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 خالصه

 این جمله شود. ازمحدود نمی جهان از خاصی منطقه به زیست محیط بر مخرب آن تاثیرات بشر، هايفعالیت افزایش به توجه با امروزه

 کشاورزي، گسترش با اخیر سال 022 طول که در استبوده  جهان مختلف نقاط به غیربومی گیاهی هايگونه ورود ویرانگر هايتاثیرگذاري

-یکی از این آسیب داشته است. افزایشی روند زیست، محیط روزافزون همچنین ویرانگري و بشر هايفعالیت افزایش کاال، هاي ادلهافزایش مب

هاي هاي اخیر مورد توجه بسیاري قرار گرفته است، مسئله ورود گونه ي گیاهی غیربومی )مهاجم( سنبل آبی به اکوسیستمهایی که بویژه در سال

دلیل شدت  که توانایی جذب و تصفیه فلزات سنگین را دارد؛ اما حضور نابجاي آن به سنبل آبی با آن، بررسی ها نشان می دهد، طبیعی می باشد

هاي آبی و تاالبی اعم از آبزیان و گیاهان  مندان محیط تواند گلوي حیات زیست رنگی میتوانایی تکثیر و سازگاري آن، به مثابه دستکش آهنین سبز 

 و غیربومی این گونه  مقابله نکردن با؛ در نتیجه را مستقیماً و با اختالل در زنجیره غذایی پرندگان و سایر موجودات فشرده و آنان را از پاي درآورد

ستان خواهد شد. در این مقاله وضعیت پراکنش گونه در استان بررسی و افدامات کنترلی کوتاه مدت و ي ا ها تاالب تدریجی منجر به مرگ مهاجم

 میان مدت تشریح می گردد. 

 

 گونه مهاجم، سنبل آبی، استان گیالنکلمات کلیدي: 

 

 

 مقدمه -1

هاي خاا  و    شود، چرا موجود مورد نظر در محيطگيرد، هدف اين است که معلوم  اي از لحاظ بوم شناسي مورد مطالعه قرار مي وقتي موجود زنده

کند؟ شرايط محيطي چه اثراتي بر موجود زنده دارند؟ و موجود زنده به نوباه خاود چاه تحاودتي در محايط  دياد        تحت شرايط معيني زندگي مي

واما  طبيعات در چاارچوط مطالعاا      آورد؟ طبيعي است که خود انسان به عنوان يک موجود زنده، متأثر از عواما  محايط و ما ثر بار روي ع     مي

   .اي برخوردار است اکولوژي از توجه و اهميت ويژه

ها کم و بيش در زندگي موجاودا    کنند و از اين رو هر يک از آن گياهان در طبيعت همراه با ساير موجودا  زنده، اعم از جانور و گياه زندگي مي

شاود. جاانوران و  ساتانداران گوشات،وار،      تار از خاود ماي    بقاست و ضعيف همواره مغلوب قاوي طور کلي طبيعت ميدان تنازع  ديگر تأثير دارد. به

ها به جامعه گيااهي ققاط ري،اتن     کنند و کمک آن ها و گياهان وحشي تغذيه مي سازند و علف،واران از رستني  ستانداران علف،وار را طعمه خود مي

رود و در  اي  مهم زيستي جهان گياهي و از خوا  عمومي جوامع گياهي به شامار ماي  قضود  و تقويت جزيي خاک است. تنازع بقا يکي از مس

هساتند و باه وجاود ديگاري نيااز ندارناد،         رويند و داراي نيازهاي مشاترک  هاي م،تلفي که در مجاور  يکديگر مي بين اقراد يک گونه و يا گونه

رويد و در معرض کمبود مواد غاذايي   است. هنگامي که گياه در شرايط مناسب ميهاي گياهي  قرماست. بنابراين تنازع بقا از مش،صا  جامعه حکم

مند  کند و ساقه و برگ آن نيز از نور و هوا بهره و عواملي مانند نور و هوا واقع نشده است، يعني ريشه آن به راحتي از آب و مواد غذايي استفاده مي

کاه تعاداد اقاراد رو باه اقازايش       سازد، مسأله تنازع بقا مفهومي ندارد. ولي  س از آن هم نميطور کلي مزاحمتي براي گياه مجاورش قرا شود و به مي

