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 چكیده

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

 سال 222 طول که در استبوده  جهان مختلف نقاط به غیربومی گیاهی هايگونه ورود ویرانگر هايتاثیرگذاري این جمله

 زیست، محیط روزافزون همچنین ویرانگري و بشر هايفعالیت افزایش کالا، هاي افزایش مبادله کشاورزي، گسترش با اخیر

 تاثیرات شوند ولی تبدیل مهاجم گونه به توانندمی غیربومی هايگونه محدودي از شمار تنها گرچه داشته است. افزایشی روند

 روند که است زیاد اکوسیستم چنان هايویژگی تغییر و دام و انسان سلامت و زراعی، طبیعی هايجامعه بر هاگونه این منفی

 است. گسترش در حال پیوسته رابطه این در تحقیقات

هاي اخیر مورد توجه بسیاري قرار گرفته است، مسئله ورود گونه هاي گیاهی غیر بومی ها که بویژه در سالیکی از این آسیب

هاي غیربومی به خوبی بار نیستند. گاهی گونهغیربومی زیان هايگونه باشد، البته تمامهاي طبیعی می)مهاجم( به اکوسیستم

هایی هستند که بومی اکوسیستم گونه هاي مهاجمکنند. اما گونههاي بومی پیدا میجذب اکوسیستم شده و موقعیتی مثل گونه

هاي مربوط به سلامت انسان می شود. در این نیستند و ورود آنها باعث وارد آمدن ضررهاي اقتصادي، محیط زیستی و یا ضرر

مطالعه به ارزیابی ریسک اکولوژیک گیاهان مهاجم پرداخته و راهکارهاي مناسب براي کنترل ورود و کاهش ریسک ارائه 

 خواهد شد.

 ارزیابی ریسک، گیاه مهاجم، اکولوژیککلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

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

 سال 222 طول که در استبوده  جهان مختلف نقاط به غیربومی گیاهی هايگونه ورود ویرانگر هايتاثیرگذاري این جمله

 زیست،محیط روزافزون همچنین ویرانگري و بشر هايفعالیت افزایش کالا، هايافزایش مبادله کشاورزي، گسترش با اخیر

 گونه به توانندمی غیربومی هايگونه محدودي از شمار تنها گرچهShimura et al., 2010). داشته است ) افزایشی روند

 هايویژگی تغییر و دام و انسان سلامت و زراعی، طبیعی هايجامعه بر هاگونه این منفی تاثیرات شوند ولی تبدیل مهاجم

 Kikodze et al., 2010).است ) گسترش در حال پیوسته رابطه این در تحقیقات روند که است زیاد اکوسیستم چنان

 است. این معمول بسیار هاآن تهاجم در وقوع که هستند شده ویران هايزیستگاه از هایینمونه مراتع و زراعی هايزمین

  Mack1997).شوند غذا می تولید در مشکلاتی ایجاد سبب و دارند اکوسیستم اي برعمده تاثیرات هاتهاجم
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شوند. می کشور وارد به دارویی و زینتی باغی، زراعی، گیاهان قالب غیربومی، در گیاهی هايگونه زیادي از شمار ساله هر

 یگیاه هاي بیماري و هرز، آفات هايعلف انواع دارند، را شدن مهاجم براي ايتوانایی بالقوه خود گیاهان این اینکه بر علاوه

 بوم هايآشیان توانندمی شده وارد هايگونه .شوند منتقل مختلف مناطق به آلوده گیاهی هايو پایه نشاء بذر، با توانندمی

بر  که زیست محیطی پیامدهاي بر علاوه و کنند طبیعی اشغال و کشاورزي هايبوم نظام در را )اکولوژیک( خالی شناختی

-تحمیل می محیط زیست فعالان و کشاورزان بر آنها براي کنترل نیز اضافی هايهزینه کنندمی وارد جدید منطقه

 در کنترل هاروش ترینمتداول جمله از شیمیایی هايروش کهاین به توجه با Pahlevani and Sajedi, ( 2011).شود

 کاربرد افزایش به منجر تواندمستقیم می تاثیرات بر علاوه هاگونه این گسترش لذا باشدکشور می در گیاهی مهاجم هايگونه

 .دوچندان کند را هاگونه این منفی پیامدهاي و شود باغات مزارع و در شیمیایی سموم

 .Lodge et alتثبیت . ) -3توسعه سریع  و  -2ورود،  -1هاي مهاجم به یک منطقه شامل سه مرحله است: توسعه گونه

2006, Williams and Grosholz 2008هاي تولید مثلی این گیاه گونه به مناطق جدید ابتدا باید اندام (. جهت ورود یک

هاي این ارتباط وجود آشیان وارد منطقه شود و در مرحله بعد شرایط منطقه با نیازهاي اکولوژیکی گیاه سازگار باشد. در

