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 چكيده

 است قادر آبزی گیاه این. است گرفته لقب دنیا در آبي هرز علف بدترین آبي سنبل
 ایعدیده مشكالت و بپوشاند را آبي هایپهنه سطح کل کوتاهي زمان مدت در

 دربرای اولین بار  آبي سنبلآبي و ذی نفعان ایجاد نماید.  یهاسازگانومب برای
 913ماه،  سهکمتر از  در و گردید شناسایيانزلي  الملليبین تاالب در 1931 مرداد

 آلودهرادرصد از مساحت این تاالب(  6/1هكتار از وسعت تاالب بین المللي انزلي )
 با مقابله برای بیولوژیكيشیمیایي و  ،میكانیكي. با توجه به اینكه سه روش: نمود

زمان  مدت كهاین به توجه با رسديم نظر به ؛است شده استفادهاین گیاه در دنیا 
)دستي(  میكانیكي آوریجمع ،گذردنمي تاالبطوالني از ورود سنبل آبي به این 

 بین المللي در تاالب مهاجم گیاه این بابهترین راهكار مقابله  ،درازمدت در و مداوم
 .استانزلي 

 انزلي تاالب ،مهاجم آبي،گونه سنبل: كليدي كلمات

 مقدمه

هاي هستند كه به طور هاي غير بومي، گونهگونه

یك كشور گياهي و فلور  جانوري طبيعي در فون

وجود ندارند و تاریخ تكامل آنها در منطقه دیگري 

. (4934ملكيان و همامي، ) سپري شده است

ها محدود است و گستره جغرافيایي این گونه

از بسياري از آنها به طور طبيعي قادر به گذشتن 

ا كردن جغرافيایي نيستند و انسان با جابجموانع 

ها در سراسر جهان این الگو را بر هم زده گونه

ها این گونه (.4934است )ملكيان و همامي، 

هاي طبيعي خسارت قادرند به انسان و زیستگاه

هاي وارد كنند یا اثر بدي بر كاركرد اكوسيستم

جم یك هاي مهاطبيعي داشته باشند. امروزه گونه

آیند تهدید مهم براي تنوع زیستي به شمار مي

(Wilcove et al .,1998و زیان ) هاي اقتصادي

 (.Pimentel et al., 2005آورند )بسياري به بار مي

هاي هرز علف ترینآسيب زنندهسنبل آبي یكي 

در دنيا است -هاي آبيبه اكوسيستم -آبي 

(Holmn et al 1977 این گياه آبزي برگ .) ،شناور

 ,Penfound and Earleكند )سریعا رشد مي

تشكيل  هاي بزرگ و عظيميو توده( 1948

 و پوشاندآبي را مي هايپهنهكل سطح كه دهد مي

حتي  كند كهميایجاد سدهاي غير قایل نفوذي 

 شودها ميها و كشتيقمانع از تردد قای

 (Gowanloch and Bajkov, 1948 : Zeiger, 

ها رودخانهها و كانالها، استخرها، دریاچه(. 1962

 .هستندزیستگاه مناسب رشد و انتشار این گونه 
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سنبل آبي بومي كشورهاي آمریكاي جنوبي خاصه 

هایش برزیل و اكوادور است و به دليل زیبایي گل

به تعدادي از  21و اوایل قرن  43از اواخر قرن 

از  و امروزه در بيشه كشورهاي دنيا معرفي گردید

. این قاره برده شده است 1كشور دنيا از هر  14

اي را در این كشورها ایجاد مشكالت عدیدهگياه 

هاي آبي را و كيفيت بوم سازگان نموده است

یا « شيطان زیبا»و از این جهت كاهش داده 

این لقب گرفته است. « بدترین علف آبي دنيا»

 سریعا در افریقا در حال انتشار است و سببگياه 

عالوه محيط زیست و ه تغيير روش زندگي ب

 شده است  مردمفرهنگ 

(Cock et al., 2000 .) 

