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چکیده
هجوم گونههای غیربومی بزرگترین تهدید برای تنوع زیستی در جهان است که نقش عمدهای در تغییرات جهانی دارد .در مطالعهه اارهر
به معرفی برخی از اثرات نامطلوب ورود گونه گیاهی غیربومی سنبل آبی به اکوسیستم اساس و شکننده آبهی و رو ههای رایهب بررسهی
خطرات ناشی از این اثرات بر محیط زیست اشاره شده است .بدین منظور با استفاده از یکسری جسهتجوهای اینترنتهی و کتابخانههای بهه
گردآوری مطالب ارزنده ای پرداخته شده است .ابتدا کلیاتی در زمینهه رویکهرد ارزیهابی ریسهک زیسهت محیطهی ورود گونهه مههاجم بهه
یک اکوسیستم آبی بیان شده است ،سپس به مهمترین اثرات نامطلوب که گونه مهاجم سنبل آبی در یک اکوسیستم آبی میتواند به جای
بگذارد و همچنین روند ارزیابی ریسک زیست محیطی رایب در مورد این گونه خاص به زبانی ساده و علمی اشاره گردید .مطالعات ااکی از
آن داشت که مجموعه ای از عوامل اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی میتواند عهووه بهر شناسهایی گونهه و پیامهدهای زیسهت محیطهی بهر
گونههای اساس ،بومی و زیستگاههای اساس نیز موثر باشند.
کلمات کلیدي :گونههای غیر بومی ،اثرات نامطلوب زیست محیطی ،ارزیابی ریسک زیست محیطی ،سنبل آبی ،اکوسیستمهای آبی.
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A review on the identification and assessment of the aggressive plant species
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Abstract
The invasion of non-native species is the biggest threat to biodiversity in the world, which plays a
major role in global change. In the present study have been reported some adverse effects of nonnative specie on the the sensitive and fragile ecosystem and the current methods have been mentioned
the assessing risks of these effects on the environment. For this purpose, a wealth of valuable content
has been gathered through a number of online and library searches. Firstly, an overview of the
environmental risk assessment approach for the invasive species has been presented to an aquatic
ecosystem. Then, the most important undesirable effects can accommodate the common invasive
species of Water hyacinth in aquatic ecosystem, as well as the process of assessing the environmental
risk to this particular species in a simple and scientific language. Studies have shown that a series of
social, economic and health factors, along with ecological parameters, can be effective in identifying
species and environmental impacts on sensitive, native and sensitive habitats.
Key Words: Non-native species, Environmental undesirable effects, Environmental risk assessment,
Water hyacintch, Aquatic ecosystems.
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مقدمه
امروزه اکوسیستمهای طبیعی شدیدا به وسیله گونههای بیگانهه

عواقب زیست محیطی جدی و زیانهای اقتصادی مقیاس محلی

و مههههاجم مهههورد تهدیهههد قهههرار گرفتهههه اسهههت( ،)1توسهههعه

و جهانی شده است( 5و .)6

گونههای مهاجم به یک منطقه شامل سهه مرالهه اسهت :ورود،

مواد و روشها

توسعه سریع و تثبیت( .)2جهت ورود یک گونه به مناطق جدید

بههها اسهههتفاده از کلیهههد واكه ههههای , Economic and

ابتدا باید اندامهای تولید مثلی این گیاه وارد منطقهه شهود و در

Environmental Impacts of Water Hyacinth
,Water hyacintch ,Invasive species, Guidelines
for environmental impact assessment, Risk
 assessment modelsمقههاالت مههرتبط در پایگاههههای

مراله بعد شرایط منطقه با نیازههای اکولهوكیکی گیهاه سهازگار
باشد .در این ارتباط وجود آشیانهای اکولهوكیکی خهالی ،تنهوع
گیههاهی کمتههر و شههرایط آب و هههوایی مناسههبتههر از مهمتههرین
فاکتورهای موفقیهت محسهوب مهی شهوند .عهووه بهر ایهن ،در
مناطقی که جذب منابع در آن کمتهر از فراهمهی منهابع اسهت،
شرایط برای تثبیت گونههای جدید مناسب تر خواههد بهود(.)3
این مراله ممکن است چندین سال به طهول بیانجامهد .جههت
توسعه سریع گیاه در منطقه ،خصوصیات گونه جدیهد(مثل دوره
خواب بذر ،سرعت تکثیر ،نوع پراکنش ،سرعت رشهد نسهبی) از
درجه اهمیت باالیی برخهوردار مهی باشهد( .)4در صهورت عهدم
وجود شرایط محیطی مناسب تنها یک درصد از گونهها بهه ایهن
مراله می رسند و باید به این نکته توجه داشت که تا یک گونهه
به مراله رشد سریع نرسیده باشد ،جزء گونههای مهاجم طبقهه
بندی نخواهد شد .در مراله تثبیت گونه جدیهد جزيهی از فلهور
منطقه شده و دیگر توسعه نخواهد داشت .ورود گونههای مهاجم
به یک اکوسیستم از جمله تنشهای بیولوكیکی است .این تنش
در رابطه با اثرات متقابل بین موجودات است که از طریق رقابت،
گیاهخواری ،شکارگری ،انگلی و بیماری اعمال میگهردد .وجهود
عوامل دیگر تنشزا میتواند بر شدت اثرات وارده از این گونههها
در اکوسیستمهای موردنظر بیافزایهد یکهی از مهمتهرین عوامهل
افزایش گونه های مهاجم در مناطق تحت بحران ،نبود رقیهب و
یا شکارچی برای آن است گونههای مهاجم به طور جدی منهابع
طبیعی محلی ،تنوع زیسهتی ،محهیط اکولهوكیکی و کشهاورزی،
جنگل ،چراگاه ،فراوری شیوت را تهدید میکنند و یک آسهیب
پایدار باقی میگذارند .،در دنیای امروز تهاجمهای زیستی باعث

