینییدا اسدت

ک،خندسبب 
دست

بنابروجندگیاهیخاصسسرابنیلنفر ب،اعوباراعوقدادا 

سخاتمی . 1831

ندا گدذاري

میتنا،سرابهدارامشداها کدرد امدا
 درسراسراشرا ،

مذهبیسسرابهايخضرزندا وخضدراایا

یا انا سخاتمیویداشاا. 1831 ،دریدل  1مند 02

ب،دای سازناهايسختاستکد،در
عما حضنرسرابها 

سرابرادراسوا،کرمانشا مشاها میکنیا.

طنلساایا،درازبراثرانناللترکیبا آهلیمنجنددراش؛

 هرچنددادرمددنارديسددرابهدداازیددراش یبرخددنردار

تشلیال

میتنا،خناصتاالبشادرشاچ،رادرآنهاشافت 
بند اناک ،

زمدی؛فدراه آمددا سدرابرایددل داد اسدتسمهدداوي 

اما بنابرتعارشفعلمی ازجمل،تعرشدفتداالبکننانسدین،

. 1831

رامسر سرابهامنابعآبیکامالًموماشزيهسدونا.سدرابهدا

 باتنج،ب،یدراشطتنپدنگرافی سپسدتوبلندازمدی؛ و

فاقاعمقدرشاچ ،وشداتداالبهاشنداخدندزاشندا جرشدا،

زمی؛یناسیاشرا ،سرابهدايموعداديدرمندیطتشدلی 


هسونا حالآنل،درشاچ،هابریااندةتشلی منانعطبیعیو

یا ک،میتنا،آنهارادراسدوا،هدايکرمانشدا کردسدوا ،

شامصننعییل مدیگیرندا.جداننرا،وگیاهدا،تداالبو

هماا ،اصفها ،مرکزيوآذرباشجا ،وبابیشورش؛تراک در

یراشطراهیابیآبهدايزشرزمیندیرابد،سد 

شکل  .1پراکنش  02سراب در استان کرمانشاه

سراب و چشمه
جدول  .1آلودگي برخي سرابهاي استان کرمانشاه
ردیف
1
0
8
4
1
1
3
3
3
12

نام سراب
بیسون،
پیرا،
جابري
خضراایا
سرابل،
طاقبسوا،
ف
قر بال
نیلنفر
هرسی؛

شرح
ارخان،هايسیما،وآسفااتدرمجاورسراب

وجندک
حضنرمرد درمنیطبرايتفرج
وجندسیالبهاوجاد مجاورسراب

ینا یستوین
ینا یستوین راهیابیز آبکشاورزي
حضنرمرد درمنیط برايتفرج
راهیابیز آبکشاورزي
راهیابیسیالبهايفصلی

حضنرمرد درمنیطبرايتفرج
حضنرمرد درمنیطبرايتفرج

نوع آلودگي
صنعوی
انسانی
طبیعی-انسانی
انسانی
انسانی-کشاورزي
انسانی
کشاورزي
طبیعی
انسانی
انسانی