هاا ايجااد شاد، گيااه قاوي تار، گيااه         گذاشت و گياهان م،تلف با يکديگر تماس نزديک حاص  کردند و به عبار  ديگر، اصطکاک مناقع باين آن 
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سازد تاا حادي کاه باعا  از باين       گذارد و از شرايط زندگي و حق حيا  محروم مي ه ميتر را حتي اگر از اقراد همان گونه باشد، در مضيق ضعيف

شود. بنابراين تنازع بقا معرف کمبود مواد و عوام  مورد نياز براي زندگي گياه است و نشانگر آن است که آب و نور و مواد غاذايي باه    رقتن آن مي

 .حد کاقي در اختيار کليه گياهان ديگر قرار ندارد

 ,Lodge et al. 2006) تثبيات  -3توساعه ساريع  و    -2ورود،  -1هااي مهااجم باه ياک منطقاه شاام  ساه مرحلاه اسات           توسعه گونه       

Williams and Grosholz 2008)هاي توليد مثلاي ايان گيااه وارد منطقاه شاود و در      . جهت ورود يک گونه به مناطق جديد ابتدا بايد اندام

هاي اکولوژيکي خالي، تناوع گيااهي کمتار و شارايط     اين ارتباط وجود آشيان با نيازهاي اکولوژيکي گياه سازگار باشد. درمرحله بعد شرايط منطقه 

شوند. عالوه بر اين، در مناطقي که جذب مناابع در آن کمتار از قراهماي مناابع     تر از مهمترين قاکتورهاي موققيت محسوب ميآب و هوايي مناسب

گونه هاي جديد مناسب تر خواهد بود. اين مرحله ممکن است چندين سال به طول بيانجامد. جهت توساعه ساريع گيااه     است، شرايط براي تثبيت

در منطقه، خصوصيا  گونه جديد )مث  دوره خواب بذر، سرعت تکثير، نوع  راکنش، سرعت رشد نسبي( از درجه اهميات بااديي برخاوردار ماي     

مناسب تنها يک درصد از گونه ها به اين مرحله مي رسند و بايد به اين نکته توجه داشت که تاا ياک    باشند. در صور  عدم وجود شرايط محيطي

 گونه به مرحله رشد سريع نرسيده باشد، جزء گونه هاي مهاجم طبقه بندي ن،واهد شد. در مرحله تثبيت گونه جديد جزئي از قلاور منطقاه شاده و   

 .(1332 )خبرنامه علف هرز، ديگر توسعه ن،واهد داشت

هاي غير بومي، به طور طبيعي در قون و قلور يک کشور وجود ندارند و تاريخ تکام  آنها در منطقه ديگري سپري شده است. گستره  گونه

ها در  ها محدود است و بسياري از آنها به طور طبيعي قادر به گذشتن از موانع جغراقيايي نيستند و انسان با جابحا کردن گونه جغراقيايي اين گونه

(. احتمال موققيت يک گونه وارداتي در يک منطقه جديد، حدود يک در ده 1331سراسر جهان اين الگو را بر هم زده است )ملکيان و همامي، 

اگر د. شو مي تواند در طبيعت زنده بماند و از ده گونه استقرار ياقته يک گونه به آقت يا گياه هرز تبدي  است. البته از ده گونه وارداتي يک گونه مي

( معرقي نمود ) يتر جي جارويس؛ Invasive Speciesتوان ان را يک مهاجم بيولوژيک ) اين گونه بتواند زنده بماند، توليد مث  و انتشار يابد؛ مي

داشته باشند. امروزه هاي طبيعي  هاي طبيعي خسار  وارد کنند يا اثر بدي بر کارکرد اکوسيستم ها قادرند به انسان و زيستگاه (. اين گونه1331

آورند  هاي اقتصادي بسياري به بار مي ( و زيانWilcove et al .,1998آيند ) هاي مهاجم يک تهديد مهم براي تنوع زيستي به شمار مي گونه

(Pimentel et al., 2005لذ .) مشکالوز برانجام  ذيرد تا از مديريتي منسجمي هاي  اقدام ،دزم استين گونهها ر و انتشار احضواز  يش ا  

 جلوگيري به عم  آيد.  نساني امع اجوو يستي ع زتنوده بر گستر

ها در  هاي مهاجم را سومين دلي  انقراض گونه (  س از ت،ريب زيستگاه و شکار، گونهIUCNاتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي )

 . ( 1331د و در برخي از منابع )جوانا قريلند؛ نماي جهان عنوان مي

 invasive) مهاجم خارجي  جم را با نام گونهها در جهان معرقي شده است. گونه مها هاي مهاجم به عنوان دومين عام  انقراض گونه گونه

exoticsگونه مهاجم غريبه ( و (Invasive Alien Species) هايي که به صور  عمدي يا  ونهنيستند گ در ساليان اخير کم کنند. نيز معرقي مي

اي براي  اند و هيچ يک بهره ها تبدي  به آقت شده توان عنوان کرد که همه اين گونه اند. اگرچه نمي هاي طبيعي ايران راه ياقته عمد به اکوسيستمغير

المللي هامون ورود ماهي آمور به عنوان يک گونه  دب بينانسان ندارند اما امروزه ثابت شده است که يکي از عوام  اصلي نابودي نيزارهاي انبوه تا

هاي ديگر يک گونه مهاجم نباشد. يا کپور کراس را يکي از تهديدا  جدي براي  اما ممکن است اين گونه در مکان ،مهاجم به اين تادب بوده است

توان آزود را معرقي نمود که اين گونه، از تهديدا  جدي براي  مي دانند. از مهمترين گياهان آبزي مهاجم بقاي کپورماهيان بومي در تادب انزلي مي

ه از حذف گياهان آبزي بومي و نابودي تادب بين المللي انزلي است. رشد بيش از اندازه اين گياه آبزي در تادب انزلي، سبب دخالت در استفاد

هاي گياهي و  است. همچنين مشکال  اکولوژيکي براي ساير گونه منابع آبي توسط انسان شده است و تاثير نامطلوبي بر کيفيت آب گذاشته

 (.1331زاده،  جانوري تادب ايجاد نموده است )قيلي

. اين تنش در رابطه با اثرا  متقاب  بين موجودا  است که از طريق هاي بيولوژيکي استهاي مهاجم به يک اکوسيستم از جمله تنشورود گونه

ها در تواند بر شد  اثرا  وارده از اين گونهزا ميگردد. وجود عوام  ديگر تنشري، انگلي و بيماري اعمال ميخواري، شکارگرقابت، گياه

ها به طور هاي بيگانه و مهاجم مورد تهديد قرار گرقته است، اين گونهگونه از طريقهاي طبيعي شديدا اکوسيستمنظر بياقزايد هاي مورداکوسيستم

کنند و يک آسيب  ايدار قراوري شيال  را تهديد مي -چراگاه -جنگ  -محلي، تنوع زيستي، محيط اکولوژيکي و کشاورزيجدي منابع طبيعي 

 ,Andersenهاي اقتصادي مقياس محلي و جهاني شده است )هاي زيستي باع  عواقب زيست محيطي جدي و زيانگذارد. تهاجمباقي مي

2005.)  
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 ن  يامدهاي مستقيم و غير مستقيم گونه هاي مهاجم اشاره شده است.در جدول ذي  به برخي از مهمتري

  های مهاجممستقیم گونه: مهمترین پیامدهای مستقیم و غیر1جدول 

  يامدهاي غير مستقيم  مستقيم   يامدهاي

 هزينه مهار و ريشه کني آسيب به اکوسيستم

 گونه مهاجمهاي جبران خسارتهاي وارده از هزينه آسيب به گونه هاي بومي

 هاي اجتماعي و قرهنگياثر بر ارزش آسيب اقتصادي

 تلفا  بالقوه تجار  اثر بر سالمت و رقاه انسان

ميليارد يورو در سال خسار   12ها در سطح جهاني )تنها در ارو ا حداق  هاي اخير  برخي از اکوسيستمها که در ساليکي از مهمترين  آسيب

  .(EEA, 2012)هاي آبي است اکوسيستمگونه سنب  آبي به 

 مشخصات گياه سنبل آبي -2
از ( Water Hyacinth) و نام انگليسي Eichhornia crassipes (Mart.) Solms-Laubach (Ponteridiaceae)با نام علمي  سنب  آبي

سانتيمتر است که در سطح  21تا  11مرغي شک  هاي آن گسترده، ض،يم، براق و ت،م  گياهان آبزي و بومي کشورهاي آمريکاي جنوبي است. برگ