اطوعهاتیGoogle Schoolar,SID, ,Science direct
 Magiranو سیویلیکا و همچین پایگاهههای  EPA,USG,و
آنهههایی کههه در منههابع در شههده جسههتجو و مههورد مطالعههه
قههرار گرفتنههد .معیارهههای انتخههاب مقههاالت شههامل مطالعههات
مشاهدهای و در دسترس بودن مقاالت بوده است.
یافته ها
در این مطالعه ابتدا به معرفی گیاه سنبل آبی و شناسایی اثهرات
وارده از آنها بر اکوسیستمها پرداخته شده ،در بخش دیگر به
چگونگی روند ارزیابی ریسک محیط زیسهتی ناشهی از اسهتقرار
گونه مذکور در اکوسیستمهای آبی اشاره شده است و در نهایت
به نتایب مقاالت بررسی شده گزار

داده شد.

گیاه سنبل آبی
سهههنبل آبهههی گیهههاهی آبهههزی شهههناور چنهههد سهههاله بهههومی
مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آمریکای جنوبی به خصوص
اوره آمازون است .این گیاه در مناطق خار از محدوده بهومی
خود اغلب یک گونه مهاجم شناخته میشود  .سنبل آبی ممکن
است باالتر از سطح آب به اندازه  1متهر در ارتفهاع رشهد کنهد .
دارای برگهای گسترده ،رخیم ،براق و تخم مرغی شکل  1۰تا
 2۰سانتی متری میباشد که در سطح آب شهناور اسهت .دارای
ریشههای ارغوانی سیاه آزاد و ساقه است که  8تا  15گل جذاب
را بهرروی خهود دارد .عمهدتا سهنبل آبهی بهه رنه

صهورتی بها

شش گلبرگ است .ریشه و ساقه گیاه سنبل آبهی محهل تجمهع
میکروارگانیسمها برای تثبیت نیتروكن است و همان نیچ گیاهان
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بدون ریشه مانند عدسک آبی ،آزوال را اشغال میکنهد( .)4گیهاه

آلمانی در سال  1842شناسایی گردیهد .ایهن گیهاه متعلهق بهه

مورد نظرجهزء گهروه گیاههان آبهزی شهناور قهرار دارد(بها نهام

خههانواده  ، Pontederiaceaeبهها تخمههدان سههه خانهههای و

انگلیسی . )Water hyacintch :این گیهاه ،گونههی از جهنس

دانههای متعدد در هر میوه است .این جنس دارای  8گونه است

 Eichhorniaاست که اولین بار توسط  ،Kunthگیاه شهناس

که اکثر آنها به خوبی شناسایی نشدهاند(.)7

شکل -1تصویر گیاه سنبل آبی
سازمان افاظت گیاهان مدیترانه اروپا،گونههایE. crassipes

از نظر ظاهری خصوصا گلها ،بسیار به یکدیگر شبیه هستند در

و  Eichhornia azureaرا در گهروه گونهههای مههاجم دنیها

این میان این هشت گونهه ،تنهها گونهه  ،E. Crassipesگونهه

معرفی کرده است و دامنه انتشار گونه Eichhornia azurea

شناور است .در نقشه زیر(شکل )2دامنه انتشار گونهه در سهطح

را در آسیا و در کشورهای ایران ،هنهد ،كاپهن و سهنگاپور اعهوم

جهانی نمایش داده شده است.

نموده است .بنابراین گزار

این جنس دارای  8گونه است کهه

شکل  -2نقشه پراکنش گونه سنبل آبی در جهان ()http://www.cabi.org
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امروزه با توجه به به افزایش فعالیتهای بشر تأثیرات مخرب آن

مههوارد از مهمتههرین تههاثیرات منفههی اضههور ایههن گیههاه از نظههر

بر محیط زیست به منطقه خاصهی از جههان محهدود نمیشهود.

اجتماعی می تواند باشد.

از جمله تاثیرگهذاری ویرانگهر ،ورود گونهههای غیهر بهومی بهه

شاخص ارزیابی ریسک زیست محیطی براي گونه مهاجم

نقاط مختلف جهان بوده است که در طول  2۰۰سهال اخیهر بها

ارزیههابی ریسههک زیسههت محیطههی رویکردیسههت کههه عههووه بههر

کشههاورزی ،افههزایش فعالیتهههای بشههر و همچنههین

شناسایی آثار وارده ناشی از گونه به رتبهبندی شدت ریسک نیز

ویرانگری روز افزون محیطزیست ،یک روند افزایش داشته است.

