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چکیده
امروزه با توجه به افزایش فعالیتهاي بشر ،تاثیرات مخرب آن بر محیط زیست به منطقه خاصی از جهاان محاوو میایشاو از جیلاه ایا
تاثیرگذاريهاي ویرانگر ورو گومههاي گیاهی غیربومی به مقاط مختلف جهان بو ه است که ر طول  022سال اخیر با گسترش کشااورزي،
افزایش مبا له هاي کاال ،افزایش فعالیتهاي بشر و هیچنی ویرانگري روزافزون محیط زیست ،رومو افزایشی اشته است
یکی از ای آسیبهایی که بهویژه ر سالهاي اخیر مور توجه بسیاري قرار گرفته است ،مسااله ورو گوماهي گیااهی غیرباومی همهااج
سنبل آبی به اکوسیست هاي طبیعی می باشو ،ای گیاه مخستی بار سال  0932ر تاالب عینک رشت مشاهوه شاو باا توجاه باه سارعت
باالي رشو و تکثیر ،ای گومه توامست ر موت زمان کوتاهی ،کل سطح تاالب عینک جایی که براي اولی بار ر عرصههاي طبیعای اساتان
گیالن یوه شوه بو  ،را بپوشامو
بررسی ها مشان می هو ،سنبل آبی با آنکه توامایی جذب و تصفیه فلزات سنگی را ار ؛ اما حضور مابجاي آن به لیل شوت توامایی تکثیر
و سازگاري آن ،به مثابه ستکش آهنی سبز رمگی میتوامو گلوي حیات زیستمنوان محیطهاي آبی و تاالبی اعا از آبزیاان و گیاهاان را
مستقییاً و با اختالل ر زمجیره غذایی پرموگان و سایر موجو ات فشر ه و آمان را از پاي رآور
ر متیجه مقابله مکر ن با ای گومه غیربومی و مهاج منجر به مرگ توریجی تاالبهاي استان خواهو شو ر ای مقاله وضاعیت پاراکنش
گومه ر استان بررسی و اقوامات کنترلی کوتاه موت و میان موت تشریح میگر
کلمات کلیدي :گومه مهاج  ،سنبل آبی ،استان گیالن

 -0کارشناس پژوهشی ،پژوهشکوه محیط زیست جها امشگاهی ،رشت ،گیالن ،ایران *همسوول مکاتبات
 -0عضو هیات علیی ،پژوهشکوه محیط زیست جها امشگاهی ،رشت ،گیالن ،ایران
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مومی و هیکار

مقدمه
زیست بومهاي زمی براساس تعا ل بی جیعیتهاي گومااگون

ه ز ه است ه 4احتیال موفقیت یاک گوماه وار اتای ر یاک

ر

منطقه جویو ،حوو یک ر ه است البته از ه گوماه وار اتای

آنها شکل گرفته و پایوار میمامنو ورو هر موع موجو زموه به

یک گومه میتوامو ر طبیعت زموه بیاماو و از ه گوماه اساتقرار

تیییار ر ایا مظا طبیعای شاوه و

یافته یک گومه به آفت یا گیاه هرز تبویل میشو اگر ای گومه

زیست بومها چار تیییر میمیایو که اغلاب ایا تیییارات مای

بتوامو زموه بیامو ،تولیو مثل و امتشار یاباو؛ میتاوان ان را یاک

توامو ماهیت مخرب اشته باشنو ،بهویژه ای موضوع زمامی ابعا

مهاج بیولوژیک ه Invasive Speciesمعرفی میو ه 5ای

تهویو آمیز به خو میگیر که گومه جویو ر گروه گوماههااي

گومهها قا رمو به امساان و زیساتگاههاي طبیعای خساارت وار

بیگامه مهاج قرار گیر ه0

کننو یا اثر بوي بر کارکر اکوسیست هاي طبیعی اشته باشنو

توسعه گومههاي مهاج به یک منطقه شامل سه مرحلاه اسات:

امروزه گومههاي مهاج یک تهویو مه براي تناوع زیساتی باه

و  -9تثبیات ه 0جهات ورو یاک

شیار میآینو ه 6و زیآنهاي اقتصا ي بسیاري به بار میآورماو

گومه به مناطق جویو ابتوا بایو اموامهاي تولیو مثلی ایا گیااه

ه 9لذا پیش از حضور و امتشار ای گومهها الزم است ،اقوامهاي

وار منطقه شو و ر مرحله بعاو شارایط منطقاه باا میازهااي

مویریتی منسجیی امجام پذیر تاا از بروز مشکالت گستر ه بار

اکولوژیکی گیاه سازگار باشو ر ای ارتبااط وجاو آشایآنهاي

تنوع زیستی و جوام امسامی جلوگیري به عیل آیو

اکولوژیکی خالی ،تناوع گیااهی کا تار و شارایط آب و هاوایی

اتحا یه جهامی حفاظت از طبیعات و منااب طبیعای هIUCN

مناسبتر از مه تری فاکتورهاي موفقیت محساوب مایشاومو

پس از تخریب زیساتگاه و شاکار ،گوماههاي مهااج را ساومی

هاع از امسامی ،جاموري ،گیاهی و میکروبی و منااب موجاو

ای مظامهاي زموه باعا

 -0ورو  -0 ،توسعه سری

ر آن ک تر از فراهیی

لیل امقراض گومهها ر جهاان عناوان میمیایاو و ر برخای از

عالوه بر ای  ،ر مناطقی که جذب مناب

مناب است ،شرایط براي تثبیات گوماههااي جویاو مناسابتار

مناب

ه 8گومههاي مهاج باه عناوان ومای عامال امقاراض

خواهو بو ای مرحلاه میکا اسات چناوی ساال باه طاول

گومهها ر جهان معرفی شوه است گومه مهاج را باا ماام گوماه

بیامجامو جهت توسعه سری گیاه ر منطقه ،خصوصایات گوماه

مهاج خارجی ه exotics invasiveو گوماه مهااج غریباه

جویو همثل وره خواب بذر ،سرعت تکثیر ،موع پراکنش ،سرعت

ه Invasive Alien Speciesمیااز معرفاای میکننااو ر

ر

سالیان اخیر ک میستنو گوماههایی کاه باه صاورت عیاوي یاا

صورت عوم وجو شرایط محیطی مناساب تنهاا یاک رصاو از

غیرعیو به اکوسیسات هاي طبیعای ایاران راه یافتهاماو اگرچاه

گومه ها به ای مرحله میرسنو و بایو به ای مکته توجه اشات

مییتوان عنوان کر که هیه ای گومهها تبویل به آفت شاوهامو

که تا یک گومه به مرحله رشو سری مرسیوه باشاو ،جازگ گوماه

و هیچ یک بهرهاي براي امسان موارمو اما امروزه ثابت شوه اسات

هاي مهاج طبقه بنوي مخواهو شاو ر مرحلاه تثبیات گوماه

که یکی از عوامل اصلی مابو ي میزارهاي امبوه تاالب بی الیللای

جویو جزئی از فلور منطقه شوه و یگر توسعه مخواهاو اشات

هامون ورو ماهی آمور بهعنوان یک گومه مهاج به ایا تااالب

ه9

بو ه است ،اما میک است ای گوماه ر مکآنهااي یگار یاک

گومههاي غیربومی ،به طور طبیعی ر فاون و فلاور یاک کشاور

گومه مهاج مباشو یا کپور کاراس را یکای از تهویاوات جاوي

وجو موارمو و تاریخ تکامل آنها ر منطقه یگري سپري شاوه

بااراي بقاااي کپورماهیااان بااومی ر تاااالب امزلاای می امنااو از

است گستره جیرافیایی ای گومهها محوو اسات و بسایاري از

مه تری گیاهان آبزي مهاج میتوان آزوال را معرفی میو کاه

آنها به طور طبیعی قا ر به گذشت از موام جیرافیایی میستنو

ای گومه ،از تهویوات جوي براي حذف گیاهاان آبازي باومی و

و امسان با جابحا کر ن گومهها ر سراسر جهان ایا الگاو را بار

مابو ي تاالب بی الیللی امزلی است رشاو بایش از اماوازه ایا

رشو مسبی از رجه اهییت بااالیی برخاور ار مای باشانو
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مروري بر وضعیت گیاهان مهاج ...