اسوا،کرمانشا مشاها کرد.دراسوا،کرمانشدا بدی از12

میگذارناک،دربرخیمناردسببتغییریراشطبن سازگانی

حلق،سرابشافتمییندک،تأمی؛کننا جرشا،رودهدابد،

انا.ب،طنرکلی منابعآالشنا سرابهدایدام مندابع

آنهایا

یمارمیآشنا ازجمل ،سرابروانسدررودخاند،روانسدر را

طبیعی انسدانی کشداورزيوصدنعویاسدت.درجداول 1

یل میدها ودرمنارديیاخ،فرعیرودخان،بد،یدمار

منابعآالشنا برخیازسرابهاياسوا،کرمانشدا درجیدا 

میآشا.ازجمل ،سراببیسون،ک،بد،رودخاند،قدر سدندر

استسخاتمیویاشاا. 1831 ،

کرمانشا میپینناد.نقشیکد،اشد؛سدرابهدادراقوصدادو

 مشخصدد،هددايفیزشلددیویددیمیاشیآبهدداراخددناص

بازيمیکنندا منودنعم ااعدا 

فعاایتهايفرهنایمرد 

یناسیویراشطآبوهناشیتعیی؛میکنناونق مه 


زمی؛

ملا،هايمقا سسراب
موعاديبند است.برخیسرابها 

وبسزاشیدرحیا زشسویآبهايیدیرش؛بدازيمدیکندا

خضرزنا انا برخیجنبةتفرجیسسرابنیلنفر دارنداو

س;. Ward, 1992 Hynes, 1979غلظدتترکیبدا مدیتناندا

جنب،تدارشخیوفرهنادیبرخدیازآنهداسسدرابعمدار  

براسا دبیمنیطآبیوتأثیرپذشريمنیطدرطدنلسدال

اراک بارزتراست.

تغییرکنا.ترکیبا آبهايطبیعیرامدیتدنا،درپدن ردة

وجندپهن،آبیسرابهایراشطمناسبیرابدرايحضدنر



ترکیبا آایمنلنل ترکیبا وشدن،هدايمعدانیمنلدنل 

حیا گیاهیوجداننريشد بدن سدازگا ،طبیعدیفدراه 

ذرا آای ذرا معانیوگازهايمنلنلتقسی بنايکدرد

میتنا،وجندماهیا ،پرناگا،آبزي پسواناارا،
میآورد ک  ،


س. Whitton, 1975بنابرنواش م ااعدا صدنر گرفود،در

سسمنرآبی Lutra lutraدوزشسوا،سمدارآبدی Natrix sp.

زمینةبرخیسدرابهداياسدوا،کرمانشدا ازنظدرآادندگی

الکپشدتخدزريس Mauremys Caspicaواندناعوز هدا

ییمیاشیاگرچ،درمنارديمیدزا،پارامورهدايانداازگیدري

س Bufo sp.انناعحشرا سازجمل،دریتبیمهرگدا  ،و

اش؛سرابهادرمعرض

یا بی ازیراشططبیعیاست اما

گیاها،گننداگن،حایدی،ايسصدننبر Populus sp.کنداري

خ رجايآاندگینیسونا.ازدشاگا وجندفلدزا سدنای؛

سنی Phragmites austrlisیدناورسعاسد آبدی

نیزآباش؛سرابهابرايکلی،مصار)درحامجدازاسدت

Lemna

وغنط،ورسسی وا  Ceratophylum sp.رابریدمرد

sp.

