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چكيده
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سنبل آبي بدترین علف هرز آبي در دنیا لقب گرفته است .این گیاه آبزی قادر است
در مدت زمان کوتاهي کل سطح پهنههای آبي را بپوشاند و مشكالت عدیدهای
برای بومسازگانهای آبي و ذی نفعان ایجاد نماید .سنبل آبي برای اولین بار در
مرداد  1931در تاالب بینالمللي انزلي شناسایي گردید و در کمتر از سه ماه913 ،
هكتار از وسعت تاالب بین المللي انزلي ( 1/6درصد از مساحت این تاالب) راآلوده
نمود .با توجه به اینكه سه روش :میكانیكي ،شیمیایي و بیولوژیكي برای مقابله با
این گیاه در دنیا استفاده شده است؛ به نظر ميرسد با توجه به اینكه مدت زمان
طوالني از ورود سنبل آبي به این تاالب نميگذرد ،جمعآوری میكانیكي (دستي)
مداوم و در درازمدت ،بهترین راهكار مقابله با این گیاه مهاجم در تاالب بین المللي
انزلي است.
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مقدمه

Biosphere

گونههاي غير بومي ،گونههاي هستند كه به طور
طبيعي در فون جانوري و فلور گياهي یك كشور
وجود ندارند و تاریخ تكامل آنها در منطقه دیگري
سپري شده است (ملكيان و همامي.)4934 ،
گستره جغرافيایي این گونهها محدود است و
بسياري از آنها به طور طبيعي قادر به گذشتن از
موانع جغرافيایي نيستند و انسان با جابجا كردن
گونهها در سراسر جهان این الگو را بر هم زده
است (ملكيان و همامي .)4934 ،این گونهها
قادرند به انسان و زیستگاههاي طبيعي خسارت
وارد كنند یا اثر بدي بر كاركرد اكوسيستمهاي
طبيعي داشته باشند .امروزه گونههاي مهاجم یك
تهدید مهم براي تنوع زیستي به شمار ميآیند
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( )Wilcove et al .,1998و زیانهاي اقتصادي
بسياري به بار ميآورند (.)Pimentel et al., 2005
سنبل آبي یكي آسيب زنندهترین علفهاي هرز
آبي  -به اكوسيستمهاي آبي-در دنيا است
( .)Holmn et al 1977این گياه آبزي برگ شناور،
سریعا رشد ميكند ( Penfound and Earle,
 )1948و تودههاي بزرگ و عظيمي تشكيل
ميدهد كه كل سطح پهنههاي آبي را ميپوشاند و
سدهاي غير قایل نفوذي ایجاد ميكند كه حتي
مانع از تردد قایقها و كشتيها ميشود
( Gowanloch and Bajkov, 1948 : Zeiger,
 .)1962دریاچهها ،استخرها ،كانالها و رودخانهها
زیستگاه مناسب رشد و انتشار این گونه هستند.

شناسایي و بررسي وضعيت سنبل آبي...

سنبل آبي بومي كشورهاي آمریكاي جنوبي خاصه
برزیل و اكوادور است و به دليل زیبایي گلهایش
از اواخر قرن  43و اوایل قرن  21به تعدادي از
كشورهاي دنيا معرفي گردیده و امروزه در بيش از
 14كشور دنيا از هر  1قاره برده شده است .این
گياه مشكالت عدیدهاي را در این كشورها ایجاد
نموده است و كيفيت بوم سازگانهاي آبي را
كاهش داده و از این جهت «شيطان زیبا» یا
«بدترین علف آبي دنيا» لقب گرفته است .این
گياه سریعا در افریقا در حال انتشار است و سبب
تغيير روش زندگي به عالوه محيط زیست و
است
شده
مردم
فرهنگ
(.)Cock et al., 2000
این گياه احتماال از چند سال پيش براي نگهداري
و پرورش در استخرها و حوضهاي خانگي وارد
ایران شده است و از حدود  1سال پيش در استخر
عينك شهرستان رشت دیده شد و در مدت
كوتاهي كل سطح این تاالب را پوشانيد .از اوایل
مرداد  4931این گياه در بخشهایي از تاالب بين
المللي انزلي مشاهده شدو پس از مدت كوتاهي
بخشهاي از این تاالب به این گياه آلوده گردید.
تاالب انزلي با وسعت  43911هكتار مشتمل بر
چهار بخش :مركزي ،غربي ،شرقي و سياهكشيم
است و در استان گيالن ،محدوده شهرستانهاي
انزلي ،صومعهسرا و رشت قرار دارد .این تاالب
عالوه بر قرارگيري در فهرست كنوانسيون رامسر،
از زیستگاه مهم براي پرندگان آبزي در منطقه
است و تاكنون  219گونه پرنده در این تاالب
شناسایي شده است .تاالب انزلي در فهرست
تاالبهاي در معرض تهدید (فهرست مونترو
( ))Montreux Recordقرار دارد .ورود حجم زیاد
رسوبات ،فاضالبهاي صنعتي و خانگي ،افزایش
حجم گياهان آبزي و ورود گونههاي مهاجم از
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جمله آزوال و كپور كراس از جمله تهدیدات عمده
آن هستند (عاشوري و عبدوس.(4934 ،
با توجه به مشكالت عدیده تاالب بينالمللي انزلي،
بي شك ورود این گياه نيز روند خشك شدن این
تاالب ،نابودي گياهان آبزي بومي و كاهش سطح
پهنههاي آبي مناسب براي پرندگان آبزي را به
دنبال خواهد داشت .از این رو پيش از حﻀور و
انتشار سنبل آبي الزم است اقدامهاي مدیریتي
منسجم و مناسبي جهت مقابله با این گياه انجام
پذیرد تا از بروز مشكالتگسترده بر تنوع زیستي و
ذي نفعان جلوگيري به عمل آید.