هاي بنفش، صورتي و ارغواني است که روي يک گلبرگ، رنگ زرد هم دارند. امروزه اين گياه به  ها طيفي از رنگ شود. رنگ گ  آب شناور مي

شوند. در  هاي آبي نگهداري مي ين در باغهاي سر باز بزرگ و همچن ها، آکواريوم قاره وارد شده است و در حوضچه 0کشور دنيا در هر  01بيش از 

هاي راکد، رشد سريعي داشته است. به طوري که  هاي طبيعي راه ياقته و بر روي آب برخي از کشورهاي دنيا از جمله استراليا، اين گياه به عرصه

مشک  در زندگي ماهيان و گياهان آبزي اي از جمله  ها را  وشانده است و مشکال  زيست محيطي عديده ها و باتالق سطح وسيعي از رودخانه

هاي تغيير  شود.  اين گياه به وسيله دم برگ ها هم دچار مشک  مي  وشاند که حتي رقت و آمد قايق است. اين گياه چنان سطح آب را مي کرده  ايجاد

گردد و در مد   زا( تکثير مي دهاي ريشههاي رونده يا بن شود و به وسيله استولون )ساقه شک  ياقته، به شک  اسفنج روي سطح آب شناور مي

 . (1331عاشوري، ،  1331 ،روان ب،ش و همکاران)تواند ک  سطح يک تادب کم عمق را بپوشاند کوتاهي مي

 

 سابقه تحقيق -3

 ,Veki et alبه عنوان يک مشک  عمده مطرح گرديد. اولين بار در آسيا، اين گونه در ژا ن و اندونزي معرقي شد  1311گونه سنب  آبي از سال 

در اسپانيا اولين بار که خسار  اين گياه به اکوسيستم در  معرقي شد. 1331اين گياه در استراليا در سال  Parsensهاي برطبق بررسي .(1975

 (GIS, 2006معرقي شد ) 1333ال س

و در درياچه  Panganiدر رودخانه  1301ولي در سال ، رودشمار ميعنوان گياه زينتي بهاگرچه گياه سنب  آبي در بسياري از کشورهاي جهان به

-عنوان علف هرز بسيار نمود  يدا و در سالکيوگا در ارگاندا و نايوشا در کنيا شاخته شد. و بعدها در درياچه ويکتوريا اثرا  م،رب اين گونه به

اين گياه بطور گسترده   .Twongo1993, , 1996, Twongo and Baliwa, 1995, Taylor 1993)) بسيار تشديد شد 1331-1332هاي 

  عنوان گونه غالب مشاهده شد.به  1333، روآندا و بروندي 1333، کنيا 1333، تانزانيا 1333در بيشتر مناطق اوگاندا 

ميليون نفر در کنيا،  11هکتار و  1211اين گياه براي کشورهاي دچار مشک ، ميلياردها هزينه در برداشته است. براي مثال در درياچه ويکتوريا 

از طريق هاي اقتصادي در بندر کيسومو کنيا درصد کاهش قعاليت 11اند. تحت اثرا  اين گونه مهاجم بوده 1331تانزانيا و اوگاندا تا  ايان سال 

 خفگي ماهيان در اثر رشد غير طبيعي سنب  آبي به جهت در دسترس بودن به مواد مغذي، مشاهده شد. 

در درياچه ويکتوريا براي  Neochetina.spp( اولين بار از حشره Matagi, 2002گزارش شده بود ) 1311سنب  آبي در رودخانه ني  از سال 

هاي علمي مش،ص گرديد که اين ديده شد. بعد از بررسي 1331-1333يع اين گونه مهاجم در سالهاي مبارزه با سنب  آبي استفاده شد کاهش سر

 . Mailu , 2001 ))تواند روش مناسبي براي مبارزه با گونه مهاجم سنب  آبي باشدروش به تنهايي نمي

اي در تاثير عملکرد روش بيولوژيک تواند نقش عمدهميبرداشت دستي، مکانيکي و مبارزه شيميايي و تغيير در چرخه مواد مغذي )محدوديت آن( 

هاي در سال نينو (، از جمله عوام  در کاهش جمعيت سنب  آبي در درياچه ويکتوريا  ديده الBootsma and Hecky 1993داشته باشد )