شوند. علاوه یت محسوب میتر از مهمترین فاکتورهاي موفقاکولوژیکی خالی، تنوع گیاهی کمتر و شرایط آب و هوایی مناسب

تر خواهد بر این، در مناطقی که جذب منابع در آن کمتر از فراهمی منابع است، شرایط براي تثبیت گونه هاي جدید مناسب

(. این مرحله ممکن است چندین سال به طول بیانجامد. جهت توسعه سریع گیاه در Mooney & Hobbs 2000 بود)

ثل دوره خواب بذر، سرعت تکثیر، نوع پراکنش، سرعت رشد نسبی( از درجه اهمیت بالایی منطقه، خصوصیات گونه جدید )م

(. در صورت عدم وجود شرایط محیطی مناسب تنها یک درصد از گونه ها به این Purchase, 1977باشند)برخوردار می

سیده باشد، جزء گونه هاي مهاجم رسند و باید به این نکته توجه داشت که تا یک گونه به مرحله رشد سریع نرمرحله می

 .بندي نخواهد شد. در مرحله تثبیت گونه جدید جزئی از فلور منطقه شده و دیگر توسعه نخواهد داشتطبقه

 مناطق آنها و تکثیر عمده هايروش مهاجم، هايگونه هاي تاکسونومیکی ویژگی با رابطه در کافی اطلاعات وجود عدم

 وارده هايافزایش زیان و هاگونه این بیشتر هرچه گسترش براي در توسعه عاملی حال در هايکشور در به ویژه آنها پراکنش

  (Shimura et al., 2010).شده است  زراعی و طبیعی هاينظام بوم به

دات . این تنش در رابطه با اثرات متقابل بین موجوهاي بیولوژیکی استهاي مهاجم به یک اکوسیستم از جمله تنشورود گونه

تواند بر گردد. وجود عوامل دیگر تنش زا میخواري، شکارگري، انگلی و بیماري اعمال میاست که از طریق رقابت، گیاه

 (. ,Ultsch, 1976, Achaval et al., 1979هاي موردنظر بیافزاید)ها در اکوسیستمشدت اثرات وارده از این گونه

در مقیاس محلی و جهانی شده است  هاي اقتصاديو زیان هاي زیستی باعث عواقب زیست محیطی جديتهاجم

(Andersen, 2005 ارزیابی ریسک اکولوژیک به منظور بررسی تغییرات نامطلوب و ناسازگار ناشی از فعالیتهاي بشر .)

نصر است. در بیان ریسک توضیح اثر منفی و ناسازگار بسیار حائز اهمیت است چراکه ممکن است یک عامل تنش زا بر یک ع

خاص در اکوسیستم اثر منفی داشته باشد در حالی که همان عامل تنش زا براي سایر عناصر بی اثر و یا حتی مفید 

    (.22)رحیمی و ملک محمدي، باشد

 کاهش و شناسایی و زیست مدیریت محیط مطالعات در مهم ابزارهاي از یکی اکولوژیکی هاي ارزیابی ریسکاستفاده از روش

است. این روش براي  توسعة پایدار به حصول براي ها تالاب مانند حساس مناطق در محیط زیستی رسانآسیب بالقوه عوامل

زاي موجود در حال و یا بینی احتمال وقوع اثرات منفی در آینده و یا بررسی احتمال اثرات ناشی از مواجهه عوامل تنشپیش
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ها به منظور درک و پیش بینی روابط بین عوامل فرضیات و عدم قطعیت اطلاعات، ها،گذشته و براي ارزشیابی سیستماتیک داده

رود )رحیمی و ملک کار میهاي زیست محیطی موثر باشد بهگیريتنش زا و اثرات اکولوژیک به نحوي که براي تصمیم

    (.22محمدي، 

 با عملکردي )اهداف هدف مقادیر با هانآ مقایسه یا و بنديرتبه با را ریسک آنالیز نتایج که است فرآیندي ریسک ارزیابی

 آن در و بوده ریسک ارزیابی از فراتر گامی زیستی محیط ریسک ارزیابی برد.می کاربه گیري تصمیم الزامات قانونی( براي

 حساسیت میزان اثر، تحت منطقه زیست محیط از کامل شناخت ضمن ریسک، مختلف هايجنبه تحلیل و بر بررسی علاوه

 نظر در منطقه ریسک ارزیابی و تحلیل و تجزیه در نیز منطقه زیستی محیط خاص هايارزش و همچنین متأثر تزیس محیط

 (. 1321شود )مکوندي و همکاران، می گرفته

هاي اکولوژیکی است، زاهاي معین بر سیستمهدف ارزیابی ریسک اکولوژیک، تهیه اطلاعات در مورد اثرات پروفیل تنش

-تواند به حداقل کاهش یابد. یکی از مهمترین این عوامل تنشخسارات دیگر سازگار با محیط زیست می طوري که آلودگی و

هاي بیگانه و مهاجم است که استقرار آنها بطور مستقیم و غیرمستقیم در اثر فعالیتهاي زا در سیستمهاي طبیعی، ورود گونه