سنبآلبی
سنبل آبي ( )Water Hyacinthیك گياه چند
ساله و برگ شناور است و به  Pontederiaceaeكه
یك تيره از گياهان تك لپه است ،تعلق دارد .این
تيره  6جنس و  91تا  91گونه دارد
( .)Eckenwalder and Barrett, 1986همه هفت
جنس  Eichhorniaبه جز Eichhornianatans
بومي آمریكا هستند .این گياه  6تا  41برگ
نامتجانس و ساقه افراشته و استولون دارد.
برگهاي شناور آن در اندازه و شكل ظاهري با
یكدیگر تفاوت دارند .دمبرگهاي تغيير شكل
یافته آن كه شبيه پياز اند باعث شناور ماندن و
رشد عمودي گياه ميشوند .این گياه تا 4/1متر
هم رشد عمودي دارد ( Center and Spencer,
 .)1981گلهاي این گياه (با طيفي از رنگهاي
بنفش ،صورتي و ارغواني) ممكن است كوتاه.
متوسط یا دراز باشند ،چرخه گل دهي آن  41روز
است و پس از پالسيده شدن ،دانههاي آن در آب
ميریزند ( .)Kohji et al 1995دانهها در رسوبات
براي  41تا  21سال زنده باقي ميمانند
( )Mattews, 1967: Gopal , 1987و بر روي

عاشوري.

رسوبات مرطوب یا در آبهاي كم عمق گرم جوانه
ميزنند ( Haigh, 1936: Hitchcock et al.,
 .)1950گلها  41تا  41هفته پس از جوانه زدن
بذرها نمایان ميشوند ( .)Barrett, 1980سنبل
آبي در  PHطبيعي رشد ميكند اما قادر است
 41 -1 PHرا نيز تحمل كند .دماهاي گرم (22
تا  91درجه سانتي گراد) براي رشد این گياه
مناسب است ( )Haller and Sutton ,1973و تا
دماي  41درجه سانتي گراد را تحمل ميكند
( .)Ueki 1978سرماي زیاد و طوالني مدت زیر 1
درجه ساني گراد این گياه را ميكشد اما دانههاي
آن تا دوره گرماي بعدي زنده ميمانند (Owens
) .& Madsen, 1995رشد آن در دماي آب باالي
 99درجه سانتي گراد متوقف ميشود
( .)Knipling et al., 1970رشد و انتشار سنبل
آبي بيشتر تحت تاثير استولونها است و
استولونها پس از كمي رشد تشكيل ميان گره و
گياه جدید ميدهند ( Watson and Cook 1982,
 .)1987این گياه بر روي رسوبات مرطوب ميتواند
براي چندین ماه زنده بماند (.)Parija 1934
تهديدات و خطرات بوم شناختی سنبل آبی
با توجه به برخي خصوصيات بوم شناختي سنبل
آبي ،این گياه قادر است؛ تهدیدات جدي بر بوم
سازگانهاي آبي تحميل نماید كه از جمله آنها
ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
 -4تودههاي انبوه سنبل آبي ،رشد گياهان
غوطهور ( )Submerged plantsرا محدود
و مقدار اكسيژن را براي جوامع آبزي
( )Aquatic Communitiesكاهش
ميدهد (.)Ultsch ,1973
 -2سبب از بين رفتن فيتو پالنكتونها
ميشود (.)McVea and Boyd, 1975
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تركيب جوامع بي مهرگان را تغيير
ميدهد ( o' Hara, 1967: Hansen et al
)1971
ضمن رقابت با سایر گياهان ،زیستگاه و
محل تغذیه حيات وحش را تغيير
ميدهد (.)Gowanloch, 1944
بر فعاليتهاي صيادي و ماهيگيري تاثير
ميگذارد.
سبب نابودي گياهان آبزي بومي ميشود.
سبب افزایش رسوبات تاالب و لجن
ميشود.
سنبل آبي فرایند تبخير را بسيار بيشتر
از ميزان آن در سطح پهنههاي آبي آزاد
افزایش ميدهد (اغلب سه برابر تبخير
پهنههاي آبي) و در نتيجه باعث از دست
رفتن ميزان قابل توجهي از آب تاالب
ميشود.

