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به گذشتن از موانع جغرافیایی نیستند، درواقع انسان با جابه جا کردن 
گونه ها در سراسر جهان این الگو را بر هم زده است )ملکیان، 1391(. 
احتمال موفقیت یک گونه وارداتی در یک منطقه جدید، حدود یک 
در ده است. البته از ده گونه وارداتی یک گونه می تواند در طبیعت 
زنده بماند و از ده گونه استقرار یافته یک گونه به آفت یا گیاه هرز 
و  کند  تولید مثل  بماند،  زنده  بتواند  گونه  این  اگر  می شود.  تبدیل 
 Invasive( به عنوان یک گونه مهاجم  از آن  منتشر شود، می توان 
species( یاد کرد )مدنی و روانبخش، 1397(. این گونه ها قادرند 
کارکرد  بر  و  کنند  وارد  طبیعی خسارت  زیستگاه های  و  انسان  به 
گونه های  امروزه  باشند.  داشته  بدی  اثرات  طبیعی  اکوسیستم های 
 Wilcove( مهاجم، تهدید مهمی برای تنوع زیستی به شمار می آیند
et al., 1998(، بنابراین ضروری است پیش از حضور و انتشار 
این گونه ها با اقدامات مدیریتي منسجم از بروز مشکالت گسترده 
بر تنوع زیستي و جوامع انساني جلوگیری شود. توسعه گونه های 

گونه های مهاجم و خطرات تهاجمی و زیستی آنها بر تنوع 
  Ipomoea indica زیستی رویش های هیرکانی و معرفی گونه

به عنوان گونه مهاجم برای اولین بار از ایران
طیبه امینی1*، عادل جلیلی2 و حبیب زارع3 
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شکل 1- آسیب های اقتصادی گیاهان مهاجم و هزینه های سنگین کنترلی آن )عکس از: حبیب زارع(

مقدمه 
و  موجودات  طبیعی  روابط  و  تعادل  مبنای  بر  اکوسیستم ها  پایداری 
گونه ها  حضور  مرزهای  و  است  گرفته  شکل  آنها  فیزیکی  محیط 
بر اساس محدودیت های جغرافیایی و اکولوژیکی، نیازهای هر گونه، 
قدرت انتشار و رقابت با سایر گونه های دیگر تعیین می شود. برخی از 
گونه ها فراتر از محدوده انتشار طبیعی و نرمال خود، به دلیل فعالیت های 
محدوده  از  غیر  اکوسیستمی  وارد  ناخواسته(  یا  )خواسته  انسانی 
پراکنش طبیعی می شوند و در شرایط جدید رفتار های متفاوتی را 
از خود نشان می دهند و ممکن است در این زیستگاه جدید، قادر به 
توسعه باشند. بسیاری از این گونه ها خللی در زیستگاه جدید وارد 
نمی کنند و به عنوان گونه مهاجم شناخته نمی شوند، بلکه موقعیتی، 
همانند گونه های بومی پیدا می کنند. مانند ماهی قرمز در آمریکا 
نیافت و شکل تهاجمی  افزایش  که جمعیت آن هرگز بیش از حد 
پیدا نکرد. برخی از گونه ها مانند سوسک های سرگین غلطان در 
استرالیا، مهاجران مفید هستند، درواقع آنها با جمع آوری فضوالت 

کنند.  بیشتر خاک کمک می  باروری  به  دامی 
در این میان، موارد بسیاری هم گزارش شده 
است که با رشد و زادآوری باال، در زمان بسیار 
کوتاه، گستره وسیعی را به خود اختصاص داده  
و شرایط و نظم اکوسیستم های طبیعی را برهم 
زده اند. گونه های مهاجر، زمانی به گونه های 
با  رقابت  در  که  می شوند  تبدیل  مهاجم 
پیروز  منابع موجود،  بر سر  بومی  گونه های 
شوند و گونه های بومی را از زیستگاه اصلی 
خود کنار بزنند، یا منجر به حذف آنها شوند. 
فون  به طور طبیعی در  گونه های غیر بومی، 
تاریخ  و  ندارند  وجود  کشور  یک  فلور  و 
دیگری سپری شده  منطقه  در  آنها  تکامل 
است. گستره جغرافیایی این گونه ها محدود 
است و بسیاری از آنها به طور طبیعی قادر 
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وجود توانایی جذب فلزات سنگین، به مثابه دستکش آهنین سبز رنگی است 
که می تواند گلوی حیات زیست مندان محیط های آبی و تاالبی ازجمله آبزیان 
و گیاهان را به طور مستقیم و پرندگان و سایر موجودات را به طور غیرمستقیم 
و با اختالل در زنجیره غذایی، فشرده و آنان را از پای در آورد. در نتیجه عدم 
مقابله با این گونه غیر بومی و مهاجم در تاالب های 
به مرگ تدریجی تاالب ها منجر  استان گیالن 
خواهد شد )مدنی و روانبخش، 1397(. آزوال
).Azolla   filiculoides   Lam(  و  کهور پاکستانی

نیز   )Prosopis juliflora )Sw.( DC.(
از جمله گونه های مهاجمی هستند که در منابع 
و  شده  برده  نام  آنها  از  وفور  به  مقاالت  و 

مورد بحث قرارگرفته اند.

روش مطالعه
به تازگی گزارش های زیادی از حضور گیاهان 
رویشگاه های  و  مختلف  مناطق  در  مهاجم 
طبیعی محدوده رویشی هیرکانی به ثبت رسیده 
است. در این بررسی ضمن انجام بازدید های 
میدانی و حضور در عرصه  های طبیعی و مورد اشغال گیاهان مهاجم 
در این محدوده رویشی، نسبت به برداشت نمونه از این گیاهان، ثبت 
و  گیاهان  به  مربوط  اطالعات  همراه  به  آنها  رویشگاهی  مشخصات 
پوشش طبیعی منطقه و گیاهان همراه اقدام شد. نمونه ها پس از انتقال 
به هرباریوم باغ گیاه شناسی نوشهر با استفاده از منابع موجود، شناسایی 
شدند، ویژگی های زیستی، چگونگی آسیب به گیاهان میزبان و پوشش 
طبیعی هر منطقه نیز بررسی و ارزیابی شد. در همین رابطه ضمن تشریح 
مهم ترین ویژگی های رویشی و گیاه شناسی گونه های مهاجم، روش های 
مؤثر برای کنترل فیزیکی، یا زیستی از منابع استخراج و برای هر یک 
از گونه ها ثبت شد. ارزیابی ریسک محیط زیستی رویکردی است که 
عالوه بر شناسایی آثار وارده ناشی از گونه، به رتبه بندی شدت ریسک 
نیز می پردازد و گونه ها را با توجه به شدت اثرات برگونه های بومی و 
زیستگاه های با ارزش، همچنین میزان و سرعت گسترش و استقرار، 
طبقه بندی می کند )Branquart, 2007(. ارزیابی ریسک، به بررسی 
گونه هایی می پردازد که هنوز کامًال همه مناطق را اشغال نکرده اند اما 
 Keller et( احتمال و خطر باالیی برای مهاجم شدن و گسترش دارند