ر جدي منابع طبیعی محلی، تنوع زیستی، محیط اکولوژیکی و ها به طو، این گونه(Morse et al. 2004)باشد انسان می

 . (Benke et al ., 2011)گذاردکنند و یک آسیب پایدار باقی میفرآوري شیلات را تهدید می -چراگاه -جنگل -کشاورزي

ها را اکوسیستمهاي اکولوژیکی ناشی از ورود گیاهان مهاجم به در این راستا، در بررسی حاضر بر آن هستیم ارزیابی ریسک

هاي گیاهی را که قابلیت اثرات چشمگیر بر محیط هاي زیستی و رفتاري گونهمورد بررسی قرار دهیم. بدین منظور ابتدا ویژگی

کنیم. در نهایت با توجه به شدت اثرات ریسک زیست دارند را شناسایی و اثرات وارده بر محیط و موجودات را بررسی می

 تصمیمات مدیریتی مناسب براي چگونگی کنترل گونه هاي مورد نظر ارائه می دهیم.  ناشی از عوامل تنش زا،
 

 در ارزيابي ريسک بايد موارد زير مورد توجه قرار گیرد:

 برداري از منطقه   هاي مبتنی بر اصول زیست محیطی براي بهرهدستورالعمل  -

ها، آنچه متغیر به احتمال زیاد به آن آوري دادهی جمعها )نه فقط چگونگآوري دادهها براي جمعتوجه به دستورالعمل  -

 وابسته است(  

 تدوین یک مبناي مفهومی براي شناسایی نقاط پایانی ارزیابی   -

 ها، و رفتارهاي دینامیکی براي یک مدل داده شود ها، خروجیبینی طیف وسیعی از گزینهیک مبناي مفهومی براي پیش  -

(Vaidya & Kumar, 2006).  

 

 زير قبل از هر مرحله ای مورد توجه قرار گیرد:  طور کلي برای ارزيابي ريسک گونه های مهاجم بايد مراحلب

 مهاجم شناخته شوند گونه عنوان ها قبل از اینکه بهها در مورد گونهآوري دادهجمع -

 هاي مهاجم جستجو براي رفتارهاي گونه -

 .(Vaidya & Kumar, 2006) اثرات  بینیاستفاده از الگوها در صورت وجود براي پیش -
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 تعريف گیاه مهاجم  -2

 تهدید زیستی را تنوع داده، گسترش را خود قلمرو منطقه یک به خود ورود با که است غیربومی یا بومی ايگونه مهاجم گیاه

 منطقه هاى(. ویژگى1322شود )مین باشی و همکاران، می محیطی و اقتصادي نامطلوب پیامدهاي سبب آن ورود و کندمی

 است جدید محیط با گیاهى گونه هاىویژگى متقابل هاست. اثراتگونه این تهاجم موفقیت کننده عامل تعیین ترینمهم جدید،

 جدید منطقه به و اقتصادي اکولوژیکی هايزیان تواندمی صورتی در غیربومی گونه است. تهاجم کننده موفقیت مشخص که

 این صورت این در کند، طی را بومی شدن و گسترده پراکنش استقرار، مرحله سه جدید هبه منطق معرفی ضمن که کند وارد

 عمده De Milliano, 2010).باشد ) اکوسیستم موردنظر به مختلفی هايزیان مسبب تواندمی و تلقی شده مهاجم گونه

 بیشتري به میزان است بیشتر آنها در بشر عالیتف که و مناطقی اندبوده بشر ناآگاهانه یا و آگاهانه هايفعالیت اثر در تهاجمات

 (Williamson, 1996).هستند  تهاجم معرض در نیز

 مهاجم گیاهان خصوصیات -3

نمایند. این گیاهان هاي اکولوژیک را اشغال میعبارت دیگر آشیانگیاهان مهاجم اغلب بصورت خیلی سریع اماکن جدید و به

ثیر بالا، سازگاري با محیط هاي مختلف و شرایط اقلیمی متفاوت، روش هاي هاي خاص )قدرت تکبه خاطر داشتن ویژگی

 توانند از محل اولیه زندگی خود به مناطق جدید انتقال و انتشار پیدا کنند. گیاهانىانتقال آسان و بانک بذر غنی در خاک( می

 ترین جدید، مهم منطقه هاىویژگى احتمال به اما دارند، بیشترى توانایى تهاجمى کنند،مى تولید فراوانى تکثیرى هاىاندام که

 .هاست گونه این تهاجم موفقیت کننده تعیین عامل

یک  پذیرى تهاجم است. قابلیت تهاجم موفقیت کننده که مشخص است جدید محیط با گیاهى گونه خصوصیات متقابل اثرات

 مقاومت بالا تنوع با است. جوامع منابع به دسترسى به قابلیت وابسته باشد، اى گونه غناى از تابعى که آن از بیش منطقه