این گياه احتماال از چند سال پيش براي نگهداري 

هاي خانگي وارد و پرورش در استخرها و حوض

سال پيش در استخر  1ایران شده است و از حدود 

عينك شهرستان رشت دیده شد و در مدت 

این تاالب را پوشانيد. از اوایل كوتاهي كل سطح 

هایي از تاالب بين این گياه در بخش 4931مرداد 

و پس از مدت كوتاهي شدالمللي انزلي مشاهده 

 . گردیده هاي از این تاالب به این گياه آلودبخش

مشتمل بر هكتار  43911تاالب انزلي با وسعت 

كشيم چهار بخش: مركزي، غربي، شرقي و سياه

هاي ، محدوده شهرستاناستان گيالندر است و 

قرار دارد. این تاالب  سرا و رشتانزلي، صومعه

عالوه بر قرارگيري در فهرست كنوانسيون رامسر، 

از زیستگاه مهم براي پرندگان آبزي در منطقه 

گونه پرنده در این تاالب  219است و تاكنون 

در فهرست شناسایي شده است. تاالب انزلي 

فهرست مونترو عرض تهدید )هاي در متاالب

(Montreux Record)) ورود حجم زیاد قرار دارد .

هاي صنعتي و خانگي، افزایش رسوبات، فاضالب

 ازهاي مهاجم حجم گياهان آبزي و ورود گونه

از جمله تهدیدات عمده  جمله آزوال و كپور كراس

 . )4934)عاشوري و عبدوس،  آن هستند

المللي انزلي، الب بينتا با توجه به مشكالت عدیده

بي شك ورود این گياه نيز روند خشك شدن این 

تاالب، نابودي گياهان آبزي بومي و كاهش سطح 

هاي آبي مناسب براي پرندگان آبزي را به پهنه

و ر حضواز پيش دنبال خواهد داشت. از این رو 

مدیریتي  هايالزم است اقدام آبيسنبل  انتشار

انجام  و مناسبي جهت مقابله با این گياه ممنسج

و یستي ع زتنو برده گسترتمشكالوز برپذیرد تا از 

 جلوگيري به عمل آید.  نفعانذي 

 سنبآلبی

( یك گياه چند Water Hyacinthسنبل آبي )

كه  Pontederiaceaeاست و به ساله و برگ شناور 

این  تعلق دارد. یك تيره از گياهان تك لپه است،

گونه دارد  91تا  91جنس و  6تيره 

(Eckenwalder and Barrett, 1986 همه هفت .)

 Eichhornianatansبه جز  Eichhorniaجنس 

برگ  41تا  6 این گياهبومي آمریكا هستند. 

 .ساقه افراشته و استولون دارد نامتجانس و

شكل ظاهري با هاي شناور آن در اندازه و برگ

هاي تغيير شكل . دمبرگیكدیگر تفاوت دارند

باعث شناور ماندن و  ندا یافته آن كه شبيه پياز

متر 1/4د. این گياه تا نشورشد عمودي گياه مي

 ,Center and Spencerهم رشد عمودي دارد )

هاي طيفي از رنگبا این گياه ) هايگل(. 1981

ممكن است كوتاه.  (صورتي و ارغواني ،بنفش

وز ر 41 آن گل دهي چرخه، ندمتوسط یا دراز باش

در آب  آنهاي دانه ،است و پس از پالسيده شدن

ها در رسوبات دانه(. Kohji et al 1995ریزند )مي

مانند زنده باقي ميسال  21تا  41براي 

(Mattews, 1967: Gopal , 1987)  و بر روي
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هاي كم عمق گرم جوانه رسوبات مرطوب یا در آب

 ,.Haigh, 1936: Hitchcock et al) زنندمي

هفته پس از جوانه زدن  41 تا 41ها گل(. 1950

(. سنبل Barrett, 1980شوند )نمایان ميبذرها 

كند اما قادر است طبيعي رشد مي  PHآبي در 

PH  1- 41  22)را نيز تحمل كند. دماهاي گرم 

 براي رشد این گياه (درجه سانتي گراد 91تا 

( و تا Haller and Sutton ,1973است ) مناسب

 كنددرجه سانتي گراد را تحمل مي 41ي دما

(Ueki 1978سرماي زیاد و طوالني مدت .) 1 زیر 

هاي كشد اما دانهاین گياه را مي درجه ساني گراد

 Owens) مانندميتا دوره گرماي بعدي زنده  آن

& Madsen, 1995) . الي در دماي آب با آنرشد

 شوددرجه سانتي گراد متوقف مي 99

 (Knipling et al., 1970 .) رشد و انتشار سنبل

ها است و تاثير استولون بيشتر تحت آبي

ها پس از كمي رشد تشكيل ميان گره و استولون

 ,Watson and Cook 1982دهند )مي گياه جدید

تواند مي این گياه بر روي رسوبات مرطوب (.1987

 (.Parija 1934براي چندین ماه زنده بماند )