 .(Ogwang & Molo, 1999هاي دريايي بود )به دلي  اقزايش سطح آب، کاهش نور و حم  و نق  1333-1331
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Mailu (2111 به بررسي اثرا  اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي سنب  آبي در حوزه درياچه ويکتوريا ناشي از هجوم گياه سنب  آبي )

آوري اطالعا  از طريق مشاهدا  ميداني و مصاحبه با جوامع آبزي و همچنين مرور مطالعا   رداخت. اين تحقيق که با استفاده از جمع

هاي متعدد در حوزه درياچه و ايجاد وضعيت نا ايدار هاي وارده از گونه مهاجم را به دلي  قعاليتم گرقته بود بيشترين خسار دانشمندان انجا

 محيط بيان کرد.  

 

 انزليمشاهده سنبل آبي در تاالب هاي عينك و  -4
بادي رشد و تکثير، اين گونه توانست در مد  زمان با توجه به سرعت در تادب عينک رشت مشاهده شد  1331سال اين گياه ن،ستين بار 

در نيز  1331 ماهدر مردادهاي طبيعي استان گيالن ديده شده بود، را بپوشاند.  کوتاهي، ک  سطح تادب عينک جايي که براي اولين بار در عرصه

اولين بار در تادب بين المللي انزلي مشاهده شد  کشيم و روستاي چکوور براي ب،ش انتهايي رودخانه مرغک در محدوده منطقه حفاظت شده سياه

ي مورد بررسي  راکنش دارد و در مناطقي که  کيلومتر از طول رودخانه نشان داد که اين گونه در ک  طول رودخانه 1حدود  (. بررسي1)نقشه 

هاي آبي، مناطق چهارگانه و  ادب به ويژه  هنه(. بررسي ديگر نقاط ت1هايي از اين گونه تشکي  شده است )شک   سطح آب کم و راکد است؛ توده

 .  (1331)عاشوري، وارد اين مناطق نشده بود 31 هاي جاري در تادب انزلي نشان داد اين گياه تا اواخر مرداد رودخانه

 
 ین المللي انزلي نخستین نقطه مشاهده )چكوور( و اخرین نقطه مشاهده سنبل آبي در تاالب ب -1نقشه 

 

 
 كشیم.  ه حفاظت شده سیاهمنطق -رودخانه مرغك –سنبل آبي  -1شكل 
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کشيم به رودخانه  متر مانده به خروجي منطقه حفاظت شده سياه 011بررسي در طول رودخانه بهمبر )در طي يک  1331 ماهدر شهريور

و اين در حالي بود که در بررسي مرداد ماه، اين  داده بودندبوهي نيز تشکي  هاي ان درويشان( اين گونه مشاهده شد و در برخي از مناطق توده سياه

هاي کم  که اين گونه توانسته در آب بودها حاکي از آن  مشاهده همچنين هاي آبي اين منطقه ديده نشده بود. ها و  هنه گونه در هيچ يک از رودخانه

. در اواخر شهريور اين گونه شودهايي از اين گياه به همراه گ  مشاهده  هاي جاري نيز توده هايي انبوه تشکي  دهد ودرحاشيه آب عمق و راکد توده

هايي از  ناهگاه حيا  وحش سرخانک ،  و  ايش ب،ش مرکزي نشان داد که سنب  آبي توانسته به ب،ش ه بوددر رودخانه نهنگ روگا نيز ديده شد

کشيم راه يابد که احتماد از ددي  سريع اين انتشار بارش  شده سياهب،ش مرکزي، خروجي آب تادب به دريا و کالس نرگستان در منطقه حفاظت 

هاي صنوبر روستاي چکوور  رسد؛ باغ به نظر مي .باشد هاي شديد در اواسط و اواخر شهريور و تاثير جزر و مد درياي خزر بر آب تادب مي باران

ها در اطراف اين  ها نشان داد همه نهرها و کانال نزلي باشد. بررسيمهمترين منبع ايجاد و ذخيره انتشار اين گونه در ب،ش جنوبي تادب ا

شود  متر به رودخانه مرغک ختم مي 301رسد و اين رودخانه  س از عبور از زير يک    و طي حدود  ها در نهايت به يک رودخانه مي صنوبرکاري

که در باددست  استها حاکي از آن  بررسيهمچنين شوند.  انزلي ميو از طريق اين رودخانه آب، امالح و سنب  آبي محدوده چکوور وارد تادب 