 .Levine, J and D’Antonio) داد نسبت خود تنوع نه و محیطى عوامل به توانمى را مسئله و این دارند تهاجم بیشترى به

 مهاجم و بومى هاىگونه رقابت نسبى توانایى که دانستن دهدمی ( نشانDukes, J. 2002) دوکس مطالعه (. نتایج1999

 براى را زمینه بتواند اطلاعات این پژوهشگران امیدوارند باشد. مهاجم هاىگونه کارآمد مدیریت براى ابزار سودمندى تواندمى

 .کند فراهم هاى مهاجمگونه موفق مدیریت

 ابعاد از ىبسیار شدن جهانى برود. چون بین از آنها شناخت بهتر با که نیست مشکلی مهاجم، هاىگونه مورد در نگرانى

 ورود براى جدیدى هاىفرصت پیدایش ها سببجایى جابه بالاى سرعت نتیجه در و دهدمی قرار تاثیر تحت بشر را زندگى

 بیش که است برآورد کرده (McGrath. 2005)گراث  شود. مکمی آن زیستى تنوع تهدید و منطقه به یک مهاجم هاىگونه

 مهاجم هستند. هاىگونه تهاجم از ناشى انقراض خطر در متحده ایالات نورى بومىجا و گیاهى فعلى هاىگونه درصد 02 از

 محیط به تهاجم امکان که است نموده تهیه هاى مهاجم گونه خصوصیت 12  از فهرستى (Mooney. 1996) بروکس وست

  : کندمى فراهم آنها براى را بومى هاى گونه بر و غلبه جدید هاى

 سریع بلوغ -

 رویشى هاى اندام یا و بذر راه از اوانفر مثل تولید -

 خاک در رویشى( هاى اندام یا )بذر زیاد عمر طول -

 زمان در پراکنش تضمین براى بذر خواب -

 زراعى بذرگیاهان آلودگى قالب در پراکنش به سازگارى -
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 دگرآسیبى -

 شود مى خواران گیاه دفع سبب که تیغ و خار داشتن -

 شدن ها گونه سایر انگل توانایى -

 سازد مى دشوار بوجارى معمول هاى روش با ها راآن جداسازى که زراعى گیاهان اندازة و شکل به بذرهایى داشتن -

 غذایى مواد فراوان ذخیره با رویشى ساختارهاى -

 محیطى دشوار شرایط در بذر تولید و بقا -

 بالا فتوسنتزى ظرفیت -

 عوامل موثر در ورود، انتقال و پراکنش گیاهان مهاجم -4

 (: 1331ي در حرکت گیاهان مهاجم اثر دارند که در زیر به بررسی آن ها خواهیم پرداخت)مفاخري، عوامل متعدد

  :هاي دور منتقل شود. این وضعیت بذر یا قطعات رویشی گیاهان مهاجم آبزي به راحتی توسط آب می تواند تا مسافتآب

کندد نیدز ها رشدد مدیهاي آبیاري یا رودخانه در مورد گیاهان مهاجم غیر آبزي که در کنار جریانات آب همچون کانال

  صادق است. 

  :ساختار و شکل بذر برخی از گیاهان مهاجم به گونه اي است که توسط جریان منتقل می شوند. بذور بسدیار سدبک بدا باد

 بذور بالدار از این گروه می باشند.

 :حشرات و پرندگان چسبیده و تا مسافت هاي دور بذور ریز با ساختار هاي چسبنده می توانند به بدن  حشرات و پرندگان

منتقل شوند. از طرفی برخی بذور با پوسته مقاوم نیز وجود دارند که در دستگاه گوارش پرندگان زنده ماندده و پدس از 

 مدتی در محل دیگر دفع می شود.

 :ل مهمدی در انتقدال بدذر گیاهدان لباس و کفش انسان و نیز پشم و موي حیواناتی نظیر گوسفند و بز عام انسان و حیوانات

مهاجم می باشد. زیرا برخی از بذور داراي چنگک ها یا خارهایی هستند که به راحتی می توانند بده قسدمت هداي یداد 

 شده بچسبند. 

 :انواع وسایل نقلیه همچون اتوموبیل ها و کشتی ها در حرکت دادن بذر گیاه مهاجم موثرند. بدنه کشدتی هدا و  وسايل نقلیه

اتوموبیل ها بذور چسبناک را با خود حمل می کند. از طرفی آب یا خاکی که براي حفظ تعادل در کشتی ها در یدک یا 

محل بارگیري و در نقطه دیگر تخلیه می شود نیز می تواند مقدار زیادي بذر گیاه مهاجم را منتقل کند. در تحقیقدی کده 

وبیلی که تنها چندین متر دورتر از محل آلوده به بوته هاي گیاه در ایالت مونتاناي امریکا انجام شد مشخص شد که اتوم

 12بذر را با خود منتقل کند. اما پس از طی مسافت  2222عبور کرد توانست حدود  Centaurea maculosaمهاجم 