.)al., 2007
از  مهاجم  گونه های  محیط زیستی  خطرات  ارزیابی  برای 
 ISEIA آنها  مهم ترین  که  می شود  استفاده  مختلفی  شاخص های 
ارزشمندی  اطالعات  شاخص ها  این  هستند.   VWRA و   MCDM
از  یکی  می دهد.  ارائه  غیر بومی  گونه های  این  مدیریت  درمورد 
و  تخمین  بررسی،  جهت  روش ها  کاربردی ترین  و  معرو  ف ترین 
اثرات  ارزیابی  شاخص  روش  مهاجم،  گونه های  خطرات  ارزیابی 
موجود  واقعیت های  به  که  است   ISEIA مهاجم  گونه های  محیطی 
شاخص ،  این  در  است.  نزدیک تر  طبیعت  در  گیاهان  این  با  مرتبط 
مهم ترین ویژگی ها و قابلیت های اثرگذار عبارتند از : قابلیت گسترش  

به  نسبت  غیربومی  گونه های   
از  استفاده  در  بومی،  گونه های 
)مانند  محیطی  آشفتگی های 
فعالیت های  از  ناشی  تخریب های 
بهتر  خیلی  خود،  نفع  به  انسانی( 
بیشترین  درواقع،  می کنند.  عمل 
در  غیربومی  گونه های  تراکم 
مناطقی دیده می شود که بیشترین 
فعالیت های  به دلیل  را  تغییرات 

انسانی متحمل شد ه اند.
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مهاجم در یک منطقه شامل سه مرحله ورود، توسعه سریع و 
 .)Williams & Grosholz, 2008( تثبیت است

باید  ابتدا  منطقه جدید،  به  گیاهی  گونه  ورود یک  برای 
اندام های تولید مثلی این گیاه وارد منطقه ای سازگار با نیازهای 

خالی  مناطق  شود.  خود  اکولوژیکی 
و  کم   گیاهی  تنوع  رقیب،  عناصر  از 
شرایط آب و هوایی مناسب، از مهم ترین 
گونه ها  این  برای  موفقیت  فاکتورهای 
محسوب می شوند. عالوه براین، مناطقی 
است  محدود  آنها  در  غذایی  منابع  که 
نیستند،  برخوردار  مناسبی  تعادل  از  و 
جدید  گونه های  تثبیت  برای  شرایط 
وارداتی مناسب تر خواهد بود. این مرحله 
ممکن است چندین سال به طول انجامد.
جهت اشغال و توسعه سریع گیاه در 
گونه  ویژگی های  برخی  جدید،  منطقه 
جدید از قبیل فراوانی و دوره خواب بذر، 
سرعت تکثیر، نوع پراکنش و سرعت رشد 

نسبی اهمیت زیادی دارند. در صورت عدم وجود شرایط مناسب 
محیطی، تنها یک درصد از گونه ها به این مرحله می رسند. توجه 
به این نکته مهم است، تا زمانی که یک گونه به مرحله رشد سریع 
و تهاجم نرسیده باشد، به عنوان گونه  مهاجم شناخته نخواهد شد. 
گونه های جدید در مرحله تثبیت، می توانند جزئی از فلور منطقه 
)ملکیان،  داشت  نخواهند  گسترشی  و  توسعه  آن  از  و پس  شوند 
1391(. مبارزه با گونه های مهاجم در کشورهای مختلف، هزینه های 
گزافی را بر دولت ها تحمیل می کند. در آمریکا این ضرر ساالنه بیش 
از 120 میلیارد دالر است  )آخانی، 1397(. عدم حضور شکارچیان 
طبیعی، عناصر غیر بومی و پارازیت ها، این گونه ها را قادر می سازد تا 
به راحتی بر زیستگاه های جدید چیره شوند و گونه های بومی را بیرون 
برانند. این گونه ها اغلب در زیستگاه های اصلی خود، شکارچیان و 
انگل هایی دارند که رشد جمعیت آنها را کنترل و مهار می کنند. در مورد 
گیاهان نیز عالوه بر موارد یادشده، حضور عناصر گیاهی رقیب است که 
مانع از توسعه آنها می شود، درحالی که ممکن است چنین پدیده ای در 
زیستگاه های جدید مصداق نداشته باشد. گونه های غیربومی نسبت به 
گونه های بومی، در استفاده از آشفتگی های محیطی )مانند تخریب های 
ناشی از فعالیت های انسانی( به نفع خود، خیلی بهتر عمل می کنند. 
درواقع، بیشترین تراکم گونه های غیربومی در مناطقی دیده می شود که 

بیشترین تغییرات را به دلیل فعالیت های انسانی متحمل شد ه اند.
 گیاه سنبل آبی )Eichhornia crassipes )Mart.( Solm( یکی 
از ده علف هرز مهاجم و مهم ترین گیاه مهاجم آبزی دنیاست که در 
تاالب های شمال کشور از جمله تاالب عینک در استان گیالن به وفور 
دیده می شود و به واسطه سرعت باالی تکثیر وگسترش آلودگی به نقاط 
مختلف، تهدیدی جدی برای تنوع زیستی، توسعه  اقتصادی و رفاه بشر به 
شمار می آید. حضور نابه جا، شدت توانایی تکثیر و سازگاری سنبل آبی با 
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را با خطرات جدی روبه رو کنند.