میپردازد و گونهها را با توجه به شدت اثرات بر گونههای بومی

ورود گونه های غیهر بهومی و مههاجم بهه اکوسیسهتمها اثهرات

و زیستگاههای باارز

و

زیانبار زیست محیطی و اقتصادی جبهران ناپهذیری را متحمهل

استقرار ،طبقه بندی میکند( .)9ارزیابی ریسهک براسهاس علهم

می شود(.)8

تصمیمگیری است که برای معرفی گونهههایی کهه هنهوز کامهل

اثرات مخرب گیاه سنبل آبی بر محیط زیست

همههه منههاطق را اشههغال نکههردهانههد امهها ااتمههال بههاالیی بههرای

گسههتر

در اثر رشد و گستر

سنبل آبی بر سهطح تاالبهها ،عهووه بهر

مهاجم شدن و گستر

و همچنین میهزان و سهرعت گسهتر

دارنهد ،تهو

میکنهد( .)1۰ایهن نهوع

کاهش تنوع زیستی و تغییر تنهوع و تهراکم گیاههان و جهانوران

ارزیابی فراتر از ارزیابی ریسک بوده و در آن عووه بر بررسی و

بومی مناطق که سهرمایه مهمهی بهرای معیشهت جوامهع بهومی

تحلیل جنبههای مختلف ریسک ،رمن شناخت کامل از محیط

محسوب میشوند ،فعالیت گردشگری ،صید و صیادی و هرگونه

زیست منطقه تحت اثر ،میزان اساسیت محیط زیست متهأثر و

تردد در تاالبهها و اکوسیسهتمهای آبهی میتوانهد بها مشهکل

همچنین ارز های خاص محیط زیستی منطقه نیز در تجزیه و

اساسههی مواجههه شههود همچنههین محههدود شههدن جریههان آب در

تحلیل و ارزیابی ریسک منطقهه در نظهر گرفتهه میشهود(.)11

رودخانههههها و کانالههههای زهکشهههی و آبیهههاری ،تبخیهههر و

در بیان ریسک ،توریح اثر منفی و ناسازگار بسیار اایز اهمیهت

از دست رفتن بیش از اد آب در شهرایط خشکسهالی از دیگهر

است چرا که ممکن است یک عامل تنشزا بر یک عنصر خهاص

تاثیرات منفی این گیاه از نظر اقتصادی اسهت .تهاثیرات منفهی

در اکوسیستم اثر منفی داشته باشد در اهالیکهه همهان عامهل

سنبل آبی بر فعالیتهای کشاورزی اثرات منفهی مسهتقیمی بهر

تنشزا برای سایر عناصر بیاثر و یا اتی مفید باشد .اسهتفاده از

کشههت محصههوالت کشههاورزی داشههته و از ایههن طریههق آسههیب

رو های ارزیابی ریسک اکولوكیکی یکی از ابزارههای مههم در

اقتصادی بزرگی بر کشاورزی مناطق آلوده شده به این گیاه وارد

مطالعهات مهدیریت محهیط زیسهت و شناسهایی و کهاهش

می کند .در کنار سایر تاثیرات منفی اقتصهادی ناشهی از وجهود

عوامل بالقوه آسیب رسان محیط زیسهتی در منهاطق اسهاس

سنبل آبی ،اثرات منفی اقتصادی مربوط به اذف و کنترل ایهن

مانند تاالبها برای اصول به توسهع پایهدار اسهت .ایهن رو

گیاه نیز می تواند بسیار چشمگیر باشد .در اثر اضهور گسهترده

برای پیش بینی ااتمال وقوع اثرات منفی در آینده و یا بررسی

ایههن گیههاه و کههاهش کیفیههت آب ،افههزایش جمعیههت اشههرات،

ااتمال اثرات ناشی از مواجهه عوامل تنش زای موجود در اال

الزونها و سایر ارگانیسمهای بیماریزا نیز اتفهاق مهی افتهد و

و یا گذشته و برای ارز یابی سیسهتماتیک دادههها ،اطوعهات،

ااتمههال بههروز انههواع بیماریههها بههرای انسههان ،نظیههر ماالریهها،

فرریات و عدم قطعیتها ،به منظور درک و پیش بینهی روابهط

شیستوزومیازیس ،ورم مغز ،وبا و فیوریازیس افهزایش مییابهد.

بین عوامل تنشزا و اثرات اکولوكیک به نحوی که برای تصهمیم

تمامی این عوامل به همراه عدم دسترسی به آب سهالم ،کهاهش

گیریهای زیست محیطی مهوثر باشهد بکهار مهی رود ( .)12بهه

قابلیت انجام فعالیتهای کشاورزی ،صیادی و گردشگری موجب

منظور بررسی ریسک زیست محیطی با توجه بهه دسهتورالعمل-

میشود تا در نهایت مهاجرت جوامع محلی انجام پهذیرد و ایهن

های استاندارد در ابتدای مسیر شناسایی مشکل و پارامترهای با
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در اثرگهذاری تهنش بهر اکوسیسهتم و گونهه بسهیار مههم

میباشد .از جمله رو های ارزیابی پیامدهای زیسهت محیطهی
ناشههی از گونههههای مهههاجم میتههوان بههه شههاخ

،ISEIA

 ،MCDMمدل VWRAاشاره کرد که در مبااث بعدی بهه
یکی از مهمترین این شاخ ها که به عنهوان شهاخ

مبنها در
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روند ارزیابی خطر پیامدهاي زیست محیطی
فاز اول :شناسایی مشکل(شناسهایی گونهه و محهیط در معهر
هجوم) :مشخصات کلی گونه و مشخصات منطقه مورد مطالعهه
و شناسایی نقاط پایانی(2ارز های اکولوكیک)
فاز دوم :جمع آوری دادهها آنالیز آنها ،شناسایی اثرات وارده بهر

زمینه ارزیابی پیامدهای زیست محیطی گونههای مهاجم مهورد

پذیرندهها و تخمین خطر بالقوه

توجه است ،اشاره خواهیم کرد.