 از آن بذور روي خودرو باقی ماند.  12مایل تنها %

 :همراه با محصولات دیگر مثل گندم برنج و ... از کشوري بده  بذر گیاه مهاجم  می تواند وارد کردن محصولات کشاورزی

کشور دیگر منتقل شود. نقل و انتقال دام ها از ناحیه اي به ناحیه دیگر نیز باید با رعایت نکات خاصی انجام شود زیدرا 

ردن این مشدکل برخی از بذور در دستگاه گوارش دام سالم مانده و می توانند در ناحیه جدید دفع شود. براي برطرف ک

  ها استفاده می شود.پاک براي تغذیه آن 122دام ها چند روز در قرنطینه می مانند و در این مدت از علوفه %
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 دهد؟ مى رخ تهاجم چرا -5

در  گیاهان این چون شدند منطقه یک وارد زینتى یا اهداف باغبانى براى و انسان وسیله به ابتدا مهاجم هاىگونه از بسیارى

 نه دهدمى رخ بعد هايسال در چه ندارند. آن مراقبت چندانى به نیاز و گیرندمى پا سادگى به محیطى، شرایط زا بسیارى

 تا امر این که ندارند گیاهان این تهاجمى توانایى اطلاعى از بیشتر گیاهان این است. فروشندگان مشخص نه و شودپرسیده مى

 (.Li, Y. et all ,2004) است هاى مهاجم گونه موفقیت عوامل مورد رد کامل و جامع تعریفى فقدان ناشى از حدودى،

 

 تهاجم مراحل -6

 Rahimian, and ). 1 شود. شکلمی تقسیم شدن و بومی سریع تکثیر مهاجم، گونه ورود بخش سه به تهاجم پروسه

Radosevich.2004) 

 
 مهاجم گیاهی گونه یک تهاجم مراحل 1 شكل

 

  (Introduction) مهاجم گونه ورود -6-1

و   ریشه،غده بذر، )مانند شونده تکثیر اندام یک وسیله به این عمل که دهد می رخ مرحله این در منطقه به گیاه مهاجم  ورود

 در ها تهاجم بیشتر و هستند تشخیص غیرقابل ورود مراحل اولیه در مهاجم گیاهان کوچک هاي گیرد. جمعیتمی ...( صورت

 شود مواجه شکست با است ممکن تهاجم، کوچکی جمعیت و آید می وجود به که متنوع تغییرات دلیل به این مرحله

(Mack, R. N. 1995.) شوند می وارد بعدي مرحله به کمی بسیار هاي تهاجم رو تعداد این از. 

 مهاجم گیاهي های گونه ورود در خوردگي هم به نقش

 .برسد ظهور مرحله به مهاجم هاي گونه قابلیت شود می و سبب شده تهاجم براي امن منطقه یک ایجاد سبب خوردگی هم به

 یا و دام چراي اثر در گیاهی هايگونه حذف خوردن خاک، برهم )مانند کوچک مقیاس در است ممکن خوردگیبه هم

 Rahimian, andگیرد ) طوفان( صورت یا و غرقاب سوزي،آتش )مانند وسیع مقیاس در یا انسان( و دستکاري

Radosevich.2004) .) 

  ورود

  تکثیر

 بومی شدن

 زمان

شد
ل 

شغا
ه ا

طق
من

ه
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 (Colonization)مهاجم  گونه سريع تكثیر -6-2

  .است شده Colonization مرحله وارد تهاجم مشاهده باشد، قابل مسلح غیر چشم وسیله به مهاجم گیاه که وقتی

   (Naturalization)مهاجم گونه شدن بومي -6-3

 براي خود گنجایش و ظرفیت نهایی حد به هم محیط و ب شدهمحسو منطقه فلور از بومی جزیی عنوان به گیاه مرحله این در

 .رسد می گونه مهاجم
 

 گیاهان مهاجم تهاجم بر عوامل موثر -7

 (Global Warming):زمین  کره شدن گرم -7-1

 اثر تشدید مورد در اما نیستند، القول متفق زمین شدن کره گرم میزان مورد در هواشناسی علوم متخصصان که وجودي با

 منطقه دما افزایش با (.Watson, et all.1995) شودزمین می کره شدن گرم سبب مسئله این که هستند القولاي متفقهگلخان

 .هستند محدود کنندمی زندگی سرد مناطق در که هاییچون گونه شود،می پذیرترتهاجم

 کربن اکسید دی غلظت افزايش -7-2

 32 )افزایش است رسیده امپیپی 360 به 1221 سال و در امپیپی 232صنعتی  انقلاب از قبل زمین کره 2COغلظت 

 Rahimian, and ام برسدپیپی 062به  یکم و بیست قرن اواخر تا که شودمی زده تخمین و درصدي(