گیاه آبزي ر تاالب امزلی ،سبب خالت ر استفا ه از مناب آبی

مظر بیافزایو اکوسیست هاي طبیعی شویوا از طریاق گوماههااي

توسط امسان شوه است و تاثیر مامطلوبی بر کیفیت آب گذاشاته

بیگامه و مهاج مور تهویو قرار گرفته است ،ای گومهها بهطور

است هیچنی مشکالت اکولوژیکی براي سایر گومههاي گیاهی

جوي مناب طبیعی محلی ،تنوع زیساتی ،محایط اکولاوژیکی و

و جاموري تاالب ایجا میو ه است ه3

کشاورزي -جنگل -چراگاه -فراوري شیالت را تهویو میکننو و

ورو گومههاي مهاج به یاک اکوسیسات از جیلاه تانشهااي

یک آسیب پایوار باقی مایگاذار تهااج هااي زیساتی باعا

بیولوژیکی اسات ایا تانش ر رابطاه باا اثارات متقابال بای

عواقب زیست محیطی جوي و زیآنهاي اقتصا ي مقیاس محلی

موجو ات است که از طریاق رقابات ،گیااهخاواري ،شاکارگري،

و جهامی شوه است ه02

امگلی و بییاري اعیال میگر

وجو عوامل یگر تانشزا مای

توامو بر شوت اثرات وار ه از ای گومهها ر اکوسیست هاي مور

ر جوول ذیل به برخی از مه تری پیاماوهاي مساتقی و غیار
مستقی گومه هاي مهاج اشاره شوه است

جدول  -8مهمترین پیامدهاي مستقیم و غیرمستقیم گونههاي مهاجم

یکی از مه تری

پیاموهاي مستقی

پیاموهاي غیر مستقی

آسیب به اکوسیست

هزینه مهار و ریشه کنی

آسیب به گومه هاي بومی

هزینههاي جبران خسارتهاي وار ه از گومه مهاج

آسیب اقتصا ي

اثر بر ارزشهاي اجتیاعی و فرهنگی

اثر بر سالمت و رفاه امسان

تلفات بالقوه تجارت

آسایبهاا کاه ر ساالهاي اخیار برخای از

کشورهاي میا از جیله استرالیا ،ای گیاه به عرصههاي طبیعای

اکوسیست ها ر سطح جهامی هتنها ر اروپا حواقل  00میلیاار

راه یافته و بر روي آبهاي راکو ،رشو سریعی اشاته اسات باه

یورو ر سال خسارت گومه سنبل آبی باه اکوسیسات هااي آبای

طوري که ساطح وسایعی از رو خاماهها و باتال هاا را پوشااموه

است ه00

است و مشکالت زیست محیطی عویاوهاي از جیلاه مشاکل ر

مشخصات گیاه سنبل آبی

زموگی ماهیان و گیاهان آبزي ایجا کر ه است ای گیاه چناان

سنبل آبی با مام علیای )Eichhornia crassipes (Mart.

سطح آب را میپوشامو که حتی رفت و آمو قایقهاا ها

چاار

) Solms-Laubach (Ponteridiaceaeو مااام امگلیساای

مشکل میشو

ه Water Hyacinthاز گیاهااان آباازي و بااومی کشااورهاي

یافته ،به شکل اسفنج روي سطح آب شناور میشو و به وسیله

آمریکاي جنوبی است برگهااي آن گساتر ه ،ضاخی  ،بارا و

و

تخااا مرغااای شاااکل  02تاااا  02ساااامتیمتر اسااات کاااه ر
سطح آب شناور میشو رمگ گلها طیفی از رمگهاي بانفش،
صورتی و ارغوامی است که روي یک گلبرگ ،رمگ زر ه

ارمو

ای گیاه به وسیله م برگهااي تیییار شاکل

استولون هساقههاي روموه یا بنوهاي ریشهزا تکثیار میگار

ر موت کوتاهی میتوامو کال ساطح یاک تااالب کا عیاق را
بپوشامو ه0،00
تاریخچه

امروزه ای گیاه به بیش از  52کشاور میاا ر هار  5قااره وار

گومه سنبل آبی از ساال  0342باه عناوان یاک مشاکل عیاوه

شااوه اساات و ر حوضااچهها ،آکواریومهاااي ساار باااز باازرگ و

مطرح گر یو اولی بار ر آسیا ،ای گوماه ر ژاپا و اماوومزي

ر با هاااي آباای مگهااواري میشااومو ر برخاای از

معرفی شو برطبق بررسیهاي  Parsensای گیاه ر اساترالیا

هیچناای
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ر سال  0832معرفی شو ر اساپامیا اولای باار کاه خساارت
ای گیاه به اکوسیست

