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Spring and Fountain 

))سر(( و ))آب(( تشکیل شده  و د  فظدم لی ده  د       واژةسراب از دو 
از دل زلدی  و ردا    )آفتا ه شده  آب زررزلیيده(   خروج آبنقطة آغاز 
،  سدت   د  شدرار  و    شود. لعادل انگ یسه سراب لهگظت  شکاف کو  

 . است Spring-poolو را  Waterhole ورژگه،

يبیسدون، یدیا،  هداپیدااش سسدراببنابرجايهاسراب

يصدنن، هرسدی؛  هایهروشاآباديمجاورسسرابپاشةبر

اعوقدادا ب،اعوباروجندگیاهیخاصسسرابنیلنفر  بنابر

گدذاريندا يخضرزندا وخضدراایا  هامذهبیسسراب

02مند  1 .دریدل 1831سخاتمیویداشاا، انایا 

.کنیامشاها میاسوا،کرمانشا رادرسراب

برخددنرداریددراش یازهدداسددرابهرچنددادرمددناردي

شافت تاالبشادرشاچ،رادرآنهاخناصتنا،میاناک،بند 

ازجمل،تعرشدفتداالبکننانسدین، تعارشفعلمیاما بنابر

هدا.سدرابهسدوناموماشزيمنابعآبیکامالًهاسراب رامسر

خدندزاشندا جرشدا،شندا هاوشداتداالبفاقاعمقدرشاچ،

منانعطبیعیوبریااندةتشلی هاحالآنل،درشاچ،هسونا 

تداالبوجداننرا،وگیاهدا،.گیرندایل مدیشامصننعی

.اناسرابسازگا،يبن تروپاشاارترازاجزادرشاچ،موننع

 سرزمی؛جمل،منابعمنرداسوفاد درریاویلنفاشیاز

يس نیییرش؛استکد،هاوشژ آب،يیفا( بآبسطال

دامندةافزاش سد  بهاایدت گسدور دای ب،آ،مصر(

روبد،سدنيصنعوی کشاورزيوتفرشندیازشد هافعاایت

ازناییيآاند هاورودپساب دشارسنيوازاستافزاش 

معرضخ رقرارداد آ،رادرانسانیهايگنناگن،فعاایت

يزشرزمینییدا اسدتهااناازيب،آبدستک،خندسبب

 .1831سخاتمی 

امدا کدردرامشداها هداتنا،سرابمیدرسراسراشرا،

کد،دراستسازناهايسختدای ب،هاعما حضنرسراب

ساایا،درازبراثرانناللترکیبا آهلیمنجنددراش؛طنل

يزشرزمیندیرابد،سد  هداتشلیال  یراشطراهیابیآب

اسدتسمهدداوي داد یددل را سدرابآمددا زمدی؛فدراه 

1831. 

وسپسدتوبلندازمدی؛ باتنج،ب،یدراشطتنپدنگرافی

 یشدلتيموعداديدرمندیطهدایناسیاشرا، سرابزمی؛

يکرمانشدا  کردسدوا، هدادراسدوا،آنهاراتنا،ک،مییا 

دربابیشورش؛تراک  وهماا، اصفها، مرکزيوآذرباشجا،
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12.دراسوا،کرمانشدا بدی ازکرداسوا،کرمانشا مشاها 

بد،می؛کننا جرشا،رودهداأتیندک،شافتمیسرابحلق،

راسرابروانسدررودخاند،روانسدر ازجمل،آشنا یمارمی

بد،یدماریاخ،فرعیرودخان،يودرمنارددها یل می

ر سدندرسراببیسون،ک،بد،رودخاند،قد ازجمل،آشا.می

دراقوصدادوهدانقشیکد،اشد؛سدرابپینناد.میکرمانشا 

م ااعدا کنندا منودنعبازيمیفرهنایمرد هايفعاایت

يمقا سسرابهاملا،ها.برخیسراببند استموعادي

ودارندا سسرابنیلنفر جنبةتفرجی برخیاناخضرزنا  

 مدار سسدرابعبرخدیازآنهدافرهنادیجنب،تدارشخیو

.بارزتراستاراک 

یراشطمناسبیرابدرايحضدنرهاوجندپهن،آبیسراب

طبیعدیفدراه سدازگا،بدن حیا گیاهیوجداننريشد 

تنا،وجندماهیا، پرناگا،آبزي پسواناارا،میک،آوردمی

  .Natrix spمدارآبدیس  دوزشسوا،Lutra lutraسسمنرآبی

هدا واندناعوز Mauremys Caspicaالکپشدتخدزريس

و   انناعحشرا سازجمل،دریتبیمهرگدا، .Bufo spس

  کنداري.Populus spايسصدننبرگیاها،گننداگن،حایدی،

 Lemna  یدناورسعاسد آبدیPhragmites austrlisسنی

sp.،ورسسی وا  وغنطCeratophylum sp. رابریدمرد

 .1831سخاتمیویاشاا، 

ثیرأتددهدداسددرابووددعیتالشنددا موعدداديبددرمنددابعآ

سازگانیبن دربرخیمناردسببتغییریراشطگذارناک،می

یدام مندابعهدامنابعآالشنا سراب طنرکلیانا.ب،آنهایا 

 1جداولدرطبیعی انسدانی کشداورزيوصدنعویاسدت.