نتایج
معرفی و بررسی مهم ترین گونه های مهاجم جنگل های شمال 

یا محدوده رویشی هیرکانی
 Ipomoea indica (Burm.) Merr. گونه  معرفی  گزارش 

به عنوان گونه مهاجم جدید برای اولین بار از ایران
جنس Ipomea  با بیش از 600 گونه بزرگ ترین جنس از خانواده پیچک 
 Ipomoea indica )Burm.( Merr. .است )Convolvulaceae(
به طور طبیعی در نواحی گرمسیری، نیمه گرمسیری، همچنین مناطقی 
با آب و هوای معتدل در سطح دنیا پراکنش دارد. منشأ اصلی انتشار 
و  گرمسیری  مناطق  از  منابع،  برخی  در  ولی  نیست  مشخص  آن 
چند ساله،  است  گیاهی  است.  شده  برده  نام  آمریکا  نیمه گرمسیری 
ساقه های جوان گیاه دارای کرک های سبز و ساقه های قدیمی آن 
شیرابه ای  دارای  ساقه ها  است.  طناب مانند  و  ضخیم  کرک،  بدون 
دم برگ دار  کرک دار،  دو سطح  هر  در  متناوب،  برگ ها  سفید رنگ، 
لوب  سه  دارای  اغلب  و  قلبی  آن  قاعده  متغیر،  شکل های  با  و 
بزرگ با زوایای سینوسی هستند، هر چند در یک ساقه برگ های 
بدون لوب و متفاوت هم دیده می شوند. گل ها پیوسته گلبرگ و 
شیپوری شکل، به رنگ آبی روشن تا تیره، مرکز و درون گل ها 
روشن تر، گاهی متمایل به ارغوانی یا قرمز است. گل های پرتعداد 
و فراوان آن معمواًل در روزهای آفتابی وگرم دوام کمتری داشته 
و بیشتر در ساعات خنک تر روز، به صورت باز دیده می شوند و 
در مناطق خنک تر، ممکن است تمام روز نیز دوام داشته باشند. 
است.  رنگ  سیاه  دانه   4-6 با  اغلب  کپسول،  به صورت  میوه ها 
بهترین  که  می دهد  نشان  مختلف  مناطق  در  گونه  این  اکولوژی 
دما برای این گونه باالی 7 درجه سانتی گراد بوده و اغلب دمای 
نیاز نوری آن کامل  پایین تر و دوره یخ بندان را تحمل نمی کند. 
رطوبت  ولی  نداشته  ویژه ای  خاکی  نیاز  است،  آفتاب دوست  و 
مؤثر  رشد  سرعت  و  رویشی  توسعه  در  خاک  سبک  بافت  و 
است. بیشتر روی حصارها، درختچه ها، کنار جاده ها و   اراضی 
هر  ضخیم،  ریشه های  با  است  گونه ای  می کند.  رشد  رها شده 
متر   30 تا   15 بین  آن  رونده  ساقه های  و  انشعابات  از  کدام 
رشد می کند و توانایی باالیی در ایجاد انشعابات متعدد دارد، 
در  ساقه ها،  روی  فراوان  گره های  از  برخورداری  واسطه  به 
صورت تماس با خاک تولید ریشه می کند و از آنجا می تواند 
ضمن ایجاد گیاه جدید از طریق ایجاد سیستم ریشه ای جدید 
و متعدد باعث تقویت گیاه اصلی و حذف بهتر عناصر رقیب 
ایجاد کالف های درهم پیچیده متعدد قادر  با  شود و در نهایت 
می گیرد،  قرار  آن  مسیر  در  که  است  گیاهی  هر  نابودی  به 
شبکه های  وجود  به دلیل  اصلی،  ریشه  قطع  با  به نحوی که 
ریشه ای، از بین نمی رود. گل های زیبا، توسعه رویشی و ایجاد 
به عنوان  گیاه  این  که  شده  باعث  کم  زمان  در  سبز  پوشش 
یک گیاه زینتی مطرح و مورد توجه قرارگیرد. عصاره آبي 
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بر  مهاجم  گونه  متنوع  آثار  زیستگاه،  حفاظتی  ارزش  گونه،  بالقوه 
.)Kowarik, 2010( اکوسیستم  عملکرد  بر  اثر  و   بومی  گونه های 

از  یک  هر  حضور  خطر  و  ریسک  میزان   ISEIA از  استفاده  با 
گونه ها تشریح و میزان ریسک آنها در رویشگاه ها درجه بندی می شود. 
است. شده  ارائه  زیر  شرح  به  بررسی  مورد  پارامترهای  شاخص 

رتبه بندی بر اساس قابلیت گسترش بالقوه گونه
رتبه 1: گونه  غیر بومی در شرایط جدید به دلیل توانایی انتشار پایین و 

قدرت تولیدمثل کم، گسترش نیافته است.
رتبه 2: گونه غیربومی توسط انسان به مناطق دورتر انتقال داده شده 
است و هنوز توانایی انتشار آن پایین و به ندرت قابلیت انتشار تا یک 

کیلومتر دارد.
رتبه 3: ضمن انتقال توسط انسان، گونه قدرت باروری باالیی داشته و به 
سرعت در مسافت های بیشتر از یک کیلومتر در سال گسترش می یابد.

رتبه بندی براساس ارزش حفاظتی زیستگاه
رتبه 1: اگر گونه غیربومی محدود به زیستگاه های انسان ساخت و با 

 ارزش حفاظتی پایین باشد.
رتبه 2: اگر گونه غیربومی محدود به زیستگاه هایی با ارزش حفاظتی 

پایین یا میانه باشد.
باال  حفاظتی  ارزش  با  زیستگاه هایی  در  غیربومی  گونه  اگر   :3 رتبه 

استقرار و گسترش یابد.

رتبه بندی براساس اثر گونه مهاجم بر گونه های بومی
رتبه 1: داده ها در رابطه با گذشته گونه های غیربومی نشان می دهد که 
اثرات منفی آنها بر جمعیت گونه های بومی قابل چشم پوشی است و 

قابل توجه نیست.
گونه های  فراوانی جمعیت  در  تغییر  باعث  غیربومی  گونه های  رتبه2: 

بومی تا 80 درصد شده باشد.
رتبه 3: توسعه گونه های غیربومی باعث کاهش جمعیت گونه های بومی 

بیشتر از80 درصد شده باشد.

رتبه بندی براساس اثر بر عملکرد و ساختار اکوسیستم
اکوسیستم و ساختار آن،  فرایندهای  بر  اثر گونه های مهاجم  رتبه 1: 

قابل توجه نبوده و نادیده گرفته می شود.
رتبه 2: اثر گونه های مهاجم بر فرایندهای اکوسیستم قابل توجه است.

رتبه 3: اثر گونه  های مهاجم بر فرایندهای اکوسیستم و ساختار آن بسیار 
جدی و شدید است. 

در این شاخص تعاریف خطر در شاخص مورد نظر به صورت رتبه 
1: خطر کم، رتبه2: خطر متوسط و رتبه 3: خطر باال تعریف می شود.
در  تعریف شده،  ارزیابی  شاخص های  و  اشاره شده  موارد  به  توجه  با 
این قسمت مهم ترین گونه های مهاجم قلمرو رویشی هیرکانی معرفی و 
بررسی می شوند. این گونه های مهاجم می توانند به رویش های جنگلی 
و عناصر درختی بومی آن و نیز تنوع زیستی منطقه آسیب برسانند و آن 
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و درختان مجاور و تنها در طول یک فصل رویشی، کل درخت را 
پوشانده و ضمن ایجاد مانع برای رسیدن نور به برگ ها و اندام های 
گیاهان بومی میزبان، باعث ضعف فیزیولوژیک گیاه شود. این گونه از 
طریق ایجاد شبکه های در هم تنیده روی اندام های هوایی گیاهان ضمن 
ایجاد چشم انداز های رویشی نامناسب در منطقه، شرایط بسیار حادی 
را از نظر کنترل در گیاه میزبان به وجود می آورد تاآنجایی که به سختی 
می توان حتی قسمت های پایینی گیاهان میزبان را از این شبکه های 
در هم رفته پاک کرد، این مورد در دراز مدت از کنترل خارج خواهد شد 
و مهار آن دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت و درنهایت به ناچار 
شد. خواهند  حذف  عوامل  این  میزبان  بومی  درختان  کنترل،  برای 
کنترل و تمهیدات حفاظتی: برای کنترل این گیاه توصیه می شود در 
وهله اول، خرید و فروش این گیاه در بین باغداران، گلخانه داران و 
فروشندگان گیاهان زینتی ممنوع شود و از طریق هشدارهای آموزشی 
و وضع قوانین جدید از هرگونه فروش، اهدا، جابه جایی و انتقال آن با 
جدیت جلوگیری به عمل  آید. همچنین پس از حذف و هرس این گیاه، 
اندام های پاک تراشی شده آن باید سوزانده، یا در اعماق و چاله های به 
عمق 1/5 تا 2 متری دفن شوند. در مناطق مجاور مناطق جنگلی و 