 .aبررسی اثرات(اثرات وارده از گونه مهاجم بر گونه های بومی

شاخص ISEIA

و عملکرد اکوسیستم)

ارزیابی ریسک پیامدهای زیست محیطی با اسهتفاده از

در رو

گونههای شاخ  1ISEIAکه یک رو

نیمه کمهی بها سیسهتم

3

 .bرتبهبندی اثرات
 .cتخمین خطر ناشی از اثرات

نمره دهی است و به منظور تعیین درجه ریسهک گونهه مههاجم

 :aبررسی اثرات (اثرات وارده از گونه مهاجم بر گونه های بومی

مورد استفاده قهرار میگیهرد .مهمتهرین پارامترههای اثهر گهذار

و عملکرد اکوسیستم) :شاخ  ،ISEIAیک شاخ

عبارتند از :

برای بررسی اثرات وارده از گونههای مهاجم بر گونههای بومی و

-1

قابلیت گستر

بالقوه گونه

عملکرد اکوسیستمهاست که بدین منظور پارامترهای گسهتر

-2

ارز

-3

اثرات متنوع گونه مهاجم سنبل بر گونههای بومی

اکوسیستم و اثر بر گونه های بومی در این شاخ

-4

اثر بر عملکرد اکوسیستم

است.

افاظتی زیستگاه

نیمه کمی

بههالقوه گونههه ،ارز

افههاظتی زیسههتگاه ،عملکههرد و سههاختار
مهورد توجهه

نتایب ااصل از چنین بررسی میتواند برای اعمهال رویکردههای

 .bرتبه بندی :پس از بررسی اثرات با توجه به تعهاریفی کهه در

مدیریتی در برابر گونههههای مههاجم بسهیار تاثیرگهذار باشهد و

شاخ

مورد نظر آمده است رتبه هایی برای پارامترها ،از  1تها

این مسأله که ارزیایی تاثیر گونههای مهاجم در محهیط زیسهت

 3در نظر گرفته خواهد شد.

تنها برای یک دوره محدود از زمان می باشد و چهون دانهش در
مورد توزیع واقعی یک گونهه و اثهرات آن بهر گونهه بهومی و یها
اکوسیستمها غالبا بسیار پایین است به همین دلیل رروریسهت
که بهطور مداوم بروزرسانی شود(.)13

1- Invasive species environmental impact
assessment

2- End point
3- Potential hazard
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جدول  -1تعاریف مربوط به رتبه بندي پارامترها به منظور تخمین و توصیف خطر در شاخص ISEA
تعاریف مربوط به رتبه بندی پارامتر گستر

بالقوه گونه در شاخ

ISEA
پیدا نکرده است.

رتبه  :1گونه در محیط به خاطر ظرفیت رعیف انتشار و قدرت تولیدمثل پایین گستر

رتبه  :2گونه غیربومی توسط انسان به مناطق دورتر برده میشود و به ندرت تا یک کیلومتر انتشار مییابد
رتبه  :3گونه قدرت باروری باال داشته و به سرعت در مسافتهای بیشتر از یک کیلومتر در سال گستر
تعاریف مربوط به رتبهبندی پارامتر اثر بر گونههای بومی در شاخ

مییابد.

ISEA

رتبه  :1اگر گونه غیربومی محدود به زیستگاههای انسان ساخت باشد.
رتبه  :2اگر گونه غیربومی محدود به زیستگاههایی با ارز
رتبه  :3اگر گونه غیربومی در زیستگاه با ارز
تعاریف مربوط به رتبه بندی پارامتر گستر

افاظتی پایین یا میانه باشد.

افاظتی باال استقرار و گستر
بالقوه گونه در شاخ

یابد.

ISEA

رتبه  : 1داده در مورد گذشته گونه بیان میکند که اثر منفی بر جمعیت گونههای بومی قابل چشم پوشی است و
قابل توجه نیست.
رتبه  :2گونه غیربومی باعث تغییر در فراوانی جمعیت بومی تا  8۰درصد شده باشد.
رتبه  :3توسعه گونههای غیربومی باعث کاهش جمعیت گونههای بومی بیشتر از  8۰درصد شده شده باشد.
تعاریف مربوط به رتبه بندی پارامتر اثر بر اکوسیستم در شاخ

ISEA

رتبه  : 1اثر بر فرآیند اکوسیستم و ساختار قابل توجه نبوده و نادیده گرفته می شود.
رتبه  :2اثر بر فرآیندهای اکوسیستم قابل توجه می باشد(مانند تغییر موقتی خصوصیات آب)
رتبه  : 3اثر بر فرآیندهای اکوسیستم و ساختار بسیار جدی و شدید است .مانند تغییر در خصوصیات فیزیکوشیمیایی
آب و محتوای مواد مغذی آن ،تغییر تنوع گونههای بومی غالب ،تخریب پناهگاههای ماهی.
 رتبه ها در این شاخ

در محدوده  4-12متغیر است.