با توجه به كاهش حجم و عمق آب تاالب
بين المللي انزلي در فصل تابستان كه مطابق با
حداكثر ميزان دوره رشد این گياه ميباشد،
همچنين قدرت باالي مقابله این گياه با سایر
گياهان آبزي و توانایي آن در رشد و تكثير در
خاكها و رسوبات مرطوب ،بي شك در صورت
عدم مقابله در زمان مناسب ،این گياه قادر خواهد
بود تودههاي بزرگي در تاالب انزلي تشكيل دهد و
مشكالت عدیدهاي براي تاالب ،حيات وحش و
جوامع محلي ایجاد نماید.
مشاهده سنبل آبی درتاالب بين المللی انزلی
در تاریخ  1مرداد  4931در بخش انتهایي رودخانه
مرغك در محدوده منطقه حفاظت شده
سياهكشيم و روستاي چكوور این گياه آبزي براي
اولين بار در تاالب بين المللي انزلي مشاهده

شناسایي و بررسي وضعيت سنبل آبي...

گردید .بررسي حدود  1كيلومتر از طول رودخانه
نشان داد كه این گونه در كل طول رودخانهي
پراكنش دارد و در مناطقي كه سطح آب كم و
راكد است؛ تودههایي از این گونه تشكيل شده
است .در این تاریخ در این منطقه بوتههایي به
همراه گل دیده شد (شكل  .)4در تاریخ  3مرداد
تودههاي این گياه در رودخانه مرغك مجددا پایش
گردید و بوتههاي بيشتري به همراه گل دیده
شدند .تا اوایل آذر ،بوتههایي از این گياه به همراه

گل در تاالب انزلي مشاهده ميشد .مشاهدات
ميداني حاكي از آن بود كه روند پوسيده شدن این
گياه در تاالب انزلي نسبت به استخر عينك رشت
دیرتر آغاز شده است .در اواخر آذر و دي ماه كليه
بوتههاي سنبل آبي در تاالب انزلي پالسيده شدند
اما باقيماندههاي آن همچنان بر روي سطح آب
شناور بودند و امكان تردد در منطقه همچنان
بسياردشواربود.

شكل -1سنبل آبی – رودخانه مرغك -منطقه حفاظت شده سياهكشيم( .1991/5/9 .عكس از ا .حسين زاده).

بر اساس برخي اظهار نظرهاي اهالي روستاي
چكوور شهرستان صومعه سرا ،این گياه چند سالي
است كه توسط اهالي در كانالها و
صنوبركاريهاي این روستا ریخته شده است و
بررسيهاي ما در طول رودخانه نيز نشان داد؛
سرمنشاء آلودگي این بخش از تاالب انزلي ،مناطق
ذكر شده است .كانالها و رودخانه چكوور پوشيده
از این گياه آبزي بود اما این گياه در آبهاي
جاري (رودخانه مرغك) نتوانسته بود؛ تودههاي
بزرگ تشكيل دهد و فقط در حواشي این رودخانه
دیده ميشد .در مصب رودخانه مرغك  -كه كم
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عمق بود -تودههاي بزرگي از این گياه مشاهده
گردید .در تاریخ  2شهریور  4931تودههایي از این
گياه در طول رودخانه بهمبر (خروجي آب منطقه
حفاظت شده سياهكشيم به رودخانه
سياهدرویشان) مشاهده گردید و با شروع
بارندگيهاي شهریور ماه ،این گياه به همراه شدت
جریان آب به سرتاسر بخش مركزي تا مصب
تاالب انزلي برده شد.
بررسيهاي بيشتر نشان داد؛ بخشي از غرب تاالب
بين المللي انزلي در حوزه منطقه سنگاچين نيز

عاشوري.