شکلIpomoea indica )Burm.( Merr. -2، چگونگی اشغال گونه انحصاری و ارزشمند لیلکی
)Gleditsia caspia Desf( و خفه کردن تدریجی آن، تصویر سمت چپ پایین، قدرت رشد باال و پوشاندن درختان و دیوارها در تصویر سمت راست و گل در گیاه نیلوفر 

پیچ در تصویر سمت چپ باال )عکس از: طیبه امینی( 

در  و ضد باکتریایی  زیستی  فعال  ترکیبات  دارای  آن  برگ هاي 
برابر سویه های باکتریایی است که از آن براي تشکیل داروهاي 
می شود. استفاده  بیماري  کنترل  براي  جدید  ضد باکتریایي 

به عنوان علف هرز و گونه ای مهاجم در استرالیا، نیوزیلند، 
دیگر  مناطق  از  بسیاری  و  پرتغال  کالیفرنیا،  جنوبی،  آفریقای 
تدابیری  آن  نقل و انتقال  و  تکثیر  برای  و  است  شده  مشاهده 
دهه  دو  در  نیز  ایران  در  هستند.  قائل  محدودیت هایی  و  اندیشیده 
باغداران  توسط  و  است  بوده  نظر  مد  آن  زینتی  بیشتر جنبه  گذشته 
و تولید کنندهای گیاهان زینتی و صاحبان خانه های ویالیی تولید و 
کاشته می شود، این گیاه مهاجم در مناطق غربی استان مازندران در 
مناطق مسکونی و ویالهای نزدیک به اراضی جنگلی به سرعت در 
حال توسعه و گسترش است و از طریق حصار ها و    درختان حاشیه ای 
به سمت  رودخانه ها  و حاشیه  کرانه  اطراف  در  داالنی  و   جنگل های 
اراضی باالدست و مناطق جنگلی بدون وقفه در حال پیشروی است. با 
توجه به قدرت رویشی باال، این گونه می تواند در مدت زمان کوتاهی 
تهدید  شدت  به  را  منطقه  بومی  عناصر  و  اشغال  را  وسیعی  عرصه 
گیاهان  هوایی  اندام های  اشغال  با  تدریج  به  می تواند  همچنین  کند، 
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رویشگاه های طبیعی نسبت به قطع، پاک تراشی و انهدام آخرین محدوده 
انتشار آن اقدام و مانع از توسعه آن به سمت مناطق باالدست شود.

Araujia sericifera Brot. 
گیاهی رونده از تیره استبرق )Asclepiadaceae( و بومی آمریکاي 

جنوبی است که به عنوان گیاه زینتی به اروپا، آمریکا و برخی مناطق 
دیگر وارد شده است؛ اما امروزه به دلیل برخی ویژگی های اکولوژیکی و 
خطرات محیط زیستی به عنوان یک علف هرز زیان آور شناخته می شود. 
در سال 2008 در فهرست هشدار و از سال 2012 در فهرست گونه هاي 
)ساجدی،  است  گرفته  قرار  اروپا،  نباتات  حفظ  سازمان  نظر  تحت 

شکلBurm.( Merr. -3( Ipomoea indica، اشغال سریع درختان و حصارها و اماکن، از طریق ایجاد شبکه های رونده در هم تنیده )عکس از: طیبه امینی(
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Araujia .)1393  گیاهی است چند ساله با ساقه های باالرونده 
است،  کوتاه  سفید  کرک هاي  دارای  گیاه  اندام های  تمامی  که 
برگ ها ساده و به شکل بیضی کشیده، نیزه ای، تا مثلثی و با آرایش 
متقابل، در سطح رو بـدون کـرک یـا داراي کـرک هـاي پراکنده، 
چرم مانند و براق به رنگ سبز تیره، سطح زیرین آن پوشیده از 
به سـبز است. گل ها  کرک هاي متراکم، ریز و خاکستري مایل 
دارای گلبرگ های سفید و با رگه های صورتی، میوه ها برگه یا فولیکول 
تخم مرغی شکل، بذرها متعدد، قهوه اي تیـره تـا مشـکی، به طول 5-6 
میلی متر و نوک آن با کرک هاي ابریشمی فشرده و سفید پوشانده شده 
است. این گیاه ارزش های دارویی متعددی دارد. جوشانده برگ، میوه 
و ریشه آن به عالوه آب، جهت افزایش شیر و دم کرده التکس به عنوان 
و  ضددرد  ماده  یک  به عنوان  و  دندان  درد  تسکین  برای  دهان  شویه 
آلرژیک استفاده می شود. از دم کرده التکس جهت توقف انتشار سم بعد 
 .)Martínez-Crovetto, 1981( از مارگزیدگی هم استفاده می شود
شیره گیاه سمی است و الیاف موجود در آن در صنایع نساجی کاربرد 
همین  دارند.  سریعی  رشد  و  باال  بسیار  نامیه  قوه  آن  بذرهای  دارد. 
مکانیسم، یعنی برخورداری از بذر های فراوان با قوه نامیه باال، قدرت 
جوانه زنی مناسب، همچنین وجود کرک های متراکم و انتقال بذرها تا 

صدها  کیلومتر، سبب افزایش سرعت انتشار این گونه است. 
این گونه برای اولین بار توسط ساجدی و امینی راد )1393( به عنوان 
علف هرز مهاجم گزارش و از سال 1380 گزارش هایی از حضور و 
نمونه هایی از آن جمع آوری و به هرباریوم باغ گیاه شناسی نوشهر منتقل 
شده است. به دلیل داشتن ویژگی های اشاره شده، در این زمان کوتاه، 
محدوده تحت اشغال آن، در مناطق جلگه ای کم ارتفاع و با اقلیم مرطوب 

و گرم تر با زمستان های بدون یخ بندان رو به گسترش است. اما در حال 
حاضر بیشتر اراضی رها شده و جلگه ای استان های مازندران و گیالن 
به ویژه در شهرهای غرب مازندران )بین رامسر و رودسر( در حاشیه 
جاده های اصلی، سواحل دریا، روی درختان در اراضی بایر و رها شده 
و باغات مرکبات در مازندران مرکزی )قائمشهر و ساری(، نفوذ کرده و 
انتشار رو به افزایشی دارد. در قسمت جنوبی باغ گیاه شناسی نوشهر، 
مقدماتی  پوشش  ایجاد  هدف  با  که  گسترده  پاک تراشی های  از  پس 
تاج پوشش درختان حضور  بود، در زیر  و پرستار درخت کاری شده 
چشمگیری داشت که کلیه بوته ها نابود شد و در حال حاضر با انجام 
مشاهدات مداوم و مرتب، انتشار دوباره آن نیز تحت کنترل است و به 

محض ایجاد نونهال های جدید حذف می شوند.
 