لیست طبقه

ISEIAنمره

تعاریف خطر در شاخص مورد نظر:

)A(black list

12-11

رتبه  :1خطر کم

)B(watch list

1۰-9

C

8-4

رتبه  :2خطر متوسط
رتبه  : 3خطر باال
فازسوم  :بررسی و توصیف خطر
با توجه به ارز هایی کهه در بررسهی بهه آن مهی رسهیم گونهه
مورد نظر در منطقه مورد مطاله برای اکوسیستم تحهت ارزیهابی
در یکی از طبقات قرار خواهد گرفت :

طبقههه  ( : Aفهرسههت سههیاه)  : BLACK LISTشههامل
گونههایی با ریسک خطهر زیسهت محیطهی بهاال بهرای منطقهه
مورد نظر
طبقه ( :Bفهرسهت قابهل توجهه)  :WATCH LISTشهامل
گونههایی با خطر زیست محیطی متوسط براساس دانش روز

فصلنامه انسان و محیط زیست شماره  ،48بهار98

86

پناهنده و همکاران

طبقه  : Cدر هیچ فهرستی مورد توجه نیست شامل دیگر گونه-

موردنظر بیافزاید .گونهه سهنبل آبهی از سهال  194۰بهه عنهوان

های غیربومی که تهدید قابل مواظهای برای گونههای بومی و

یک مشکل عمده در برخی از کشورها مطرح گردید .اولهین بهار

اکوسیستم ندارد (.)13

در آسیا ،این گونه در كاپن و اندونزی معرفی شهد ،در اسهترالیا

مدیریت ریسک زیست محیطی

در سال  189۰و در اسپانیا اولین خسارات وارده از این گیاه بهه

با توجه به اینکه یکی از مهمتهرین اههداف ارزیهابی ریسهک در

اکوسیسههتم در سههال  1989معرفههی شههد .در سههال  1956در

نهایت مدیریت ریسک و ارایه راهکارهای مدیریتی برای کنتهرل

رودخانه  Panganiو در دریاچه کیوگا در ارگانهدا و نایوشها در

و اصوح و یا کهاهش شهدت ریسهک وارده از عامهل تهنشزا بهر

کنیا و بعدها در دریاچه ویکتوریا اثرات مخرب این گونه

به

اکوسیسههتم اسههت ،بهها توجههه بههه شههدت ریسههک مواجهههه در

عنوان علف هرز بسیار نمود پیهدا کهرد و در سهالههای -1992

بخشهای مختلف اکوسیسهتم راهکارههای مهدیریتی پیشهنهاد

 199۰بسیار تشدید شد .ایهن گیهاه بطهور گسهترده در بیشتهر

خواهد شد راهکارهای مدیریتی که عمدتاً برای گیاهان مهاجم

مناطق اوگاندا ( ،)1998تانزانیا ( ،)1999کنیا( ،)1998روآنهدا و

در بسیاری از منابع پیشنهاد شده است عبارتند از :

بروندی( ،)1999بهعنهوان گونهه غالهب مشهاهده شهد .اگرچهه

 -اقدامات مقابلهه ای نابودسهازی سهریع :در صهورت تشهخی

گیاه سنبل آبی در بسیاری از کشورهای جهان بهه عنهوان گیهاه

زودهنگههام اسههتقرار یههک گونههه مههی تههوان آن را از بههین بههرد و

زینتی بهشمار میرود ولی میلیاردها دالر هزینه و خسارت را به

به این ترتیب جلهوی انتشهار آن را گرفهت و معمهوال ایهن رو

همراه داشته است .برای مثال در دریاچه ویکتوریا  12۰۰هکتار

هزینه بیشتری نسبت به پیشگیری در پی خواهد داشت.

و  4۰میل یون نفر در کنیا ،تانزانیا و اوگاندا تا پایان سهال 1997

کنترل و پایش بلند مدت :چنانچه نابودسازی گونهه وارد شهده

تحت اثرات این گونه مهاجم بودهاند 7۰.درصد کاهش فعالیهت-

مهاجم عملی نبوده و یا روشی برای نابودکردن آن وجود نداشته

های اقتصادی در بندر کیسومو کنیا از طریق خفگی ماهیهان در

باشد ،کنترل جمعیهت گونهه مزبهور بهرای جلهوگیری از انتشهار

اثر رشد غیر طبیعی سنبل آبی به جههت افهزایش سهطح مهواد

بیشتر و خسارت زدن مؤثر است.