 و خطرات بوم شناختی سنبل آبی  هديداتت

با توجه به برخي خصوصيات بوم شناختي سنبل 

آبي، این گياه قادر است؛ تهدیدات جدي بر بوم 

آنها هاي آبي تحميل نماید كه از جمله سازگان

 :به موارد زیر اشاره كرد توانمي

، رشد گياهان هاي انبوه سنبل آبيتوده -4

محدود ( را Submerged plantsور )غوطه

 آبزيمقدار اكسيژن را براي جوامع و 

(Aquatic Communities)  كاهش

 (. Ultsch ,1973)دهد مي

 هااز بين رفتن فيتو پالنكتونسبب  -2

 (. McVea and Boyd, 1975) شودمي

كيب جوامع بي مهرگان را تغيير تر -9

 o' Hara, 1967: Hansen et alدهد )مي

1971) 

 زیستگاه و، هانرقابت با سایر گياضمن  -1

محل تغذیه حيات وحش را تغيير 

 (. Gowanloch, 1944دهد )مي

هاي صيادي و ماهيگيري تاثير بر فعاليت -1

 گذارد. مي

 شود. سبب نابودي گياهان آبزي بومي مي -6

 افزایش رسوبات تاالب و لجنسبب  -7

 شود. مي

سنبل آبي فرایند تبخير را بسيار بيشتر  -2

هاي آبي آزاد پهنهاز ميزان آن در سطح 

دهد )اغلب سه برابر تبخير افزایش مي

هاي آبي( و در نتيجه باعث از دست پهنه

رفتن ميزان قابل توجهي از آب تاالب 

 شود. مي

 با توجه به كاهش حجم و عمق آب تاالب 

بين المللي انزلي در فصل تابستان كه مطابق با 

باشد، حداكثر ميزان دوره رشد این گياه مي

نين قدرت باالي مقابله این گياه با سایر همچ

گياهان آبزي و توانایي آن در رشد و تكثير در 

ها و رسوبات مرطوب، بي شك در صورت خاك

عدم مقابله در زمان مناسب، این گياه قادر خواهد 

هاي بزرگي در تاالب انزلي تشكيل دهد و بود توده

تاالب، حيات وحش و  اي برايمشكالت عدیده

 محلي ایجاد نماید. جوامع 

 انزلی المللی ينب درتاالب آبی سنبل مشاهده

در بخش انتهایي رودخانه  4931مرداد  1در تاریخ 

مرغك در محدوده منطقه حفاظت شده 

كشيم و روستاي چكوور این گياه آبزي براي سياه

مشاهده در تاالب بين المللي انزلي اولين بار 
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كيلومتر از طول رودخانه  1گردید. بررسي  حدود 

ي نشان داد كه این گونه در كل طول رودخانه

پراكنش دارد و در مناطقي كه سطح آب كم و 

 هایي از این گونه تشكيل شدهراكد است؛ توده

هایي به بوته است. در این تاریخ در این منطقه

مرداد  3در تاریخ  .(4همراه گل دیده شد )شكل 

هاي این گياه در رودخانه مرغك مجددا پایش هتود

دیده  هاي بيشتري به همراه گلگردید و بوته

هایي از این گياه به همراه تا اوایل آذر، بوته .ندشد

شد. مشاهدات ميگل در تاالب انزلي مشاهده 

ميداني حاكي از آن بود كه روند پوسيده شدن این 

ينك رشت گياه در تاالب انزلي نسبت به استخر ع

در اواخر آذر و دي ماه كليه . آغاز شده استدیرتر 

 ندهاي سنبل آبي در تاالب انزلي پالسيده شدبوته

هاي آن همچنان بر روي سطح آب اما باقيمانده

همچنان شناور بودند و امكان تردد در منطقه 

. بوددشواربسيار

 