Sida rhombifolia L. 
سیدا، گونه ای از تیره پنیرک )Malvaceae( و بومی آفریقای جنوبی 
به طور  آن  انتشار  دامنه  امروزه  که  است  آفریقا  مناطق گرمسیری  و 
دنیا  گرمسیری  و  نیمه گرمسیری  مناطق  از  بسیاری  در  گسترده ای 
و  دور  تا شرق  پاکستان  و  هند  شبه جزیره  از  و  است  یافته  وسعت 
استرالیا گسترش دارد. مناطق شمالی ایران که دارای اقلیمی معتدل 
با زمستان های مالیم و تابستان های گرم و شبه حاره ای است نیز از 
قلمرو گسترش این گیاه مهاجم در امان نبوده و مناطق تحت اشغال 
آن با سرعت رو به گسترش است. این گیاه برای اولین بار توسط 
در  و  نوشهر  کم ارتفاع جنوب  مناطق  از  و   )2004( زارع  و  امینی 
به عنوان  نیز  ایران  سطحی محدود مشاهده و در مجله گیاه شناسی 
گزارش جدید، معرفی شد. سیدا، گیاهی چند ساله است، در مناطقی 

شکلAraujia sercifera Broth. -4، گل ها و برگ ها )چپ(، گیاه میوه دار ونحوه اشغال گیاهانی که در مسیر ساقه های پیچنده آن قرار می گیرند )راست(
)عکس از: طیبه امینی(
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با شرایط رشد مناسب مانند شمال ایران حالت درختچه ای دارد. 
یک  تا  آن  ارتفاع  و  است  انشعاب  پر  و  کشیده  آن  شاخه های 
و  دارد  و محکمی  قوی  بسیار  ریشه ای  می رسد، سیستم  هم  متر 
است  گیاهی  می یابد،  توسعه  سانتی    متری   60 عمق  تا  خاک،  در 
همیشه  نیمه  به صورت  ایران  شمال  در  زمستان  )در  سبز  همیشه 

سبز(، برگ ها لوزی شکل و ساده، گل ها 
زرد رنگ هستند و تنها در حضور آفتاب 
باز می شوند و در شب و عدم وجود نور 
کافی، بسته باقی می مانند. میوه به صورت 
شیزوکارپ چند فندقه   ای است که دانه های 
فراوان آن در هر میوه با قدرت جوانه زنی 
باال، به راحتی جوانه زده و سبز می شوند. 
و  روشن  مکان های  در  معمواًل  گونه  این 

به  رها شده  اراضی  و  مزارع  و  جنگلی  جاده های  حاشیه  نور گیر، 
فراوانی دیده می شود. سیدا به عنوان یک گونه دارویی شناخته شده 
است. برای این گونه خواص ضد باکتریایی، ضد قارچی، ضد ماالریا، 
آنتی اکسیدان، حشره کش، ضد دیابتی و ضد التهابی نام برده شده است.
کنترل و تمهیدات حفاظتی: برداشت و مبارزه مکانیکی با این 
گونه جهت جلوگیری از به گل رفتن و تولید بذر توصیه می شود، 
در موارد حاد می توان از علف کش نیز استفاده کرد. چنانچه اشاره 
دام داشته و وحوش  برای  ارزش خوراکی  گیاه  این  شد، برگ های 
جنگلی نیز از آنها استفاده می        کنند، بلعیدن سرشاخه های میوه دار و 
هضم ناقص بذرها در معده نشخوارکنندگان و علف خواران می تواند 
از راه دفع فضوالت منجر به انتشار آنها شود. پس از اولین مشاهده و 

گزارش حضور این گونه )سال 1382( در مناطق جلگه ای و شبه جزیره 
جلگه ای  مناطق  از  بسیاری  در  عجیبی  طرز  به  هم اکنون  میانکاله، 
گسترش یافته و دامنه انتشار آن به الیه های میانی جنگل های هیرکانی 
نیز کشیده شده است. در مناطق میان بند نوشهر، تنکابن و رامسر تا آمل 
و جنگل های بلیران در سطح وسیعی در فضاها و مکان های باز حضور 
.)5 )شکل  است  یافته  گسترش  و  داشته 

باز  عرصه های  برای  برنامه ریزی  با 
و  انهدام  به  نسبت  می شود،  توصیه  جنگلی 
سوزاندن کنترل شده بوته ها در محل اقدام شود. 
برای کنترل بیولوژیکی و استفاده از عوامل 
گسترده تر  تحقیقات  آن،  مهار  برای  زیستی 
مورد نیاز است. بهترین گزینه، بررسی عناصر 
رقیب و مهارکننده یا به عبارت دیگر عناصر 
پارازیت این گیاه در زیستگاه ها و رویشگاه های اصلی منشأ آن است، 
دارند،  مبدأ حضور  در رویشگاه های  احتمااًل دشمنان طبیعی  چراکه 
در غیر این صورت گیاه در محدوده آشیان اکولوژیک خود می توانست 
به صورت مهار نشده زیستگاه دیگر گونه ها را تحت تأثیر حضور و 
وارد  آزوال  از  گونه ای  که  زمانی  مثال  برای  دهد.  قرار  خود  اشغال 
مناطق باتالقی و زیستگاه های جنوب شرقی آمریکا در امتداد حوضه 
آبریز رودخانه می سی سی پی شد، دانشمندان از طریق پرورش و انتشار 
 Stenopelmus با نام علمی ،Coleoptera گونه ای سوسک از دسته
و  داشته  انتشار  آزوال  با  همراه  اصلی  زیستگاه  در  که   rufinasus
به عنوان کنترل گر بیولوژیکی گیاه به حساب می آمد، توانستند جمعیت 
و حضور این گونه آزوال را در آب های Eutrophic منطقه مهار کنند.

شکلSida rhombifolia L. -5، اشغال سریع توده های جنگلی روشنایی پسند توسط گیاه سیدا که مانع از تجدید حیات طبیعی گونه های بومی منطقه می شود )جنگل های 
ارزشمند لیلکی در بلیران، جنوب شرق آمل( )عکس از: حبیب زارع(

دارویی  گونه  یک  به عنوان  سیدا   
شناخته شده است. برای این گونه خواص 
ضد ماالریا،  ضد قارچی،  ضد باکتریایی، 
آنتی اکسیدان، حشره کش، ضد دیابتی 
است. شده  برده  نام  ضد التهابی  و 
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Lonicera caprifolium L. پیچ امین الدوله                                                                                                               
پیچ امین الدوله منتسب به علی خان امین الدوله از رجال دوران 
قاجاریه است که برای اولین بار این گیاه را وارد کرد و در باغ 
خود کاشت. از گونه های رونده ای است که قادر است تا ده ها متر 
روی تکیه گاه ها پیچیده و پوششی به هم تنیده از شاخه های محکم 
 )Caprifoliaceae( آقطی  تیره  به  متعلق  کند.  ایجاد  و ریسمان مانند 
و بومی شرق آسیا شامل چین، تایوان، ژاپن و شبه جزیره کره است و 
به دلیل ارزش های زینتی و پوششی خود به صورت گونه غیر بومی به 
اروپا، جنوب شرقی انگلیس و شمال شرقی آمریکای شمالی وارد شد. 
در بعضی از نقاط آمریکا مانند تگزاس و اوهایو به دلیل سرعت رشد 
باال و دشواری در کنترل آن، به عنوان علف هرز مهاجم شناخته می شود. 