آلوده به این گياه آبزي است و این گياه توانسته در
این منطقه نيز تودههاي انبوه تشكيل دهد اما
منشاء آلودگي آن منطقه با منطقه حفاظت شده
سياهكشيم و بخش مركزي متفاوت بود.
وضعيت سنبل آبی در تاالب بين المللی
تا پایان آبان  4931چهار محدوده آلوده به سنبل
آبي در تاالب بين المللي انزلي شناسایي گردید.

این مناطق شامل :سياهكشيم – رودخانه نهنگ
روگا ( 244هكتار) ،منطقه سنگاچين ( 21هكتار)،
دهانه رودخانه مرغك و رودخانه مرغك – چكوور
مجموع دو منطقه اخير  21هكتار هستند
(نقشه  )4در مجموع  943هكتار از وسعت تاالب
بين المللي انزلي (بيش از  4/6درصد) تا پایان آبان
 ،4931آلوده به سنبل آبي شد (نقشه )4

نقشه  -1پراکنش سنبل آبي در تاالب بین المللي انزلي تا پایان آبان  ،1931با رنگ قرمز نشان ميدهد.
اما در اواسط آذر  4931تودههایي از این گياه در
سراسر ضلع شمالي و جنوبي ،غرب تاالب انزلي
(الگون) نيز مشاهده شد .این امر حاكي از آلودگي
تمام بخش غربي تاالب انزلي به این گياه مهاجم

است .زیرا ميليونها بذر این گياه در این مناطق
ریخته شده است و ميتوان نتيجه گرفت در بهار
سال آینده بيش از  49111هكتار از تاالب انزلي
در خطر تهاجم سنبل آبي قرار دارد (نقشه .)2

نقشه  -2محدوده قرمز ،محدوده آلوده به گیاه سنبل آبي در تاالب بین المللي تا آذر  1931را نشان ميدهد.
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باید برنامههاي جمع آوري به طور مكرر و هفتگي
انجام پذیرد و ادامه یابد .بذرهاي این گياه قادرند
 41تا  21سال در خاك و رسوبات زنده بمانند و
در زمان مناسب شكوفا شوند .بنابراین باید
برنامههاي جمع آوري براي سالهاي متمادي
ادامه یابد و در ماههاي اسفند تا آذر بر شدت جمع
آوري و پایش افزود .زیرا:

چگونه میتوان با گياه مهاجم سنبل آبی
مقابله كرد؟
تجربيات و فعاليتهاي انجام گرفته در بسياري از
كشورهاي دنيا نشان ميدهد؛ سه روش براي
كنترل گياه مهاجم آبزي سنبل آبي در دنيا
استفاده شده است:

 -4ميزان رشد این گياه با باال رفتن دماي
آب و محيط افزایش ميیابد.
 -2ميزان رشد سنبل آبي در خالل تير و
مرداد  11برابر ميشود (نمودار )4
 -9ميزان رشد پوشش گياهي سنبل آبي در
استان اوكایاما – كه شرایط آب و هوایي
آن تقریبا مشابه استان گيالن است – در
مجموع بهار و تابستان 21/112/111
است (.)Tomihisa, 1988

 -1روش ميكانيكی

بهترین اما گرانترین روش مقابله با سنبل آبي،
روش ميكانيكي (جمعآوري دستي) است .در این
روش ميتوان به كمك قایق موتوري مناسب و
استفاده از نيروي كارگري به همراه یك نفر راننده
قایق ،اقدام به جمع آوري و معدوم سازي این گياه
نمود .دربخشهاي كم عمق تاالب و در كانالها،
قایق چوبي مناسب به همراه نيروي كارگري
ميتواند مناسب باشد .بي شك جمع آوري تمام
نمونهها در یك مرحله امكان پذیر نخواهد بود.
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نمونهها پس از جمعآوري ميتوانند در مكان
مناسب جمع آوري و دپو گردند؛ تا تبدیل به كود
شوند .پيشنهاد ميشود :مكان جمع آوري در
منطقه آلوده به سنبل آبي انتخاب گردد و این
به منظور جلوگيري از ورود سنبل آبي از كانالها،
رودخانهها و مناطق باال دست به داخل پهنههاي
زیست سپهر ،4931 ،جلد ،41شماره .22-41 ،2

مكان باید كامال در باالي سطح آب قرار داشته
باشد تا در زمانهاي سيالب ،سنبل هاي آبي جمع
آوري شده به همراه جریان آب مجددا وارد تاالب
نگردند.
– 2-4نصب توردر رودخانهها و كانالها

عاشوري.