 

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

هاي اهالي روستاي نظر بر اساس برخي اظهار

این گياه چند سالي  شهرستان صومعه سرا، چكوور

ها و است كه توسط اهالي در كانال

هاي این روستا ریخته شده است و صنوبركاري

 ؛هاي ما در طول رودخانه نيز نشان دادسيربر

ز تاالب انزلي، مناطق آلودگي این بخش اسرمنشاء 

چكوور پوشيده  ها و رودخانهكانال ذكر شده است.

هاي ه در آباما این گيا بوداز این گياه آبزي 

هاي تودهبود؛ وانسته مرغك( نت جاري )رودخانه

رودخانه این فقط در حواشي بزرگ تشكيل دهد و 

كه كم  -مرغك در مصب رودخانه شد. ميدیده 

ي از این گياه مشاهده هاي بزرگتوده -عمق بود

این  ي ازهایتوده 4931شهریور  2در تاریخ . گردید

)خروجي آب منطقه  گياه در طول رودخانه بهمبر

به رودخانه  كشيمحفاظت شده سياه

( مشاهده گردید و با شروع درویشانسياه

به همراه شدت این گياه هاي شهریور ماه، بارندگي

بخش مركزي تا مصب سرتاسر جریان آب به 

 برده شد. تاالب انزلي 

هاي بيشتر نشان داد؛ بخشي از غرب تاالب بررسي

منطقه سنگاچين نيز  بين المللي انزلي در حوزه
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است و این گياه توانسته در  آبزي آلوده به این گياه

هاي انبوه تشكيل دهد اما قه نيز تودهاین منط

منطقه با منطقه حفاظت شده آن منشاء آلودگي 

 . بودتفاوت مكشيم و بخش مركزي سياه

 سنبل آبی در تاالب بين المللی  وضعيت

به سنبل  آلوده محدودهچهار  4931تا پایان آبان 

آبي در تاالب بين المللي انزلي شناسایي گردید. 

رودخانه نهنگ  –كشيم این مناطق شامل: سياه

هكتار(،  21هكتار(، منطقه سنگاچين ) 244روگا )

چكوور  –دهانه رودخانه مرغك و رودخانه مرغك 

 هستندهكتار  21مجموع دو منطقه اخير  

از وسعت تاالب  هكتار 943( در مجموع 4 قشهن) 

درصد( تا پایان آبان  6/4بين المللي انزلي )بيش از 

(4 نقشه)شد  سنبل آبيآلوده به ، 4931

 

 دهد. با رنگ قرمز نشان مي، 1931تا پایان آبان  پراکنش سنبل آبي در تاالب بین المللي انزلي -1نقشه 

هایي از این گياه در توده 4931آذر  اواسطاما در 

تاالب انزلي غرب  ،سراسر ضلع شمالي و جنوبي

این امر حاكي از آلودگي  )الگون( نيز مشاهده شد.

 مهاجم تمام بخش غربي تاالب انزلي به این گياه

این مناطق بذر این گياه در  هاونيميل زیرا .است

گرفت در بهار توان نتيجه و مي ریخته شده است

هكتار از تاالب انزلي  49111سال آینده بيش از 

 (.  2 نقشهدر خطر تهاجم سنبل آبي قرار دارد )

 

 دهد. را نشان مي 1931آلوده به گیاه سنبل آبي در تاالب بین المللي تا آذر  محدودهمحدوده قرمز،  -2نقشه 
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 آبی سنبل مهاجم گياه با توانمی چگونه

 كرد؟ مقابله

هاي انجام گرفته در بسياري از تجربيات و فعاليت

دهد؛ سه روش براي نشان مي دنيا يكشورها

نبل آبي در دنيا كنترل گياه مهاجم آبزي س

 استفاده شده است:

 ميكانيكی روش -1

بي، روش مقابله با سنبل آترین بهترین اما گران

( است. در این آوري دستيروش ميكانيكي )جمع

توان به كمك قایق موتوري مناسب و روش مي

استفاده از نيروي كارگري به همراه یك نفر راننده 

قایق، اقدام به جمع آوري و معدوم سازي این گياه 

ها، هاي كم عمق تاالب و در كانالنمود. دربخش

به همراه نيروي كارگري  قایق چوبي مناسب

تواند مناسب باشد. بي شك جمع آوري تمام مي

بود.  ها در یك مرحله امكان پذیر نخواهدنمونه

 هفتگي وري به طور مكرر و جمع آ هايباید برنامه

انجام پذیرد و ادامه یابد. بذرهاي این گياه قادرند 

ند و سال در خاك و رسوبات زنده بمان 21تا  41

. بنابراین باید شوند شكوفااسب در زمان من

هاي متمادي وري براي سالجمع آ هايبرنامه

هاي اسفند تا آذر بر شدت جمع ادامه یابد و در ماه

 آوري و پایش افزود. زیرا: 

ميزان رشد این گياه با باال رفتن دماي  -4

 یابد.آب و محيط افزایش مي

ميزان رشد سنبل آبي در خالل تير و  -2

 (4شود )نمودار ميبرابر  11مرداد 

ميزان رشد پوشش گياهي سنبل آبي در  -9

كه شرایط آب و هوایي  –استان اوكایاما 

در  –آن تقریبا مشابه استان گيالن است 

 111/112/21مجموع بهار و تابستان 

 (. Tomihisa, 1988)است 

 

 .(Tomihisa, 1988) دهدمي نشانا ر ژاپن اوکایاما استان آبي سنبل مهاجم گیاه رشد میزان -1 نمودار

توانند در مكان آوري ميها پس از جمعنمونه

مناسب جمع آوري و دپو گردند؛ تا تبدیل به كود 

شود: مكان جمع آوري در شوند. پيشنهاد مي

 سنبل آبي انتخاب گردد و اینمنطقه آلوده به 

 مكان باید كامال در باالي سطح آب قرار داشته

 هاي آبي جمعهاي سيالب، سنبل باشد تا در زمان

 آوري شده به همراه جریان آب مجددا وارد تاالب

نگردند.

ها، به منظور جلوگيري از ورود سنبل آبي از كانال هاكانال و هارودخانه توردر نصب– 4-2

هاي ها و مناطق باال دست به داخل پهنهرودخانه
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تاالب انزلي باید از تورهاي مناسب به تعداد كافي 

هاي مناسب . این تورها باید در مكانشوداستفاده 

تمامي شود: پيشنهاد ميد. همچنين ننصب گرد

در  –سازي اكپس از پ نقاط آلوده به این گياه

توسط تور مهار   -محل اتصال با مناطق پاك

 د. نگرد

 شيميايی روش  -2

با توجه به تاثيرات منفي استفاده از سموم بر بوم 

، گياهان و جانوران آبزي و همچنين عدم سازگان

 وجود 

هاي اختصاصي، استفاده از علف علف كش

جهت مقابله با گياه مهاجم  ي شيميایيهاكش

شود. شاید نمي در تاالب انزلي توصيه آبيسنبل 

 -در برخي موارد محدود و در برخي مناطق خاص

توان از ه ب -كرده است همچنانكه فائو نيز پيشنهاد

برخي سموم خاص استفاده كرد كه در این راستا 

مشورت و  ينمتخصصو نياز است با كارشناسان 

اي مطالعات در مقياس كوچك نيز انجام پاره

سموم شيميایي براي مقابله با این گياه  پذیرد. از

 در در برخي از مناطق دنيا استفاده شده است. 

 بيولوژيكی مقابله -9

توان یكي از راهكارهاي مقابله بيولوژیكي را مي

هاي مهاجم و بيگانه محيط زیستي مقابله با گونه

ها معرفي نمود اما در خصوص استفاده از این گونه

ام پذیرد زیرا ممكن است باید مطالعات زیادي انج

غير قابل  تيدر آینده تبدیل به آفخود ها این گونه

د. در صورت استفاده از نگرد براي تاالب كنترل

هاي وارداتي جهت مقابله بيولوژیكي، برخي گونه

( EIAمطالعه ارزیابي اثرات زیست محيطي )