Radosevich.2004)فسیلی  هاي مصرف سوخت -1است:  شده کربن دي اکسید غلظت افزایش سبب عمده عامل (. دو

 آب مصرف راندمان بلکه شود می گیاهی میزان فتوسنتز افزایش تنها سبب نه کربن اکسید دي غلظت . افزایشجنگل زدایی -2

 گیرند. به می قرار تاثیر تحتC4 گیاهی  هاي گونه از بیشC3 گیاهی  هايگونه بین، این در و دهد می افزایش گیاهان را در

 دي غلظت با افزایش کالیفرنیا ایالت مراتع در که نمودند گزارش( Field, et all. 1996همکاران ) و نمونه فیلد عنوان

 گیاهان رشدي براي دوره نهایت در و شده ذخیره بیشتري آب مقدار و افزایش یافته گیاهان آب مصرف اکسیدکربن راندمان

 یابند.می تهاجم (Centaurea solstitialis) گندم گل مانند طولانی دوره رشد با هایی گونه و شودمی مساعدتر ساله یک

 (N Deposition) نیتروژن  فرود افزايش -7-3

با  واقع در که ،باشدمی هکتار در کیلوگرم 62 تا 32 بین آلمان سالانه در نیتروژن نشت فرو افزایش شده منتشر آمار براساس

 عمل این اثر گردند. درمیبر زمین به بارندگی وسیلهبه شوند ومی هوا وارد نیتروژن اکسیدهاي فسیلی، هايسوخت مصرف

 .((Rahimian, and Radosevich.2004 شوندمی مهاجم و شده محیط وارد نیتروفیل گیاهان

 اراضي کاربری تغییر -7-4

 مراتع از بسیاري و پیدا نمود افزایش اراضی کاربري در تغییر انسان هايدستکاري غذا براي تقاضا و جهان جمعیت افزایش با

 مناسب اکولوژیکی مناطق ایجاد به تغییرات منجر این. شدند داده کاربري تغییر مسکونی و کشاورزي اراضی هها بجنگل و

-علف تهاجم و آتش بین طرفه دو یک رابطه که شد مشخص تحقیق یک در نمونه عنوانشود. بهها میگونه برخی براي تهاجم

 Bromus) بروموس از ايگونه تهاجم به توانمی اطارتب این در ( کهMooney&Hobbs,2000دارد ) وجود هرز هاي

tectorum) نمود. اشاره 
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 جهاني تجارت افزايش -7-5

 رسیده1222 سال در دلار میلیارد 032 به1260 سال دلار در میلیارد 00 از غذایی مواد تجارت شده، ارایه آمارهاي براساس

 به مهاجم گیاهان بیشتر انتقال سببPropagol تکثیر  اندام لانتقا احتمال افزایش دلیل به امر ( این122)مک نیلی،  است

 .((Rahimian, and Radosevich.2004شد  خواهد مختلف مناطق،

 ها مسافرت افزايش -7-6

 گونه تهاجم میزان مختلف هايقاره و کشورها شهرها، مسافرت مردم افزایش و اخیر هايسال طی نقل وحمل سهولت دلیلبه

 یک که اند نموده ( گزارشMcDonald et all, 1988). همکاران و دونالد است. مک یافته افزایش هم یگیاه هاي مختلف

 .دارد وجود هاوایی ایالت هايپارک در مهاجم هايو گونه کنندگان بازدید تعداد بین خطی رابطه

 

 تاثیر شرايط اقلیمي و تغییرات آن بر تهاجم گیاهان مهاجم   -8

ور مستقیم بر رشد گیاهان موثراند. بنابراین حتی تغییرات کوچدک اقلیمدی نیدز مدی تواندد منجدر بده شرایط آب و هوایی به ط

 تغییرات وسیعی در رشد گیاهان شود در ابتدا لازم است به برخی از تغییرات اقلیمی پیش آمده در سالهاي اخیر اشاره کنیم.

گدراد درجده سدانتی 0/2میلادي تا کنون، دمداي کدره زمدین  1222دماي کره زمین دائماً  در حال گرم تر شدن است و از سال 

جدو از آغداز  2COان مثدال میدزان وافزایش یافته است. یکی از دلایل این گرم شدن افزایش گازهاي گلخانه اي است. بده عند

ین تغییرات برسد. ا ppm 122کنونی به  ppm 302سال آینده از  122شود تا بیشتر شده و پیش بینی می 33/2انقلاب صنعتی 

آید. همه این عوامل باعث به هم ریخدتن بالا می mm 2منجر به ذوب شدن یخ هاي مناطق قطبی شده و آب دریاها نیز سالانه 

 شرایط اقلیمی شده و وقوع خشکسالی، سیل و ... در نقاط مختلف زمین افزایش یافته است.