ر سال  0383معرفی شو ه09

مومی و هیکار

ر سالهاي  0339-0338به لیل افزایش ساطح آب ،کااهش
مور و حیل و مقلهاي ریایی بو ه09

اگرچه گیاه سنبل آبی ر بسیاري از کشورهاي جهان باهعناوان

 Mailuه 0220به بررسی اثرات اجتیاعی ،اقتصا ي و زیست-

گیاه زینتی بهشایار مایرو  ،ولای ر ساال  0356ر رو خاماه

محیطی سنبل آبی ر حوزه ریاچاه ویکتوریاا ماشای از هجاوم

 Panganiو ر ریاچ اه کیوگااا ر ارگامااوا و مایوشااا ر کنیااا

گیاه سنبل آبی پر اخت ای تحقیق که با استفا ه از جی آوري

شاخته شو و بعوها ر ریاچه ویکتوریا اثرات مخرب ای گوماه

اطالعات از طریق مشاهوات میوامی و مصاحبه با جوام آبازي و

بهعنوان علف هرز بسیار میو پیوا و ر سالهاي 0332-0330

هیچنی مرور مطالعات امشینوان امجام گرفته باو بیشتاری

بسیار تشویو شو ه 09ایا گیااه باهطور گساتر ه ر بیشتار

خسارتهاي وار ه از گومه مهاج را به لیل فعالیتهاي متعاو

مناااطق اوگامااوا  ،0338تامزامیااا  ،0333کنیااا  ،0338روآمااوا و

ر حوزه ریاچه و ایجا وضعیت ماپایوار محیط بیان کر ه05

بروموي  0333بهعنوان گومه غالب مشاهوه شو

روش بررسی

ای گیاه باراي کشاورهاي چاار مشاکل ،میلیار هاا هزیناه ر

مشاهده سنبل آبی در تاالب هاي عینك و انزلی

بر اشته است براي مثال ر ریاچاه ویکتوریاا  0022هکتاار و

ایا گیاااه مخسااتی بااار سااال  0932ر تاااالب عینااک رشاات

 42میلیون مفر ر کنیا ،تامزامیا و اوگاموا تاا پایاان ساال 0339

مشاهوه شو با توجه به سرعت باالي رشاو و تکثیار ،ایا گوماه

تحت اثرات ای گومه مهاج بو هامو  92رصو کاهش فعالیت-

توامست ر موت زمان کوتاهی ،کل سطح تااالب عیناک جاایی

هاي اقتصا ي ر بنور کیسومو کنیاا از طریاق خفگای ماهیاان

که براي اولی بار ر عرصههاي طبیعی استان گیالن یوه شوه

ر اثر رشو غیر طبیعی سنبل آبی به جهت ر ساترس باو ن

بااو  ،را بپوشااامو ر مر ا ماااه  0934میااز ر بخااش امتهااایی

به موا میذي ،مشاهوه شو

رو خامه مرغک ر محوو ه منطقه حفاظت شاوه سیاهکشای و

سنبل آبی ر رو خامه میال از ساال  0892گازارش شاوه باو

روستاي چکوور باراي اولای باار ر تااالب بای الیللای امزلای

ه 04اولااااای باااااار از حشاااااره  Neochetina.sppر

مشاااهوه شااو همقشااه  0بررساای حااوو  4کیلااومتر از طااول

ریاچه ویکتوریا براي مبارزه با سنبل آبی استفا ه شاو کااهش

رو خامااه مشااان ا کااه ای ا گومااه ر کاال طااول رو خامااهي

ر سالهاي  0336-0338یوه شو بعو

مور بررسی پراکنش ار و ر منااطقی کاه ساطح آب کا و

سری ای گومه مهاج

از بررسیهاي علیی مشخص گر یو کاه ایا روش باه تنهاایی

راکو است؛ تو ههایی از ای گومه تشکیل شوه است هشاکل 0

مییتوامو روش مناسبی براي مبارزه با گومه مهاج سانبل آبای

بررسی یگر مقاط تاالب به ویژه پهنههاي آبی ،مناطق چهارگامه

باشو ه05

و رو خامههاي جاري ر تاالب امزلی مشان ا ای گیاه تا اواخر

بر اشاات سااتی ،مکااامیکی و مبااارزه شاایییایی و تیییاار ر

مر ا  34وار ای مناطق مشوه بو ه00

چرخه موا میذي همحوو یت آن میتواماو مقاش عیاوهاي ر
تاثیر عیلکر روش بیولوژیک اشته باشو ه ، 06از جیله عوامل
ر کاهش جیعیت سنبل آبی ر ریاچه ویکتوریا پویوه ال مینو

099

مروري بر وضعیت گیاهان مهاج ...