زماني پركاربرد خواهد بود كه گونه مهاجم توانسته
تودههاي بزرگ تشكيل دهد و امكان حذف
ميكانيكي آن وجود ندارد .این در حالي است كه
این گياه تازه وارد تاالب انزلي شده و هنوز
تودههاي بسيار بزرگ تشكيل نداده است .در ایالت
متحده آمریكا از برخي از حشرات از تيره:
 Curculionidaeو  Pyralidaeبراي مقابله با این
گياه استفاده شده است.
تاثير سنبل آبی بر جانوران و گياهان تاالب
بين المللی انزلی
بررسيهاي ميداني و اظهار نظرهاي آببندانداران
در تاالب انزلي نشان ميدهد :در مناطق آلوده به
گياه مهاجم سنبل آبي ميزان صيد ماهيان كاهش
پيدا كرده است .همچنين ميزان حﻀور پرندگان
آبزي نيز در این مناطق به كمترین مقدار نسبت
به سالهاي گذشته رسيده است .مشاهدات پس از
پاكسازي چند منطقه از گياه مهاجم سنبل آبي از
جمله :محدوده سنگاچين ،حاكي از آن بود؛
گونههاي مختلف پرندگان آبزي از جمله :باكالن
كوچك ،حواصيل خاكستري ،اگرت بزرگ و اگرت
كوچك مجدداَ در این مناطق مشاهده شدهاند .با
توجه به اینكه این گونهها شاخص و
بيواندیكاتورهایي براي سالمت اكوسيستم
ميباشند (عاشوري .(4922 ،به نظر ميرسد؛
سنبل آبي عالوه بر حيات تاالب ،تهدید جدي
براي مهرهداران و بي مهرگان تاالبها نيز ميباشد.
مشاهداتي از مصرف این گياه در برخي مناطق به
خصوص در بخشهایي كه تودههاي كوچك و
پراكنده از این گياه وجود داشت؛ مشاهده گردید.
بررسيهاي بيشتر نشان داد :چنگر نوك سرخ
تمایل زیادي به تغذیه از دمبرگهاي این گياه
دارد و در موارد كمتر ،از برگهاي آن نيز تغذیه

زیست سپهر ،4931 ،جلد  ،41شماره .22-41 ،2

تاالب انزلي باید از تورهاي مناسب به تعداد كافي
استفاده شود .این تورها باید در مكانهاي مناسب
نصب گردند .همچنين پيشنهاد ميشود :تمامي
نقاط آلوده به این گياه پس از پاكسازي – در
محل اتصال با مناطق پاك -توسط تور مهار
گردند.
 -2روش شيميايی

با توجه به تاثيرات منفي استفاده از سموم بر بوم
سازگان ،گياهان و جانوران آبزي و همچنين عدم
وجود
علف كشهاي اختصاصي ،استفاده از علف
كشهاي شيميایي جهت مقابله با گياه مهاجم
سنبل آبي در تاالب انزلي توصيه نميشود .شاید
در برخي موارد محدود و در برخي مناطق خاص-
همچنانكه فائو نيز پيشنهاد كرده است -به توان از
برخي سموم خاص استفاده كرد كه در این راستا
نياز است با كارشناسان و متخصصين مشورت و
پارهاي مطالعات در مقياس كوچك نيز انجام
پذیرد .از سموم شيميایي براي مقابله با این گياه
در در برخي از مناطق دنيا استفاده شده است.
 -9مقابله بيولوژيكی

مقابله بيولوژیكي را ميتوان یكي از راهكارهاي
محيط زیستي مقابله با گونههاي مهاجم و بيگانه
معرفي نمود اما در خصوص استفاده از این گونهها
باید مطالعات زیادي انجام پذیرد زیرا ممكن است
این گونهها خود در آینده تبدیل به آفتي غير قابل
كنترل براي تاالب گردند .در صورت استفاده از
برخي گونههاي وارداتي جهت مقابله بيولوژیكي،
مطالعه ارزیابي اثرات زیست محيطي ()EIA
بهترین راهكار جهت بررسي اثرات سوء زیست
محيطي این قبيل گونهها است .هر چند روند
انجام آن ممكن است؛ طوالني شود .همچنين
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