هداي رشددي ند. از طرف دیگر با تغییر شرایط محدیط محددودیتهاي فیزیولوژیکی گیاهان اثر دارتمام عوامل فوق بر فعالیت

ها وجود نداشت در دلیل سرد بودن امکان رشد برخی از گیاهان در آنعنوان مثال مناطقی که تاکنون بهرود. بهگیاهان از بین می

عدث کداهش بداران و وقدوع حال گرم شدن هستند و بنابراین گیاهان مهاجم سریعاً  به آن جا وارد خواهند شد. گدرم شددن با

 است زیرا نسبت به گیاهان زراعی به خشکی مقاوم تر می باشند.  کار به نفع گیاهان مهاجمشود. اینخشکی می

-شود. اما افزایش دياین محدودیت برداشته می 2COکافی دسترسی ندارند و با افزایش  2COگیاهان به  26در حال حاضر %

منجر بده کداهش کدارایی  2COشود. از طرف دیگر این افزایش دما و تمام می نفع گیاهان مهاجمکربن در اکثر مواقع به اکسید

  کاهد. هاي شیمیایی شده و از قدرت آن ها میکشعلف

در برخی نقاط نیز تغییرات آب و هوایی منجر به بروز گردباد، طوفان و سیل شدده و باعدث انتقدال بدذر و انددام هداي تکثیدر 

شود. تحقیقات زیادي در مورد بررسی اثر شرایط محیطدی و اقلیمدی بدر تهداجم به مناطق بسیار دور می هاجمرویشی گیاهان م

 کنیم. ها اشاره میصورت گرفته است که در زیر به دو مورد از آنگیاهان مهاجم 

کزیک بررسی شود. این در م  Pennisetum ciliarدر یک تحقیق در مکزیک سعی شد تا اثر دماي بالا بر تهاجم گیاه مهاجم

است که در اواسط قرن بیستم از افریقا وارد صحراي سونوران مکزیک شده و نواحی وسیعی را آلوده  4Cیک گیاه  گیاه مهاجم

در آن به خوبی موفق شده است. بده همدین  گراد است و این گیاه مهاجمدرجه سانتی 02نموده است. حداکثر دما در این بیابان 

  اثر دماي بالا به رشد آن مورد بررسی قرار گیرد. دلیل سعی شد تا
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درجده  3به منظور انجام این آزمایش بذور در ظروف پلاستیکی کشت شد. دماي محیط از روز دهدم بده بعدد هدر روز دو تدا 

ه و مقدار تبخیر و تعرق اندازه گرفته شدد. نتدایج بدسدت آمدده نشدان داد کد 2COافزایش یافت و در هر مرحله مقدار جذب 

درجه در شب بوده است. حداقل میزان تبخیدر و تعدرق  22درجه در روز و  32حداکثر مقدار جذب دي اکسید کربن در دماي 

دلیل این گیداه  3درجه در شب براي گیاه مرگبار بود. اما به  30درجه در روز و  00نیز در همین تیمار اتفاق افتاده است. دماي 

 درجه است زنده می ماند.  02در بیابان سونوران که حداکثر دما 

  درجه تنها در چند روز از سال و تنها چند ساعت در هر روز رخ می دهد. 02در این بیابان دماي 

 .وقوع این دما دربیابان سونوران همزمان با بارش فصلی است 

  نیست.درجه قرار گرفتند اما در سونوران این طور  02گیاهان مورد آزمایش در دوره جوانی مورد تیمار 

تعیین شد. ایدن  Prosopis juliflora در تحقیق دیگري در هند بررسی اثر گرم شدن کره زمین بر تهاجم گیاه مهاجم 

میلیون هکتار را در این کشور آلوده کرده است که  0/0از امریکاي مرکزي به هند رفته و هم اکنون  1311گیاه مهاجم  در سال 

درجه سانتی گدراد  32درجه به  23ت. نتایج نشان داد با افزایش میانگین دماي سالیانه از از کل مساحت این کشور اس 3/1برابر 

و  2/6بده  2/1مقدار بیوماس ریشه و اندام هوایی گیاه مهاجم  نیز افزایش یافته است. متوسط افزایش سالیانه بیوماس ریشده از 

  رسیده است.  کیلوگرم 06به  02متوسط افزایش سالیانه بیوماس اندام هوایی از 

 های ناشي از تهاجم گیاهان مهاجمريسك -9

 3اهان پدیده خطرناکی است که از جنبه هاي گوناگون باعث ایجاد خسارت می شود. این خسارت ها را می توان بده یتهاجم گ

جامع تدر دسته کلی شامل خسارات اکولوژیکی، اقتصادي و سلامتی دسته بندي کرد. در زیر به بررسی این خسارات به صورت 

 می پردازیم:

 :در برخی مواقع شرایط محیط جدید چنان بدراي گیداه مهداجم مطلدوب  از بین بردن تنوع زيستي و اختلال در اکوسیستم

است که آن گیاه به طور کامل در محیط غلبه یافته و گونه هاي بومی را از بین می برد. این عامل از یک طرف زیسدتگاه 

تم را از بین برده و از طرف دیگر با تاثیر بر چرخه غذایی باعدث مدری یدا مهداجرت هاي طبیعی موجودات در اکوسیس

 جانوران می شود. در نتیجه تهاجم هم تنوع زیستی گیاهی و هم جانوري را کم کرده و اکوسیستم را تخریب می کند.