برگ های آن متقابل، سبز تیره، گل ها معطر، سفید مایل به زرد، دارای 
نوشجای فراوان و مورد عالقه حشرات شهد خوار است. میوه آن گوشتی 
و ارغوانی رنگ است. جست ها و شاخه های آن به علت رشد سریع 
قادر است به هر تکیه گاهی متصل شود و با ایجاد شاخه های فرعی 
به هر سمت و سوی قابل دسترسی، گسترش یابد. این گیاه با هدف 
ایجاد پوشش رونده روی دیوار، آالچیق ها و پرچین ها وارد و کاشته 
شد و به سبب وجود گل های زینتی و معطر مورد توجه قرار گرفت. 
پیچ امین الدوله برای رشد به نور کافی، خاک مرطوب و غنی نیاز دارد.

فراوان  فرعی  ایجاد شاخه های  باال،  از سرعت رشد  برخورداری 
و جستجوگر برای تکیه گاه و اشغال سریع رویشگاه ها با اقلیم مالیم 
و معتدل و ایجاد مزاحمت برای رشد درختان و درختچه های دیگر، 
این گیاه را به عنوان یک گیاه مهاجم معرفی می کند. جست های فرعی 

شکل 6- پیچ امین الدوله ).Lonicera caprifolium L(، گونه ای مهاجم به ویژه در مناطق جنگلی جلگه ای، ساقه های پیچنده آن بسیار محکم و مانند طناب های محکم 
به دور درختان میزبان پیچیده و در مدت کوتاهی باعث خفگی گیاه میزبان می شود )جنگل جلگه ای مزگا، نوشهر( )عکس از: طیبه امینی(
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چند ساله آن بسیار محکم است و به صورت ریسمان های به هم تنیده و 
پیچشی دورتادور گیاهان و تکیه گاه های مجاور خود را می گیرد و 
باغ ها و زمین های  و  مناطق  از  اندکی سطح وسیعی  در مدت زمان 
رها شده را اشغال می کند. به غیر از مناطق باز مجاور جنگل ها، در 
بافت جنگل های هیرکانی حضور کم رنگی دارد ولی به شدت مناطق 
جلگه ای را تحت اشغال خود در آورده است. برای مثال تمام عرصه 
کرده،  اشغال  را  تنکابن  شرق  در  خشکه داران  حفاظت شده  جنگل 
هیرکانی  انحصاری  و گاهی  منطقه  بومی  گیاهان  از  بسیاری  رویش 
از جمله درختان لیلکی ).Gleditsia caspia Desf( را به مخاطره 
و  تدریجی  ضعف  باعث  ناخوشایند  مناظر  ایجاد  ضمن  و  انداخته 
با  امین الدوله  پیچ  است.  شده  منطقه  آن  بومی  گیاهان  خشکیدگی 
آنفلوانزا،  تب،  درمان  در  خود  ضد التهابی  و  ضد باکتریایی  خواص 

سردرد، سرفه، عطش و گلو درد و برگ های خشک شده آن نیز در 
طب سنتی چینی کاربرد دارد.

کنترل و تمهیدات حفاظتی: جلوگیری از کاشت، خرید و فروش 
و  گیاه  فیزیکی  زینتی، حذف  گیاهان  و  گل  فروشگاه های  در  آن 
جست های  و  رویشی  امتداد  قطع  ریشه دهنده،  جست های  انهدام 
و  جنگلی  رویشگاه های  و  مناطق  با  مجاورت  در  آن  پیوسته 
برای حذف دائمی و پاک سازی آن، پس  طبیعی توصیه می شود. 
ریشه کن  باید  باقی مانده  ریشه های  هوایی،  اندام های  برداشت  از 
شود. در صورت اجبار، باید با استفاده از مواد شیمیایی، به ویژه 
اسید کلریدریک نسبت به انهدام باقی مانده های آن با در نظر داشتن 

تمهیدات حفاظتی و حفظ شرایط اکولوژیک محیط، اقدام کرد.
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پیچ کودزو  
Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maes. & S. Almeida

به  متعلق  گیاهان  از  گروهی  به   )Kudzu( کودزو  واژه 
Puerar� جنس  می شود.  گفته   ،Pueraria  جنس
Legumi- تیره  به  که  است  گونه   20 حدود  دارای   ia
،P. montana var. lobata گونه  دارد.  تعلق   nosae

یکی از معرو ف ترین گونه های کودزو، بومی جنوب شرق آسیا، چین 
و ژاپن است. این گیاه غیر بومی و مهاجم در بهار سال 1390 برای 
اولین بار در باغ گیاه شناسی نوشهر مشاهده شد. کودزو گیاهی است 
و  تیره، مرکب  برگ ها سبز  دائمی، رونده،  خزان کننده، چند ساله و 
دارای سه لوب مشخص، پهنک برگ، نسبتًا بزرگ، 10 تا 15 سانتی 
متر طول و 8 تا 13 سانتی متر عرض دارد. گل های کوچک آن به 
رنگ بنفش تا ارغوانی است و در اواخر بهار و اوایل تابستان و 
در روزهای بلند، ظاهر می شود. میوه به صورت نیام یا غالف های 
کرک دار با چند دانه پهن و سخت است. کودزو، خاک هاي لومي 
خوب زهکشي شده را ترجیح مي دهد. ریشه های این گیاه دارای 
مواد ذخیره ای زیادی است که بین30 تا 100 کیلوگرم در هر بوته 
بالغ وزن دارد. به دلیل وجود نشاسته  خوراکی در ریشه ها و فیبر 
فراوان در ساقه های آن، سال ها است که به عنوان گیاه چند منظوره 

در برخی مناطق دنیا به ویژه جنوب شرق آسیا کاشته می شود.
عالوه بر ارزش های علوفه و خوراک دام، برگ ، گل، شکوفه، 
گیاه  این  جست های جوان و ریشه های کودزو خوراکی هستند. 
تهیه  نبات  آب  و  شربت  ژله،  ازآن  که  دارد  معطری  شکوفه های 
می شود. ریشه پس از پختن حاوی حدود 10 درصد نشاسته است 
سوپ های  برای  یا  سرخ شده،  غذاهای  در  روکش  به عنوان  که 
غذای  یک  به عنوان  ژاپن  در  و  می شود  استفاده  غیره  و  غلیظ 
معمول محسوب می شود، به طوری که گل های آن روی ساالد و 
ساقه و برگ های جوان به صورت خام یا پخته مصرف می شوند.