مغذی ،مشاهده شهد( )2۰۰1( Mailu .)14بهه بررسهی اثهرات

-اقدامات کنترلی

اجتمهاعی ،اقتصهادی و زیسهت محیطهی سهنبل آبهی در اهوزه

کنترل مکانیکی (جمع آوری دسهتی ،جمهع آوری بها شهناورها،

دریاچه ویکتوریا ناشی از هجوم گیاه سنبل آبهی پرداخهت .ایهن

و اثر گونهه مههاجم

تحقیق که با استفاده از جمعآوری اطوعات از طریق مشهاهدات

نصب موانع رشد ،با توجه به شدت گستر
پیشنهاد میگردد)

میدانی و مصاابه و همچنین مرور تحقیقات دانشهمندان انجهام

کنتههرل شههیمیایی اسههتفاده از علههف کههش مناسههب بههرای

گرفته بود بیشترین خسارتههای وارده از گونهه مههاجم را بهه

کاهش جمعیت گونه با یک نگاه زیست محیطی در محیطههای

دلیههل فعالیتهههای متعههدد انسههانی در اههوزه دریاچههه و ایجههاد

تحت کنترل

ورعیت ناپایدار محیط بیان کرد و یکی از مهمترین عواملی کهه

کنترل بیولوكیک اسهتفاده از اشهرات(برای تغذیهه و یها ایجهاد

شرایط رشد فزاینده گونه مذکور را فهراهم میکنهد را محتهوای

بیماری در سنبل آبی) درمحیط تحت کنترل

مواد مغذی موجود در آب و سازگاری با شرایط آشفته محیطهی

کنترل تلفیقی

عنوان کرد ( .)15با توجه به مطالعاتی که انجام گرفت می تهوان

بحث

اذعههان داشههت کههه مهمتههرین مشههکوت گیههاه سههنبل را بههرای

ورود گونههای مهاجم به یهک اکوسیسهتم از جملهه تهنشههای

منطقه ای که در مواجهه با آن قرار گرفتهه اسهت در مهوارد زیهر

بیولوكیکی است .وجود عوامهل محیطهی و فعالیتههای تهنشزا

خوصه میگردد:

میتواند بر شدت اثرات وارده از این گونهها در اکوسیسهتمههای
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مشکوت زیست محیطی و بهداشتی :کاهش کیفیت آب ،اتهوف

ال نینو با پراکندگی فعلی در نظر گرفته شود ریسهک اثهرات در

آب .نرخ باالی تبخیر از سطح آب در فصل تابستان ،کاهش نهور

واقع برای همه نقاط پایانی ،زیستگاههها و نهواای بهاالتر اسهت.

و اکسیژن ،فقدان جوامع فیتوپونکتونی ،مهر گ آبزیهان ،تغییهر

البته رو

مورد استفاده در این مطالعه میتواند اصوح شهود و

تراکم و تنوع فون و فلور اکوسیستم ،کاهش تهراکم گونهه ههای

برای تعیین ریسک مقدماتی و اثرات دیگر گونههای مهاجم نیهز

بومی ،ناقهل اشهرات بیمهاری زا در انسهان ،تغییهر در چرخهه

بهکار رود .رو

غذایی ،کاهش قابلیت و کارایی آب اکوسیستم مورد نظهر بهرای

آینده را دارد در صورتی که شهاخ

انسان و جانور.

اارر به شناسایی اثرات گونه در همان برهه و در منطقه مذکور

مشکوت اقتصادی :کهاهش فعالیتههای تفریحهی و توریسهتی،

اشاره دارد(.)16

کاهش فعالیتهای صیادی ،قایقرانی ،مسهدود شهدن آبراهههها،

امروزه مدلهای پرکاربردی برای ارزیابی ریسک محیط زیسهتی

کاهش کارایی سیستمهای آبیاری ،هزینه ااصل از پیشهگیری،

عوامل تهدید کننده در زیستگاههای اساس معرفی شده است.

کنترل و یا نابودسازی گونههای مهاجم ،خسارتهای اقتصهادی

در مطالعه ای برای تجزیه و تحلیهل در زمینهه ارزیهابی ریسهک

وارده شده به ذخایر آبزیان.

مذکور قابلیت ارزیابی شرایط ریسک در اال و

گونههای گیاهی مهاجم از رو

مهورد بررسهی در مطالعهه

تخصی

وزن براساس تجزیه و

Colnarو  Landisدر مطالعههههای بهههه بررسهههی توسهههعه

تحلیل تصهمیمگیهری چنهد معیهاره اسهتفاده شهد کهه توسهط

مدل مفهومی برای گونههای مهاجم و ارزیابی ریسک منطقهای

 Benkeو همکههاران انجههام گرفههت .ایههن توصههیف برگرفتههه از

سهبز اروپهایی در منطقهه گهیوس واشهنگتن

عناصر رروری مدل ارزیابی ریسک علفهای هرز ویکتوریا بهود

پرداختند ،که ههدف ایهن مطالعهه را ایجهاد روشهی در مقیهاس

که گونههای علف هرز را برطبق نمهرات تعیهین شهده از تلفیهق

ارزیههابی ریسههک محههیط زیسههتی ،منطقهههای بهها اسههتفاده از

نظر کارشناسی و اسناد منتشر شده ،رتبه بنهدی مهی کنهد .در

مدل تطابق ریسک نسبی) (RRMبیان نمودند .در این مطالعه

ایههن رو

هههم ماننههد شههاخ  ISEIAاز تخصههی

مدل مفهومی ،اصوح شدهی مدل ریسک نسبی اسهت و شهامل

پارامترهای مؤثر در ارزیابی اثر استفاده گردید با این تفاوت کهه

سههاختار الگههوی پویههای پیوسههتگی سلسههله مراتبههی اسههت .در

برای ایجاد رتبهبندی اولویت ریسک برای آفات گونههای گیاهی

مدل مذکور ،فرریاتی بدین شرح درنظر گرفته شده که شهامل:

از طریق گردآوری دادههای مختلط در اجزای دارای مورهوعات

 -1نوع و تراکم ارزیهابی نقهاط پایهانی مربهوط بهه زیسهتگاه در

مشابه ،مرتب نمودن این اجزا به ترتیب سلسله مراتبی مناسب و

در گونه خرچن

دسترس است؛  -2اساسیت گیرندهها به عوامل استرسزا بهین

از تخصی

وزن بههه

وزن معیار به هر جزء استفاده گردید(.)17

زیسههتگاههههای مختلههف متفههاوت اسههت -3 .شههدت اثههرات در

Fengو  Zhuبه مطالعه در زمینه ارزیابی ریسهک و الگوههای

بخشهای منطقهه بسهتگی بهه مواجههه نسهبی و ویژگهیههای

فضایی گیاهان بیگانه و مهاجم در چین پرداختند ،که ههدف از

موجودات زنده اارر دارد .رتبهها و فیلترها برای تعیهین سههم

این مطالعه کمک به مدیریت گیاههان مههاجم بها اولویهت بهود.

نسبی هر گونه در ریسهک ،همچنهین ریسهک در نقطهه پایهانی

در این مطالعه ،یک سیستم رتبهبندی بهبهود یافتهه متشهکل از

بیولوكیکی ،زیستگاهها و مناطق فرعهی انتخهابی در دو سهناریو،

مجموعهای روابط و سیستم نمره دهی تهیهه شهد .بهه منظهور

شامل شرایط فعلی و شرایط آینهده در طهی یهک سهال النینهو

بررسی خطر از شش پارامتر از جمله امکان معرفی گونه ،امکان

ادغام شد .در نهایت نتهایب زیسهتگاه و نقطهه پایهانی ،بهاالترین

اسههتقرار ،امکههان گسههتر  ،منطقههه مههورد هجههوم ،خطههر و

ریسک را نشان داد .همچنین مناطق بها بهاالترین ریسهک و در

امکانسههنجی کنتههرل اسههتفاده گردیههد .بههه منظههور تعیههین

خطر شناسایی شد .از طرفی نتایب نشان داد زمهانی کهه

وزن شههاخ ههها در ایههن سیسههتم ارزیههابی ریسههک ،از تکنیههک

معر
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تصمیمگیری چند معیهاره اسهتفاده شهد .بهرای تهیهه سیسهتم