سنب  آبي  راکنش ندارد. اما از مح  اتصال اين دو رودخانه تا مح  اتصال  -از مح  اتصال رودخانه چکوور به رودخانه مرغک -رودخانه مرغک

سي نشان داد که ادامه بررکشيم به ويژه در نقطه انتهايي تراکم اين گياه مهاجم زياد است.  رودخانه مرغک به نيزارهاي منطقه حفاظت شده سياه

هاي روستا و رودخانه چکوور و همچنين در نقطه اتصال رودخانه مرغک به نيزارها بسيار زياد   هاي اطراف صنوبرکاري تراکم سنب  آبي در کانال

 . (1331)عاشوري، را نشان مي دهدمحدوده آلوده به گياه مهاجم سنب  آبي در روستاي چکوور و رودخانه مرغک  -2نقشه باشد.  مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محدوده آلوده به گياه مهاجم سنب  آبي در روستاي چکوور و رودخانه مرغک  -2نقشه 

 



 

 اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار

  مهر 8تا  6ه محقق اردبیلی، دانشگا، فنیدانشکده  گروه مهندسی عمران،

 

 6

  49: پراكنش گیاه سنبل آبي در تاالب انزلي در سال 3نقشه 

 

 تاثیرات سوء زیست محیطي سنبل آبي -5

 Ultsch, 1976, Achaval et) شکارچي براي آن استيکي از مهمترين عوام  اقزايش گونه سنب  آبي در مناطق تحت بحران، نبود رقيب و يا 

al., 1979, .)ها براي تثبيت نيتروژن است و همان نيچ گياهان بدون ريشه مانند عدسک ريشه و ساقه گياه سنب  آبي مح  تجمع ميکروارگانيسم

ا بر بوم ر تواند تهديداتي آبي، اين گياه ميبا توجه به برخي خصوصيا  بوم شناختي سنب  (. Gopal, 1987) کنندآزود را اشغال مي و آبي

ها، تسريع در روند خشک شدن  توان به حذف و نابودي گياهان بومي و قيتو النکتون اين تهديدا  مي هاي آبي تحمي  نمايد که ازجمله سازگان

هاي موتوري و  اختالل در تردد قايقهاي آبي تادب، اختالل در حيا  ماهيان و  گيري و کاهش عمق تادب، کاهش سطح  هنه تادب، رسوب

    ارويي اشاره کرد. 

 

 ضرورت انجام اقدام  -6

هاي آبي کم عمق، بهتر است اقداما   ر  هنهدر صور  انتشار وسيع به ويژه د هابا توجه به تهديدا  و تاثيرا  سوء اين گونه بر اکوسيستم تادب 

 ذي  صور  گيرد 

 

 اقدامات كوتاه مدت: -6-1

 آوری و معدوم سازی  جمع -الف

هاي آبي  هاي آلوده به اين گياه شناسايي و سنب  ، تمامي ب،ش30 آبان 10تا  هريزي گرديد برنامهبراساس گزارش درياقتي از اداره ک  محيط زيست، 

بانان تادب بين  سرا و محيط بانان اداره حفاظت محيط زيست صومعه با بسيج کارشناسان و محيط 31مهر  31جمع آوري گردند. در اين راستا از 

درصد از محدوده آبي  33توان ادعا نمود؛ بيش از  آغاز گرديد و هم اکنون مي -از  اين گياه -المللي انزلي به اتفاق جوامع محلي  اکسازي تادب

اه به روش مکانيکي )جمع آوري هاي اين گي آوري همچنان ادامه دارد. بوته تادب بين المللي انزلي  اکسازي شده است و روند  ايش و جمع

دريشان انتقال داده شد تا  س از کپه شدن و  الستيک کشيدن بر  ها جمع آوري و با قايق به محيط  اسگاه سياه دستي( از سطح تادب و رودخانه

 روي آن،  السيده و امحاء زيست محيطي شوند.  