امروزه این گیاه درجنوب آمریکا به سرعت گسترش یافته و 
مشکالت زیادی را ایجاد کرده است. کودزو قابلیت رشد سریع و 
فوق العاده ای دارد تا آنجایی که قادر است با رشد سریع اندام های 
کند.  رشد  فصل  هر  در  متر   30 از  بیش  خود  خزنده  و  رونده 
رکورد رشد 20 تا30 سانتی متر در هر روز برای این گونه به 
نشان  نوشهر  گیاه شناسی  باغ  در  مشاهدات  است.  رسیده  ثبت 
داد که کودزو طی دو فصل رویشی، درختان 20 تا 30 ساله 
آنجا را به  طور کامل خشک و نابود کرده است. کودزو نه تنها در 
مسیر توسعه و رشد رویشی خود، تمام گیاهان اطراف را کامًال 
بلکه عناصر مغذی خاک را  پوشش می دهد و خشک می کند، 
نیز کاهش می دهد، بنابراین پس از مدت کوتاهی زمین منطقه 
دچار فقر عناصر مغذی می شود و رشد دیگر گیاهان بومی نیز 
دچار چالش خواهد شد. به دلیل توان باالی این گیاه در ایجاد 
تاج پوشش، حتی گیاهان علفی مقاومی مانند گونه های مختلف 
پاسپالوم .Paspalum spp در مقابل آن تاب مقاومت ندارند 
و از بین می روند. احتمااًل این گیاه از طریق بذر به عنوان گونه 

پوششی و زینتی برای ایجاد پوشش و حصار سبز وارد شده و پس 
از مدت کوتاهی به دلیل قدرت سازگاری باال، از طریق جست های 
پوششی و حرکت روی دیوار های مجاور وارد فضای باغ گیاه شناسی 
نوشهر شده است و پس از مدت کوتاهی با گل دهی فراوان و سپس 
به علت  را  فراوان، عرصه  نونهال های  بذر و در نهایت  و  میوه  تولید 
غفلت، پوشش داده و زمین های خالی آن را در طول کمتر از 15 سال 
با تمهیدات  گذشته تحت اشغال خود درآورده است که خوشبختانه 
کانون  و  سطوح  کلیه  سال،   5 از  کمتر  در  اجرا شده  عملی  و  علمی 
انتقال و توسعه آن مهار شده است، تنها باقی مانده ریشه های پراکنده 
آن، قابلیت و خطر توسعه مجدد را دارد که این مورد نیز نیازمند برهم 
خوردن عمقی خاک و ریشه کن کردن آن از اعماق الیه های زیرین 
مهاجم و خطرناک،  گیاه  این  است  یادآوری  به  بنابراین الزم  است. 
از مدت  بعد  به عنوان گونه زینتی وارد و کاشته شود  اگر در جایی 
کوتاهی به صورت کامًال افسار گسیخته از محیط اولیه خود خارج و به 
طبیعت وارد می شود و قادر خواهد بود بخش بزرگی از عرصه های 
جدید یا طبیعی مناطق مجاور خود را پوشش دهد و ضمن نابودی 
باغات، توانایی نابودی جنگل های مناطق پایین دست و مجاور خود 
دیگر  در  گیاه  این  از حضور  نوشهر، گزارش هایی  دارد. عالوه بر  را 
مناطق مازندران همچون خشکه داران )شرق تنکابن( و تیالکنار در 

سلمان شهر ارائه شده است.
کنترل و تمهیدات حفاظتی: جهت نابودی این گیاه مهاجم، ابتدا 
بین  به طوری که  می شوند،  قطع  درختان  روی  از  رونده  شاخه های 
متر  چند  شده  قطع  شاخه های  این  و  زمین  روی  خزنده  شاخه های 
فاصله باشد. در مرحله بعد شاخه های اصلی رویش یا تنه های اصلی 
گیاه کودزو روی زمین قطع می شود. به نحوی که قدرت رشد مجدد را 
نداشته باشد. پس از این مرحله می توان ماهانه اقدام به سم پاشی با 
محلول های مختلف موجود در بازار کرد. در مورد استفاده از سموم 
استفاده  عدم  صورت  در  زیرا  است،  الزم  زیادی  دقت  علف کش 
صحیح، علف کش ها می توانند به خاک، گیاهان غیر هدف، همچنین به 
انسان و حیوانات آسیب برسانند.  یکی از بهترین روش های مبارزه با 
رشد و حضور این گونه در هر منطقه استفاده از چرای حیواناتی مانند 
بز است. مبارزه برای نابودی کامل این گونه، حداقل باید برای 4 سال 
ادامه یابد، تا فرصت مجدد برای رشد به وجود نیاید. برای اطمینان 
از ریشه کن شدن آن نیاز به شخم عمیق و سپس جمع آوری کامل و 

دقیق مقطوعات ریشه است.

تاجریزی زینتی  
Solanum pseudocapsicum L.

این گونه در اروپا به گیالس زمستانی معروف است، گونه ای از تیره 
سیب زمینی )Solanaceae( و بومی آمریکای جنوبی اعم از پرو و 
دارد، توسط  ایران سابقه زینتی 50 ساله  این گیاه در  اکوادور است. 
مناطق  به  خارج  از  زینتی  گیاهان  به  عالقه مندان  و  مسافران  برخی 
شمالی کشور وارد و در ویالها، باغات و منازل مسکونی کاشته شده 
است. برگ های آن سبز تیره با آرایش متناوب و میوه به رنگ قرمز تا 
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شکل 7- هجوم و اشغال سریع زمین های ضلع جنوبی باغ گیاه شناسی نوشهر و آسیب جدی و خشکاندن درختان در قطعه جنگل کاری های پیشگام و پرستار توسط 
کودزو )تصویر پایین منظره بهاری و تصویر باال همان منطقه در زمستان( )عکس از: حبیب زارع(
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قرمز نارنجی است. معمواًل در سال دوم تا سوم به گل دهی و تولید 
میوه می رسد. میوه های آن همانند دیگر گونه های این جنس تقریبًا 
Sola- )سمی بوده و دارای نوعی آلکالوئید به نام سوالنوکاپسین 
nocapsine( است. امروزه در برخی مناطق دنیا به ویژه آفریقای 
جنوبی، استرالیا، نیوزیلند و هند به عنوان گیاه هرز و مهاجم مطرح 
است و پتانسیل باالیی برای حضور و توسعه در اراضی مساعد 

به ویژه مناطق جنگلی و رویشگاه های باز دارد.
این گیاه، هر از چند گاهی به علت پدیده فرار از کشت، وارد مناطق 
بیشتر  در  و  مناطق حاشیه ای جنگلی می شود  برخی  به ویژه  مجاور 
موارد توسط عناصر رقیب و بومی حضور و توسعه آن مهار شده و 
محدود می شود. به تازگی در برخی مناطق به ویژه مناطق جنگلی باز 
یا مناطق دست خورده جنگلی، این گیاه با یک استراتژی جدید از 
حالت گیاه مخروبه روی )Ruderal species( به حالت تهاجمی در 

با استفاده از مکانیسم  آمده، قلمرو حضور خود را گسترش داده و 
است.  رویشگاه ها  سریع  اشغال  حال  در  فراوان  بذر  و  میوه  تولید 
اخیراً در منطقه جنگل گسلیان در زیرآب، دیده می شود، به طوری که 
رویشگاه های تحت اشغال آن در توده های گونه انحصاری لیلکی رو به 
افزایش است. فقیر شدن پوشش کف و حذف تدریجی عناصر گیاهی 
بومی رقابت کننده )Competitor( توسط چرای دام یا هرگونه فعالیت  
انسانی )Anthropogenic(  باعث گسترش این گونه مهاجم می شود.