گونههای نادر است .ریسک نسبی در گونههای نادر و در معر

قابل اجرا در این مطالعه ،هر پارامتر و معیهار بررسهی و تجدیهد

خطر نسبی در زیربخشها مطرح میشود .پس از بررسی نتهایب

نظر شد .همچنین جهت انجهام ارزیهابی از  5کارشهناس بهدون

مشههخ

شههد دو گونههه مهههاجم ،بزرگتههرین خطههرات را بههرای

تعامل چهره به چهره دعوت شد 5 .امتیاز نیهز بهرای ههر گیهاه

گیاهان در معر

مهاجم در نظر گرفته شد و میانگین بدست آمد .ریسک گیاهان

 Wearneو همکاران ( )2۰13به مطالعه پتانسیل پراکنهدگی و

مهاجم با توجه به نمراتش رتبه بندی شد همچنین در مناطق با

ارزیههابی ریسههک گونههه گیههاهی مهههاجم Hymenachne

خطر در نبراسکا در برخواهد داشت(.)19

غنای باالی گونههای گیاهی مهاجم بیگانه ،بسیاری از آنها کم

amplexicaulisدر استرالیا پرداختنهد ،ایهن مطالعهه شهامل

خطر بودند .در مقابل ،در مناطق با غنای پایین گونههای گیاهی

مدل گروهی در شناسایی مناطق عدم

مهاجم بیگانه ،در معر

سه مراله بود )1( :رو

خطر باال بودند .در رویکرد مهورد نظهر

قطعیت و مشترکات باتوجه به پتانسیل گونهههای مههاجم)2( ،

به منظور بررسی ریسک توجه اصلی به گونه مهاجم و چگهونگی

پراکندگی فعلی گونه های مهاجم و ( )3اتصال سیستمها بهرای

معرفههی ،انتقههال ،اسههتقرار و گسههتر

آن اسههت کههه میتوانههد

شناسایی مناطق هدف و تمرکز تو ها برای مهدیریت مهوثرتر

رویکرد مناسبی برای تکمیل شاخ

ارزیابی ریسک پیامدهای

بود .عدم قطعیت برای پیشبینی زیستگاه مناسهب گونهه مهورد

زیست محیطی گونه مهاجم باشد .در پژوهشی دیگر منحصرا به

مطالعه در استرالیا با یک رو

پیشبینی گروهی برای مقایسهه

اثر گونه مهاجم بر گونههای نادر اکوسیسهتم مهورد نظهر اشهاره

سناریوهای پراکندگی انجام شد .مدلها نیز بها اسهتفاده از زیهر

شده است که در واقع تخصصی فقط به جنبه اثهر بهر گونهههای

مجموعههایی از وقایع و اطوعات زیست محیطی سهاخته شهده

اسههاس و آسههیب پههذیر پرداختههه شههده اسههت کههه بههرای

بود .ریسک اوره آبخیز نیز از طریق ترکیب مناسب زیسهتگاه،

اکوسیستمهایی که شامل گونههای بسیار اساس هستند بسیار

فراوانی موجود ،پراکندگی گونه و پیوستگی اوره آبخیز تعیین

کارا میباشد(.)18

شد .نتایب بهدست آمده تفاوتهای جغرافیهایی بهین پیشبینهی

 Millerو همکاران در تحقیقهی بهه ارزیهابی ریسهک زیسهت-

رو های مختلف را نشان داد .با وجود این تفاوتها ،تعدادی از

محیطی گونههای مهاجم و افاظهت از گونهههای نهادر گیهاهی

اوره های آبخیز در شمال ،مرکز و جنوب استرالیا بها ریسهک

بهطور همزمان پرداختند .در این بررسی از مدل ریسهک نسهبی

باالی تهاجم شناسایی شدند یا گستر

بیشتهر تمهام مهدلها

برای تعیین کمیت خطرات مطرح شهده در گونههههای گیهاهی

نشان داد که آنها باید برای مدیریت این گونه اولویهت داشهته

در معر

ریسک ،از طریق گونههای گیاهی مهاجم غیربومی در

باشند .این مطالعه همچنین کاربرد رو

گروهی در شناسهایی

نبراسهکا اسهتفاده کردنهد .آنهها زیسهتگاهههای مناسهب بهرای

اوزههای نامعلوم و مشترکات راجهع بهه پتانسهیل گونههههای

هشت نوع گونه گیاهی مهاجم را مدلسازی کردند کهه متعاقبها

مهاجم را نشان داد(.)2۰

در وقایع مستند شده گونههای گیاهی در معر

خطر در یهک

 Riesو همکاران ( )2۰13به ارزیابی اثرات زیسهت محیطهی از

سیستم اطوعهات جغرافیهایی مقایسهه مهیشهوند سهپس ایهن

 55گیاه آوندی مهاجم غیهربهومی در لوگزامبهورگ از شهاخ

اطوعات را با ارزیابی اثرات زیست محیطی هر یک از گونهههای

 ISEIAپرداختند .در این تحقیق ابتدا به اطوعهات عمهومی از

مهاجم ،در یک چارچوب ارزیابی ریسک منطقهای ،نمرات نسبی

گونه شامل نام ،جنس ،زیستگاه ،خصوصیات زادآوری ،ورهعیت

ریسک را برای گونههای گیاهی مههاجم ،گونههههای گیهاهی در

پراکنش گونه در جهان و در منطقه مورد نظر پرداختهه شهده و

خطر و نواای ترکیب شده بهطور همزمهان محاسهبه میکننهد.

سپس برطبق شاخ

 ISEIAبه طبقه بندی ریسک ناشهی از

نتایب نشان میدهد این ارزیابی ،مقادیر گسسته تعیهین کننهده

گونههای مهاجم پرداخته شد .طبق نتایب بدست آمهده  9گونهه

تهدید نسبی مطرح شده توسط گونههههای مههاجم نسهبت بهه

در لیسههت سههیاه 1۰ ،گونههه در لیسههت هشههدار و  8گونههه در
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هیچ لیستی قرار نگرفت و بقیه گونهها در طبقهه بها شهدت اثهر
گذاری پایین قرار گرفتند(.)21
نتههایب ااصههل از مطالعههه اارههر نشههان داد کههه بههه منظههور
ارزیههابی ریسههک محههیط زیسههتی ناشههی از گونههه مهههاجم از
رویکردهای گوناگون در سطح جهانی بهره گرفته شده است که
در این میان شهاخ  ISEIAبهه عنهوان شاخصهی پایهه بهرای
بررسی شدت خطر گونههای مهاجم در منطقه مواجهه است که
با توجه به شرایط منطقهای میتواند دستخو
شود و برای هر منطقه بصورت شهاخ

اصوح و تغییر

همهان منطقهه تعریهف

گههردد .امههروزه افههزایش سههریع گونههههای مهههاجم و خسههارات
اقتصادی و زیست محیطی بیش از اد آنها در یک اکوسیستم
نیاز مبرم را به مدیریتهای زیست محیطی بسیار پررن

کهرده

است( .)22ارزیابی ریسک ابزار ارز مندی در این میهان اسهت
چراکه عووه بر شناخت عوامل تنش ،رابطه بین عامهل تهنش و
پذیرندهها را نشان میدهد که میتواند کمک قابل توجهی برای
تصمیمگیریهای زیستمحیطی به مسووالن مربوطه ارایه دهد.
با توجه به این که بیشتر پژوهشهایی که در کشورمان بر روی
گونه های مهاجم صورت گرفته بیشتهر جنبهه شناسهایی گونهه
داشته و کار خاصی در زمینه ارزیابی پیامهدهای نگهران کننهده
ناشی از گونه های مهاجم صورت نگرفته ،پیشهنهاد مهی گهردد
عووه بر معرفی گونه ،عامل ایجاد تنش ،پارامترهها و پیامهدهای
آن در اکوسیستم نیز بررسی شود و اقدامات مدیریتی مناسب با
توجه به نتایب بدست آمده از ارزیابی ریسک انجام گردد چراکهه
نهایت ارزیابی ریسک محیط زیستی اتخاذ تصمیمات مهدیریتی
زیست محیطی برای کاهش و یا اصوح اثر تنش است.
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