 
 آوری سنبل آبي جمع -5شكل 

 

  ها( خبری )صدا و سیما و مصاحبه با روزنامه های آگاهي رساني و تهیه گزارش - ب

هاي منتهي به  عمد و ناآگاهانه توسط اهالي روستاهاي اطراف تادب وارد رودخانهاحتمال بسيار زياد اين گونه غير هاي اوليه، به با توجه به بررسي

از جمله ي تادب در اولويت امور قرار گرقت.  سازي مردم به ويژه اقراد حوضه  هاي آبي شده است. بر اين اساس آگاه تادب و سپس وارد  هنه

خبري و مصاحبه با  هاي تهيه خبر براي ب،ش، ناسب با موضوعتيطي و مزيست مح هايات،اذ شعار اقداما  صور  گرقته در اين زمينه،

   مي باشد.خبرنگاران و اطالع رساني از طريق سايت ها 

 

 اقدامات میان مدت: -6-2

 آوری ادامه روند پایش و جمع -الف
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اين گياه در يک منطقه  س از اولين مرحله   اند براي مقابله با کارشناسان ژا ني طي يک تجربه موقق به دست آمده در آن کشور  يشنهاد کرده

باشد  دهي اين گياه مي دلي  آن  چرخه گ  د وبار با قاصله زماني حدود يک تا دو هفته و به صور  مرتب تکرار شو  اکسازي، اين عمليا  بايد ده

 31تا  10از آنجايي که دانه اين گياه ممکن است همچنين . کند هاي خود را در آب رها مي روز است و  س از آن گ   السيده و دانه 11که حدود 

، ها در سالهاي آتيهاي صور  گرقته در خصو  قوران جمعيت و انتشار اين گونه در تادب  سال در خاک زنده بماند و با توجه به  يش بيني

  .  يابدادامه نيز  تيآ هايسال ه درآوري اين گياه در صور  مشاهد معروند  ايش و ج بهتر است

 

 تاالب  های آموزشي و گفتگو با اهالي روستاهای حاشیه برگزاری كارگاه -ب

تواند نقش مهمي در کنترل اين قبي   هاي طبيعي مي هاي مهاجم و بيگانه در اکوسيستم بي شک اطالع و آگاهي از اثرا  نامطلوب حضور گونه 

هاي خانگي و حتي  اي وارد ايران شده است و در است،رها و حوض ها به ويژه سنب  آبي داشته باشد. زيرا امروزه اين گياه به طور گسترده گونه

هاي آبي مناسب مانند تادب بين المللي انزلي در  کمتر از دو هفته  شود و با توجه به تکثير سريع اين گياه )در محيط ي ميريط آ ارتمان نگهدامح

ضررهاي هاي آبي و  هاي آبي شود و تاثير سوء بوم شناختي بر بوم سازگان شود( ممکن است ناآگاهانه وارد اکوسيستم تراکم اين گياه دو برابر مي

 . صور  گيردآموزش جوامع محلي و گفتگو با آنها بهتر است اقتصادي به همراه داشته باشد. بر اين اساس 

 

 بحث و نتیجه گیری -7

دلي  شد  توانايي تکثير و سازگاري آن، به مثابه دستکش  جاي آن بها  سنگين را دارد؛ اما حضور نابکه توانايي جذب و تصفيه قلز سنب  آبي با آن

هاي آبي و تادبي اعم از آبزيان و گياهان را مستقيماً و با اختالل در زنجيره غذايي  مندان محيط تواند گلوي حيا  زيست آهنين سبز رنگي مي

 به گيالن هاي تادب در آبي سنب  مهاجم و غيربومي گونه  مقابله نکردن بادر نتيجه  . رندگان و ساير موجودا  قشرده و آنان را از  اي درآورد

از جمله راهکارهاي کنترل اين گونه با توجه به سطح گسترش حال حاضر در اکوسيستم هاي آبي .شود مي ختم استان در ها تادب تدريجي مرگ

 استان ميتوان به موارد زير اشاره کرد. 

  همچنين براي آموزش و آگاهي رساني ها و جهت مقابله با اين گياه در تادبمناسب اختصا  بودجه 

  ها و ابزار مناسب و دزم جهت جمع آوري و معدوم سازي اين گياه از هم اکنون  دستگاهخريداري 

 هاي استان به ويژه شهر رشت  ممانعت از عرضه اين گياه در سطح گ  قروشي 

 ها و شبکه هاي اجتماعي  اطالع رساني موضوع و آگاهي رساني از طريق رسانه 

 ،ژوهشي و نظار  و  ايش متشک  از کارشناسان مت،صص  تشکي  کميته هاي م،تلف اجرايي  
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