بهترین راهكار جهت بررسي اثرات سوء زیست 

روند هر چند . ها استاین قبيل گونه يمحيط

همچنين ممكن است؛ طوالني شود. انجام آن 

توانسته  مهاجم زماني پركاربرد خواهد بود كه گونه

هاي بزرگ تشكيل دهد و امكان حذف توده

ميكانيكي آن وجود ندارد. این در حالي است كه 

این گياه تازه وارد تاالب انزلي شده و هنوز 

بزرگ تشكيل نداده است. در ایالت هاي بسيار توده

از تيره:  متحده آمریكا از برخي از حشرات

Curculionidae و Pyralidae راي مقابله با این ب

 گياه استفاده شده است. 

سنبل آبی بر جانوران و گياهان تاالب  تاثير

 بين المللی انزلی 

 داراننبنداهاي آبنظر و اظهار هاي ميدانيبررسي

: در مناطق آلوده به دهدميلي نشان در تاالب انز

گياه مهاجم سنبل آبي ميزان صيد ماهيان كاهش 

حضور پرندگان ميزان پيدا كرده است. همچنين 

آبزي نيز در این مناطق به كمترین مقدار نسبت 

. مشاهدات پس از استهاي گذشته رسيده به سال

از  سازي چند منطقه از گياه مهاجم سنبل آبيپاك

؛ حاكي از آن بود جمله: محدوده سنگاچين،

باكالن  :هاي مختلف پرندگان آبزي از جملهگونه

كوچك، حواصيل خاكستري، اگرت بزرگ و اگرت 

د. با انكوچك مجدداَ در این مناطق مشاهده شده

شاخص و  هاتوجه به اینكه این گونه

بيواندیكاتورهایي براي سالمت اكوسيستم 

رسد؛ . به نظر مي)4922، )عاشوري باشندمي

تهدید جدي عالوه بر حيات تاالب، سنبل آبي 

 . باشدها نيز مين و بي مهرگان تاالباداربراي مهره

مشاهداتي از مصرف این گياه در برخي مناطق به 

كوچك و هاي كه تودههایي بخشخصوص در 

؛ مشاهده گردید. داشتاز این گياه وجود  پراكنده

چنگر نوك سرخ : نشان دادهاي بيشتر بررسي

این گياه هاي تمایل زیادي به تغذیه از دمبرگ

نيز تغذیه  آنهاي از برگ ،و در موارد كمتر دارد



 ...و بررسي وضعيت سنبل آبي شناسایي
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رسد بتوان از این گونه جهت كند. به نظر نميمي

كه قدرت تكثير - سنبل آبيمبارزه بيولوژیك عليه 

در یك تيمار نيز استفاده كرد.  -زیادي دارد

هاي ها و اردكآبي براي مرغمقداري سنبل 

خانگي ریخته شد. آنها نيز به طور كامل از بخش 

سبز گياه تغذیه كردند. این در حالي است كه 

پروتئين مقدار ( Gopal, 1987)منابع معتبر برخي 

درصد توده  36تا  27این گياه را اندك و بين 

 .اندآب ذكر كرده ،سنبل آبي را

آبزي بومي از جمله در خصوص استفاده از گياهان 

( جهت Hydrocotyleranunculoidesمریم آبي )

 آنمقابله با این گياه، مشاهدات ميداني حاكي از 

ور و شناور بود كه هيچ یك از گياهان آبي غوطه

نحوه تكثير این گياه )از طریق  توجه به در تاالب با

استولون( قادر به مقابله با این گياه نيستند و 

ذف آنها خواهد شد. در برخي سبب حسنبل آبي 

تازه از موارد نيز مشاهده شد كه این گياه عليرغم 

منطقه، تا بيش از یك متر در در شدندش وارد 

 هاي مریم آبي نفوذ كرده است.ميان توده
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بدینوسيله از اداره كل حفاظت محيط زیست 

هاي بين المللي ژاپن گيالن، آژانس همكاري

جوامع محلي كه یاریگر ما در )جایكا( و كليه 

مطالعات ميداني، همچنين مقابله با گياه مهاجم 

سنبل آبي در تاالب بين المللي انزلي بودند؛ كمال 

 آید.  تشكر و قدرداني به عمل مي
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