سخاتمی . 1832

سخاتمیویاشاا. 1831 ،

 ازآنجاک،منبعتأمی؛آبسرابهانزوال جدنياسدت 

 منددابعآالشنددا موعدداديبددرووددعیتسددرابهددات دأثیر

ازاش؛روخشلساایازجمل،عنام تأثیرگذاربربقاوخشد 
0

سراب و چشمه

یا،آنهاب،یمارمیآشا.موأسفان،درسالهاياخیرب،داید 

.1پاکسازيسرابهاازآادندگیهداشیچدن،السدوی هداي

وجنددور هايطنالنیخشلساایدرسرزمی؛ماوکداه 

فرسندةخندرو قنطیکنسرو انناعپالسدوی  ودربرخدی

میلیمودردرسدالبد،حداود131
میانای؛بار ها از 012

منارد الشروشیساالن،برايحفظیراشططبیعدیوپاشدااري

میلیمور دبیومساحتپهن،هايآبیسدرابهدابداکداه 


آنها 

درسرابهاياسدوا،هدايکرمانشدا و

روب،رویا استک،

.3اننرا)جاد ازجنبسدراببد،منظدنرعدا دسورسدی

ارسددوا،کددامالًمشددهنداسددتسخدداتمیویدداشاا. 1831 ،

مسوقی وساش نقلی،برايحفظوحراستسراب 

عنام انسانی ازجمل،ساختسداهاسسدادارشدا ،وحفدر

.3عا اسوفاد مسوقی ازسرابهاوشاآبآنهادرپدرور 

چا هايعمیقونیمد،عمیدقازدشادرمدناردتأثیرگدذاردر

ماهیوآبزشا،غیربنمیسراب 

کمرنگیا،وازدسترفو؛ماهیدتسدرابوشداازبدی؛

.3عا اسوقرارپمپهايبردایتآبدرتما باپهن،آبدی

رفو؛آنهاب،یمارمیآشا.تعاادچا هايدرحالبهر برداري

سراب 

کشنراز 43هزارحلق،ب318،هزارحلق ،میدزا،بردایدت

.12عا اسوفاد ازقاشقهايمنتنريدرسراب 

ساالن،ازمنابعآبزشرزمیندیازطرشدقچدا هدااز3میلیدارد

.11عا اسوفاد مسوقی ازسراببرايینابد،منظدنرحفدظ

مورملعب درسال ب43،میلیاردمورملعب وتعاادچدا هدا

یراشططبیعیحیا جاننريسراب.

11برابرومیزا،بردایت1برابریا است.تعداادسداهاي



احااثیکشنرتاپاشا،سال1831از112دسواا فراتررفود،

كتابشناسي


استسوزار نیرو. 1838

خاتمی سیاهاديس. 1831نظدار زشسدویرودخاند،هداسبدیمهرگدا،
آبزي .انوشارا سدازما،حفاظدتمندیطزشسدت.یداب -32-1

ب،طنرکلی درخصنصحفاظتازسدرابهدا مدیتدنا،
 

.314-3233

پیشنهادهاشیازاش؛قرارراارائ،داد:

خاتمی سدیاهداديس. 1832ارزشدابیکیفیدتآبسآبهدايسد نی-

 .1پاش یراشطفیزشلی ییمیاشیوزشسویسرابدرفاصل،

رودخان،ها .انوشارا یرکتمهناسیتنشعد،آبآسدیا.یداب -1

زمانیمعی؛ب،منظنربررسیروناتغییرا احومداایحایدی،


.333-314-24-1330
خاتمی سیاهاديویاشاا ،سیاجاللاااش؛س. 1831بررسییدراشط

آ ،

زشستمنی یوبهر وريبهین،سرابهاياسوا،کرمانشا .دانشاا 

 .0احااثحصارمناسببراي جلدنگیريازدسورسدیغیدر

صنعوییرشف.وزار نیرو.

مسئنالن،ب،سراببرايجلنگیريازآاندگیانسانی 

وزار نیروس. 1838منابعآباشدرا،وجهدا،ومداشرشتچداا هداي

 .8نصبتابلنمشخصکننا منجندا گیداهیوجداننري

پی رو.یرکتماشرشتمنابعآباشرا،

ب،منظنرآگداهیومشدارکتمردمدیدر
منجنددرسرابها 

مهاويس. 1831م ااعا منابعآباسوا،کرمانشا .طدر بررسدیآثدار

حفظآنها 

تنسع،برمنیطزشستدراسوا،کرمانشا .دانشلا مندیطزشسدت

 .4اشجادپنی گیاهی مناسبدرحایی،سدراببد،منظدنر

دانشاا تهرا1831،
Hynes, H.B.N. (1979). The Ecology of Running Waters.
University of Liverpool Press.
Ward, J.V. (1992). Aquatic Insect Ecology, Biology and
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Brisbane, Toronto, Singapore.
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سراب 
.1بردایتبخشیازگیاها،برن،سراببدرايجلدنگیرياز

Whitton, B.A. & Say, P.J. (1975). Heavy metals. In: River
Ecology. ed.B.A.Whitton., 286-311. Blackwell Scientific
Publishers.

پاشا خز زدگیوازبی؛رفو؛پهن،آبی 
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