درجیدا ياسوا،کرمانشدا هامنابعآالشنا برخیازسراب

 .1831خاتمیویاشاا، ساست

راخددناصهددافیزشلددیویددیمیاشیآبهددايمشخصدد،

ونق مه کننامیوهناشیتعیی؛یناسیویراشطآبزمی؛

کندابدازيمدیيیدیرش؛هاوبسزاشیدرحیا زشسویآب

تناندامدی .غلظدتترکیبدا ;Ward, 1992 Hynes, 1979س

طدنلسدالپذشريمنیطدرتأثیربراسا دبیمنیطآبیو

ردةدرپدن تدنا،رامدیيطبیعیها.ترکیبا آبکناتغییر

يمعدانیمنلدنل هداترکیبا آایمنلنل ترکیبا وشدن،

بنايکدردذرا آای ذرا معانیوگازهايمنلنلتقسی 

درم ااعدا صدنر گرفود،بنابرنواش  .Whitton, 1975س

رآادندگیازنظد ياسدوا،کرمانشدا هدابرخیسدرابزمینة

گیدريمیدزا،پارامورهداياندااز يییمیاشیاگرچ،درمنارد

درمعرضهااش؛سراب امایا بی ازیراشططبیعیاست

فلدزا سدنای؛دشاگا وجند.ازآاندگینیسوناخ رجاي

اسدتبرايکلی،مصار(درحامجدازهاسراباش؛نیزآب

 .1832سخاتمی 

 ياسدتنزوال جدن هامی؛آبسرابأآنجاک،منبعتزا

ثیرگذاربربقاوخشد أتعنام ازجمل،خشلساایروازاش؛

 هاي استان کرمانشاه . آلودگي برخي سراب1جدول 

 شرح نوع آلودگي نام سراب ردیف

 سرابهايسیما،وآسفااتدرمجاورارخان،وجندک صنعوی بیسون، 1

 حضنرمرد درمنیطبرايتفرج انسانی پیرا، 0

 هاوجاد مجاورسرابوجندسیالب انسانی-طبیعی جابري 8

 وینینا یست انسانی خضراایا  4

 راهیابیز آبکشاورزي وینینا یست کشاورزي-انسانی سرابل، 1

 برايتفرج نرمرد درمنیطحض انسانی طاقبسوا، 1

 راهیابیز آبکشاورزي کشاورزي ف  3

 هايفصلیراهیابیسیالب طبیعی قر بال  3

 حضنرمرد درمنیطبرايتفرج انسانی نیلنفر 3

 حضنرمرد درمنیطبرايتفرج انسانی هرسی؛ 12
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داید ب،اخیريهاسالسفان،درأ.موآشاب،یمارمییا،آنها

کداه وسرزمی؛ماخشلساایدرهايطنالنیوجنددور 

131بد،حداوددرسدالمودرمیلی012ازها میانای؛بار 

هدابداکداه هايآبیسدرابیومساحتپهن، دبمورمیلی

هدايکرمانشدا وياسدوا،هادرسرابرویا استک،روب،

 .1831سخدداتمیویدداشاا، اسددتمشددهندکددامالًارسددوا،

ساختسداهاسسدادارشدا، وحفدرازجمل،ی عنام انسان

ثیرگدذاردرأهايعمیقونیمد،عمیدقازدشادرمدناردتچا 

بدی؛ماهیدتسدرابوشداازسترفو؛کمرنگیا،وازد

برداريبهر درحالهاي.تعاادچا آشاآنهاب،یمارمیرفو؛

هزارحلق، میدزا،بردایدت318هزارحلق،ب،43کشنراز

میلیدارد3هداازطرشدقچدا ساالن،ازمنابعآبزشرزمیندیاز

هداوتعاادچدا  میلیاردمورملعب43ب،درسالمورملعب

برابریا است.تعداادسداهاي1برومیزا،بردایتبرا11

فراتررفود،دسواا 112از1831احااثیکشنرتاپاشا،سال

 .1838استسوزار نیرو

تدنا،مدیهداسدرابدرخصنصحفاظتاز طنرکلیب،

هاشیازاش؛قرارراارائ،داد:پیشنهاد

ل،سرابدرفاصزشسویپاش یراشطفیزشلی ییمیاشیو.1

منظنربررسیروناتغییرا احومداایحایدی،زمانیمعی؛ب،

آ، 

جلدنگیريازدسورسدیغیدربرايحصارمناسبحااثا.0

مسئنالن،ب،سراببرايجلنگیريازآاندگیانسانی 

نصبتابلنمشخصکننا منجندا گیداهیوجداننري.8

منظنرآگداهیومشدارکتمردمدیدرب،هامنجنددرسراب

آنها حفظ

منظدنربد،مناسبدرحایی،سدرابگیاهیاشجادپنی .4

یراشطمناسببرايجلنگیريازفرسداش حایدی،برقراري

سراب 

بردایتبخشیازگیاها،برن،سراببدرايجلدنگیرياز.1

وازبی؛رفو؛پهن،آبی زدگیخز پاشا 

هدايالسدوی هداشیچدن،آادندگیازهاپاکسازيسراب.1

ودربرخدی پالسدوی انناعقنطیکنسرو خندرو فرسندة

الشروشیساالن،برايحفظیراشططبیعدیوپاشدااري منارد

آنها 

منظدنرعدا دسورسدی.اننرا(جاد ازجنبسدراببد،3

نقلی،برايحفظوحراستسراب  مسوقی وساش

وشاآبآنهادرپدرور هاعا اسوفاد مسوقی ازسراب.3

زشا،غیربنمیسراب ماهیوآب

يبردایتآبدرتما باپهن،آبدیهاعا اسوقرارپمپ.3

سراب 

يمنتنريدرسراب هاعا اسوفاد ازقاشق.12

فدظمنظدنرحوفاد مسوقی ازسراببرايینابد،عا اس.11

یراشططبیعیحیا جاننريسراب.
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