نقشه  -8نخستین نقطه مشاهده (چکوور) و اخرین نقطه مشاهده سنبل آبی در تاالب بین المللی انزلی

شکل  -8سنبل آبی – رودخانه مرغك -منطقه حفاظت شده سیاهکشیم
ر شااهریورماه  0934ر طاای یااک بررساای ر طااول رو خامااه

مرکزي ،خروجی آب تاالب به ریا و کالس مرگستان ر منطقاه

بهیباار ه 522متاار مامااوه بااه خروجاای منطقااه حفاظاات شااوه

حفاظت شوه سیاهکشی راه یابو که احتیاال از الیل سری ای

سیاهکشی به رو خامه سیاه رویشان ای گومه مشااهوه شاو و

امتشار بارش بارآنهاي شویو ر اواسط و اواخر شهریور و تااثیر

ر برخی از مناطق تو ههاي امبوهی میاز تشاکیل ا ه بو ماو و

جزر و مو ریاي خزر بر آب تاالب میباشاو باه مظار میرساو؛

ر حالی بو که ر بررسی مر ا ماه ،ای گومه ر هیچ یک

با هاي صنوبر روستاي چکوور مه تری منبا ایجاا و ذخیاره

ای

از رو خامااهها و پهنااههاي آباای ایا منطقااه یااوه مشااوه بااو

امتشار ای گومه ر بخش جنوبی تاالب امزلای باشاو بررسایها

هیچنی مشاهوهها حاکی از آن بو که ایا گوماه توامساته ر

مشان ا هیه مهرها و کامالها ر اطراف ایا صانوبرکاريها ر

آبهاي ک عیق و راکو تو ههایی امبوه تشکیل هو و رحاشیه

مهایت به یک رو خامه میرسو و ای رو خامه پس از عبور از زیر

آبهاي جاري میز تو ههایی از ای گیاه به هیراه گال مشااهوه

یک پل و طی حوو  352متر به رو خامه مرغک خت میشاو

ر اواخر شهریور ای گوماه ر رو خاماه مهناگ روگاا میاز

و از طریق ای رو خامه ،آب ،امالح و سنبل آبی محوو ه چکوور

شو

یوه شوه بو و پایش بخش مرکزي مشان ا کاه سانبل آبای

وار تاالب امزلی میشومو هیچنی بررسیها حاکی از آن است

توامسته به بخشهایی از پناهگاه حیات وحش سرخامکل ،بخاش

که ر باال ست رو خامه مرغک -از محل اتصال رو خامه چکوور
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به رو خامه مرغک -سنبل آبی پراکنش موار اما از محل اتصال
ای

و رو خامه تا محل اتصاال رو خاماه مرغاک باه میزارهااي

رو خامه چکوور و هیچنی

مومی و هیکار

ر مقطه اتصال رو خامه مرغاک باه

میزارها بسیار زیا میباشو مقشاه  -0محاوو ه آلاو ه باه گیااه

منطقه حفاظت شوه سیاهکشی به ویژه ر مقطه امتهایی تاراک

مهاج سنبل آبی ر روستاي چکوور و رو خامه مرغک را مشاان

ای گیاه مهاج زیا است هیچنی ا امه بررسی مشان ا کاه

می هو ه05

تراک سنبل آبی ر کامالهاي اطراف صانوبرکاريهاي روساتا و

نقشه  -5محدوده آلوده به گیاه مهاجم سنبل آبی در روستاي چکوور و رودخانه مرغك

نقشه  -9پراکنش گیاه سنبل آبی در تاالب انزلی در سال 74
یافتهها
تاثیرات سوء زیست محیطی سنبل آبی