آن  رویشگاه  بودن  محدود  به  توجه  با  تمهیدات حفاظتی:  و  کنترل 
از  قبل  تا  گیاه  بوته های  حذف  و  ریشه کنی  اقدام  اولین  منطقه،  در 
و مستخدمین جنگل  داوطلبان  توسط جنگلبانان،  که  است  گل دهی 
و  بوته ها  جدید  رویش  از  پس  است.  اجرا  قابل  قرقبانان  از  اعم 
خاک،  بذر  بانک  در  موجود  بذرهای  از  حاصل  جدید  نونهال های 
حذف آن راحت تر است که با توجه به تمهیدات ساده یادشده و تا 

شکل 8- ابعاد خسارت ها و ریشه کنی گیاه کودزو توسط ماشین آالت سنگین در قطعات جنوبی باغ گیاه شناسی نوشهر)عکس از: حبیب زارع(

شکل9- نفوذ گیاه مهاجم کودزو به آربراتوم باغ گیاه شناسی نوشهر و مهار آن از طریق ریشه کنی و حذف جست های رونده آن )عکس از: حبیب زارع(
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قبل از گسترش بیشتر و خارج شدن از کنترل، بهتر است نسبت به 
باید توسط مدیریت  این روند دوره ای  اقدام شود.  انهدام کامل آن 
و  واحد حفاظت جنگل  توسط  منظم  پایش  با  منطقه،  جنگل داری 
پس از آموزش های الزم مورد مراقبت دائمی قرار گیرد. چرا  که این 
با شرایط جنگل های  برای سازگار شدن  باالیی  قابلیت های  گونه، 
وجود  آن  شدن  همه جاگیر  خطر  همواره  بنابراین  دارد،  هیرکانی 

خواهد داشت.

نتیجه گیری
ارزیابی و اثرات محیط زیستی خطرات 6 گونه مهاجم و غیر بومی که 
در این مقاله به آنها اشاره شده است، در شاخص ISEIA  تعیین شد. 

جدول 1 نتایج این ارزیابی و وضعیت و درجه ریسک گونه در این 
شاخص را نشان می دهد.

گیاهان برخالف جانوران، به دلیل حضور ثابت در یک مکان ناچار 
 ... و  نظیر خشکی، شوری، گرما، سرما  به تحمل تنش های محیطی 
هستند. تنش های محیطی از مهم ترین عوامل تعیین کننده الگوی پراکنش 
گیاهان در سطح جهان هستند )احمد زاده، 1376(. در مقابل تنش های 
محیطی انواع دیگری از تنش ها توسط جانداران دیگر، گیاهان کشت شده 
و مهاجم، علف هرز، یا گیاهان بومی دیگر پدید می آید که به تنش 
زیستی معروف است. این تنش مرتبط با اثرات متقابل بین موجودات 
و  انگلی  رابطه  شکارگری،  گیاه خواری،  رقابت،  طریق  از  که  است 
بیماری زایی اعمال می شود. اکوسیستم های طبیعی به شدت از طریق 

شکل10- تاج ریزی زینتی و گسترش در رویشگاه های طبیعی منطقه گسلیان، اشغال زیراشکوب جنگل ها و توده های لیلکی- انجیلی)عکس از: حبیب زارع(

ISEIA جدول 1- ارزیابی و وضعیت و درجه ریسک گونه ها در شاخص

شکل10- تاجریزی زینتی و گسترش در رویشگاه های طبیعی منطقه گسلیان، اشغال زیراشکوب جنگل ها و توده های لیلکی- انجیلی )عکس از: حبیب زارع(

عملکرد و ساختار اکوسیستم پارامتر اثر بر گونه های بومی ارزش حفاظتی 
زیستگاه

گسترش بالقوه گونه نام گونه ردیف

2 در وضعیت 1 و 2 2 3 Ipomoea indica 1

2 در وضعیت 1 و 2 2 2 Araujia sericifera 2

3 در وضعیت 2 و 3 3 3 Sida rhombifolia 3

2 در وضعیت 1 و 2 2 3 Lonicera caprifolium 4

3 در وضعیت 1 و 2 2 3 Pueraria montana 5

2 در وضعیت 1 و 2 2 بین وضعیت 2 و 3 Solanum pseudocapsicum 6
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تهدید  مورد  مهاجم  و  بیگانه  گونه های 
قرار می گیرند، این گونه ها به طور جدی 
منابع طبیعی محلی، تنوع زیستی، محیط 
اکولوژیکی و کشاورزی، جنگل، چراگاه 
و فراوری شیالت را تهدید می کنند و یک 
آسیب پایدار باقی می گذارند. تهاجم های 
زیستی سبب بروز عواقب محیط زیستی جدی 
محلی  مقیاس های  در  اقتصادی  زیان های  و 
 .)Andersen, 2005( می شوند  جهانی  و 
گونه های مهاجم پس از تخریب زیستگاه ها و 
شکار، سومین دلیل انقراض گونه ها در جهان 
رویشگاه ها  در  پایش   می شوند.  محسوب 
حفاظتی  ارزش  با  رویشگاه هایی  به ویژه 
مداوم  و  به طور دوره ای  باید  باال و حساس، 
ادامه یابد. نتایج حاصل از چنین بررسی هایی 
می تواند برای اعمال رویکردهای مدیریتی در 
برابر گونه های مهاجم بسیار تأثیر گذار باشد. 

بهترین روش مدیریت و کنترل گونه های مهاجم کنترل و پیشگیری از 
ورود این گونه ها به رویشگاه های طبیعی است. در بسیاری از کشورها، 
با منشأ خارجی ممنوع است. در صورتی که این  ورود گیاه، یا جانور 
اولین  از  بهتر است پس  باشند،  گونه ها به رویشگاه طبیعی وارد شده 
گزارش از رشد افسار گسیخته این گونه ها حتی در سطح کوچک، نسبت 
نیاز به  اقدام شود. بی شک هر  یک از گونه ها  به کنترل و حذف آنها 
روش های اختصاصی جهت کنترل خواهند داشت، ولی مهم ترین امر در 
این زمینه، تداوم مراحل مبارزه تا یقین از حذف کامل گونه مهاجم از 

رویشگاه های طبیعی و پایش مداوم آن است. 
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