یکی از مه تری عوامل افزایش گومه سنبل آبی ر مناطق تحت
بحران ،مبو رقیب و یا شکارچی باراي آن اسات ه 08ریشاه و
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ساقه گیاه سنبل آبی محل تجی میکروارگامیس ها براي تثبیت

ر ای روش از ستگاههاي مکامیکی سا ه یاا بهصاورت ساتی

میتروژن است و هیان میچ گیاهان باوون ریشاه مامناو عوساک

استفا ه می شو

ر اوایل ساال  0382ر ریاچاه Chivero

آباای و آزوال را اشاایال ماایکننااو ه 03بااا توجااه بااه برخاای

برمامه بر اشت ستی ای گیاهان ر کشور زییباوه امجاام شاو

خصوصیات بوم شناختی سنبل آبی ،ای گیاه میتوامو تهویواتی

بر اشت ستی توسط  522کارگر با کار  8ساعت ر روز امجاام

را بر باوم ساازگآنهاي آبای تحییال میایاو کاه از جیلاه ایا

شو و تقریبا  522ت بر اشت شو ،ولی تولیو مثل ساری گیااه

تهویااوات میتااوان بااه حااذف و مااابو ي گیاهااان بااومی و

ای تالش را از مظر هزینه و زمان گران و از مظر سرعت آهساته

ر روماااو خشاااک شاااون تااااالب،

جلوه ا  ،بهطوريکه ر  6ماه بعو از آن متیجه ای روش یوه

رسوبگیري و کاهش عیق تاالب ،کاهش سطح پهناههاي آبای

مشو پس از آن تصیی به استفا ه از روش مکامیکی باه کیاک

قایقهااي

بولووزر و غیره شو ر ای روش روزامه  0هکتار پاکسازي شو

فیتوپالمکتونهاااا ،تساااری

تاالب ،اختالل ر حیات ماهیاان و اخاتالل ر تار
موتوري و پارویی اشاره کر
روش هاي کنترل گیاه سنبل آبی

ای روش هیچنی

ر سو و ریاچه ویکتوریا با موفقیت محوو

ر سال  0220امجام شوه است ،علی رغ مشاکالت ایا روش،

از روشهاي کنترلی اجرا شوه ر سطح جهاامی جهات کنتارل

موقعیاات قاباال قبااولی از ایاا روش ر مکزیااک کااه از روش

گیاه سنبل آبی می توان به موار زیر اشاره کر :

مکامیکی و شیییایی بهطور توام باا اساتفا ه از 0و 4و  Dو یاک

الف -کنترل توسط علف کش

خر کننوه ر سو  trigoilر سال  0336امجام شاوه اسات،

استفا ه از روش کنتارل توساط علاف کاش هاا باراي منااطق

به سات آماوه اسات ر اساپامیا از ساال  0225روش کنتارل

کوچک مور هجاوم کاه قابلیات سترسای از طریاق خشاکی،

مکامیکی مور استفا ه قرار گرفته است ،گرچه هزینه اقتصاا ي

هوایی یا قایق امکان پذیر باشو ،موفقیت آمیز بو ه است اما ای

آن باااال بااو ه اساات باار اساااس بررساای امجااام شااوه توسااط

روش مسبتا گران بو ه ،لیک از مزایاي ایا روش کوتااه ماوت

 Moreiraو هیکاران ر سال  0333ر کشور پرتیاال روش

بو ن و سری بو ن آن است ای گیاه به علف کاش هااي ذیال

کنترل مکامیکی بیشتر از سایر روش هاا اجارا شاوه اسات کاه

حساس می باشو:

لیاال ان متااایج و اثاارات کنتاارل شاایییایی و زیسااتی باار روي

0و  4ي کلروفنوکسای اساتیک Diquat ،Paraquat ،و

حشرات و ماهی هاست ه09

Amitrol
ای روش براي سیست هاي آبی تک منظاوره و کوچاک مامناو

ج-کنترل بیولوژیکی
سومی روش کنترل ای گیاه روش بیولاوژیکی اسات کاه تنهاا

سوها و کامال هاي آبیاري مفیاو اسات؛ گرچاه اثارات زیسات-

ای روش به جهت کنترل پایوار و اقتصا ي علف هارز پیشانها

محیطی آن شاویو گازارش شاوه اسات هیچنای علای رغا

میگر

ر ای روش از گومههاي شپشک و پرواماه و سوساک

کارایی مناسب ای روش ،ای روش فقط ر کوتااه ماوت ماوثر

که باع

اختالل ر چرخه تولیو مثال و زا آوري گوماه سانبل

بو ه و بایو بهطور مرتب و منظ مور استفا ه قرار گیر  ،عاالوه

آبی و هیچنی ایجا بییاري میشو استفا ه میگر

برای بسیاري از سایت هاي تحت هجوم ای گیاه جهت کاربري

روش احتیاج باه زماان زیاا ي باراي اثرگاذاري بار روي گوماه

آشامیومی ،ماهیگیري و شستشو مور استفا ه قرار می گیرماو،

مور مظر ار هیچنی

ر ابتوا ای کاار بایاو ابتاوا ر محایط

بنابرای من قامومی براي استفا ه از علف کش ها وجو خواهاو

آزمایشگاهی هکنترل شوه امجام بگیر و بررسی گر

اشت ه02،00،00
ب-کنترل مکانیکی و دستی

گومه مور مظر به عنوان آفت ر محیط تبویل مگر

ولی ای

که خاو
ه02
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مومی و هیکار

ضرورت انجام اقدام

محیط زیست صومعه سرا و محیطبامان تاالب بی الیللی امزلی،

با توجه به تهویوات و تااثیرات ساوگ ایا گوماه بار اکوسیسات

به اتفا جوام محلی ،پاکسازي تاالب از ای گیاه ،آغاز گر یاو

تاالبهاي گیالن ر صورت امتشار وسی باه ویاژه ر پهناههاي

و ه اکنون میتوان ا عا میو ؛ بایش از  38رصاو از محاوو ه

آبی ک عیق ،بهتر است اقوامات ذیل صورت گیر :

آبی تاالب بی الیللی امزلی پاکسازي شوه است و رومو پاایش و

اقدامات کوتاه مدت:

جی آوري هیچناان ا اماه ار بوتاههاي ایا گیااه باه روش

الف -جمعآوري و معدوم سازي

مکااامیکی هجی ا آوري سااتی از سااطح تاااالب و رو خامااهها

براساس گزارش ریافتی از ا اره کل محیط زیست ،برماماهریزي

جی آوري و با قایق به محیط پاسگاه سیاه ریشاان امتقاال ا ه

گر یوه تا  05آبان  ،35تیامی بخشهااي آلاو ه باه ایا گیااه

شاو تااا پااس از کپااه شاون و پالسااتیک کشاایون باار روي آن،

شناسایی و سنبلهاي آبی جی آوري گر ماو ر ایا راساتا از

پالسیوه و امحاگ زیست محیطی شومو

 92مهر  34با بسیج کارشناساان و محیطباماان ا اره حفاظات-

شکل  -1جمعآوري سنبل آبی
ب -آگاهی رسانی و تهیه گزارشهاي خبري (صدا و سیما
و مصاحبه با روزنامهها)

زمامی حوو یک تا و هفته و به صاورت مرتاب تکارار شاو و
لیل آن چرخه گل هی ای گیاه میباشاو کاه حاوو  04روز

با توجه به بررسیهاي اولیه ،به احتیال بسایار زیاا ایا گوماه

است و پس از آن گل پالسایوه و اماههاي خاو را ر آب رهاا

غیرعیو و ماآگاهامه توسط اهالی روساتاهاي اطاراف تااالب وار

میکنو هیچنی از آنجایی که امه ای گیاه میک اسات 05

رو خامههاي منتهی به تاالب و سپس وار پهنههاي آبای شاوه

تا  92سال ر خاک زموه بیامو و با توجاه باه پایش بینیهااي

است بر ای اساس آگاه سازي مار م باه ویاژه افارا حوضاهي

صورت گرفته ر خصوص فوران جیعیت و امتشار ایا گوماه ر

تاالب ر اولویت امور قرار گرفت از جیله اقوامات صورت گرفته

تاالبها ر سالهاي آتی ،بهتر است روماو پاایش و جیا آوري

ر ای زمینه ،اتخاذ شاعارهاي زیسات محیطای و متناساب باا

ای گیاه ر صورت مشاهوه ر سالهاي آتی میز ا امه یابو

موضااوع ،تهیااه خباار بااراي بخااش هاااي خبااري و مصاااحبه بااا

ب -برگزاري کارگاههااي آموزشای و گفت او باا اهاالی

خبرمگاران و اطالع رسامی از طریق سایت ها می باشو

روستاهاي حاشیه تاالب

اقدامات میان مدت:

بی شک اطالع و آگااهی از اثارات ماامطلوب حضاور گوماههاي

الف -ادامه روند پایش و جمعآوري

مهاج و بیگامه ر اکوسیست هاي طبیعی میتوامو مقش مهیای

کارشناسان ژاپنی طی یک تجربه موفق باه سات آماوه ر آن

ر کنترل ای قبیل گومهها به ویژه سنبل آبی اشته باشو زیارا

کشور پیشنها کر هامو براي مقابله با ای گیاه ر یاک منطقاه

امروزه ای گیاه به طور گستر هاي وار ایاران شاوه اسات و ر

پس از اولی مرحله پاکسازي ،ای عیلیات بایو ه بار با فاصله

استخرها و حوضهاي خامگی و حتی محیط آپارتیان مگهاواري
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میشو و با توجه به تکثیر سری ای گیاه ه ر محیطهااي آبای

 تشکیل کییته هاي مختلف اجرایای ،پژوهشای و مظاارت و

مناسب مامنو تاالب بی الیللی امزلی ر ک تر از و هفته تراک

پایش متشکل از کارشناسان متخصص

ایاا گیاااه و براباار میشااو میکاا اساات ماآگاهامااه وار

منابع

اکوسیست هاي آبی شاو و تااثیر ساوگ باوم شاناختی بار باوم

 -0روان بخااش م ،پناهنااوه م  ،مااومی س « ،مااویریت

سازگآنهاي آبی و ضررهاي اقتصا ي به هیراه اشته باشاو بار

محااایط زیساااتی گوماااه مهااااج سااانبل آبااای ر

ای اساس بهتر است آموزش جوام محلای و گفتگاو باا آنهاا

اکوسیست هااي آبای» ،اولای هیاایش ملای محایط

صورت گیر ه00

زیست طبیعی ،اسفنو  ،0934رشت ،ایران

نتیجه گیري
سنبل آبی با آنکه تواماایی جاذب و تصافیه فلازات سانگی را
ار ؛ امااا حضااور مابجاااي آن بااه لیل شااوت توامااایی تکثیاار و
سازگاري آن ،به مثابه ستکش آهنی سبز رمگی میتوامو گلوي
حیات زیستمنوان محیطهااي آبای و تااالبی اعا از آبزیاان و
گیاهان را مستقییاً و با اخاتالل ر زمجیاره غاذایی پرماوگان و

2- Williams, S.L. E.D. Grosholz. 2008.
The invasive species challenge in
estuarine and coastal environments:
marrying management and science. The
H.T. Odum Synthesis Essay. Estuaries
and Coasts 31:3-20.
 -9خبرمامه علفهرز ،مؤسسه تحقیقات آفات و بییاریهاي
گیاهی ،با هیکاري امجی علاوم علفهاايهرز ایاران،

سایر موجو ات فشر ه و آمان را از پاي رآور  .ر متیجه مقابلاه

سال وم ،شیاره هفت  :زمستان  0980پ

مکر ن با ای گومه غیربومی و مهاج سنبل آبای ر تاالبهااي
گیالن به مرگ توریجی تاالبها ر استان خت میشو
پیشنهادات
از جیله راهکارها و پیشنها هاي کنترل ای گوماه باا توجاه باه
سطح گسترش حال حاضر ر اکوسیست هاي آبی اساتان مای-
توان به موار زیر اشاره کر :
 اختصاص بو جاه مناساب جهات مقابلاه باا ایا گیااه ر
تاالبها و هیچنی براي آموزش و آگاهی رسامی
 خریواري ستگاهها و ابزار مناسب و الزم جهت جی آوري
و معووم سازي ای گیاه از ه اکنون
 میامعت از عرضه ای گیاه ر سطح گل فروشیهاي اساتان
به ویژه شهر رشت
 جلوگیري از عبور افارا  ،حیواماات و وساایل ،بای منطقاه
آلو ه و منطقه پاک
 کشت گیاهان با قورت رقابتی باال براي ضعیف کر ن گیااه
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