 :سدایش خداک اسدت. در هاي دیگري که گیاهان مهاجم باعث صدمه دیدن محیط زیست می شوند فراز راه فرسايش خاک

بسیاري از مواقع اتفاق افتاده است که گونه مهاجمی که جایگزین گونه هاي بومی شده است ریشه هاي کم عمق تدر و 

 گیرد. تري داشته و در نتیجه خاک مورد فرسایش قرار میضعیف

 هداي طبیعدی سدوزي هداي هدرز مهداجم آتدشمشاهده شده است که در مناطق آلوده به برخی از علف سوزی:وقوع آتش

عنوان مثال گیاه  مهداجم برومدوس هاي گیاه مهاجم  جستجو کرد. بهافزایش یافته است. علت این امر را باید در ویژگی

(Bromus tectorum)  هفته زودتر از گیاهان بدومی  6تا  0اندام هوایی و بیوماس متراکم و زیادي تولدي کرده و در

 شود. سوزي طبیعی در منطقه میاي تابستان باعث وقوع آتششود. در نتیجه گرممنطقه خشک می

 :مراتع سهم بزرگی از تولید علوفه را بر عهده دارند. اما در بسیاري از مواقع اتفاق افتاده است کده گیداه  کاهش تولید علوفه

ولیدد علوفده را مهاجم به مرتع براي دام ها خوش خوراک نبوده و یا گاهی سمی می باشد و پس از گسترش در مرتع ت

 مختل می کند.
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 :گیاهان مهاجم به طرق مختلف باعث خسدارت زدن و تحمیدل هزینده هداي  خسارت اقتصادی به دولت ها و کشاورزان

زیاد به دولت ها، کشاورزان و زمین داران می شود. دلیل این امر نیز آن است که تهاجم از ارزش زمدین کاسدته و آن را 

کنترل گیاه مهاجم  و احیاي مجدد زمین نیاز به اقدامات مدیریتی پرهزینه و دراز مددت  غیر قابل کشت می کند و براي

 می باشد. براي روشن شدن خسارت اقتصادي تهاجم گیاه مهاجم ، بیان مثال هاي زیر لازم می باشد. 

 0/30الانه حددود هداي هدرز مهداجم در امریکدا سداند که هزینه ناشی از علفهاي دانشگاه کرنل بیان کردهاکولوژیست

 03تا % 3هاي امریکا گیاهان مهاجم باشد. از طرفی در جاي دیگر بیان شده است که در بسیاري از ایالتمیلیارد دلار می

میلیارد دلار بوده است. در کشدور  22حدود  1222از کل پوشش گیاهی را تشکیل داده و میزان خسارت آن ها در سال 

 6/2تدا  0/1برابدر  Japanese knotweed (Fallopia japonica)تدرل گیداه مهداجم انگلستان نیز هزینه سدالانه کن

میلیدون  322تدا  102معادل   Himalayan balsam (Impatiens glandulifera)میلیارد پوند و براي گیاه مهاجم

 پوند است. 

 :ر بوده و به طدرق مختلدف باعدث بسیاري از گیاهان مهاجم  براي سلامتی انسان مض به خطر انداختن سلامت انسان و دام

در  Poison lvy (Toxicodendron radicans)ایجاد بیماري یا حساسیت می شوند. به عنوان مثدال گیداه مهداجم 

صورت تماس با بدن انسان باعث ایجاد زخم و تاول بر روي پوست می شود. از طرف دیگر برخی گیاهان مهاجم نیدز 

ورت تماس با پوست آن ها یا خدورده شددن توسدط آن هدا مشدکلات جددي و براي دام ها مسمومیت زا بوده و در ص

باعدث بیمداري در Leafy spurge (Euphorbia  esula) مرگباري را براي دام ایجاد می کندد. مثلدا ً گیداه مهداجم 

 چشم، دهان و دستگاه گوارش دام ها به خصوص گاو می شود.

 اهان مهاجمهای جلوگیری از ورود، گسترش و بومي شدن گیروش  -11

همانطور که گفته شد گیاهان مهاجم در محیط جدید ممکن است با شرایط کاملاً  مطلوب مواجه شده و بر دیگر گونه ها غلبده 

کامل بیابند. در این صورت متوقف کردن رشد آن ها و در واقع مدیریت کردن آن ها بسیار دشوار و یا غیر ممکن می باشد. به 

از ورود آن ها جلوگیري کرد و یا اگر به هر نحوي وارد شدند از گسدترش و مسدتقر شددن آن هدا همین دلیل باید سعی شود 

 ممانعت نمود. اقدامات زیر می تواند در این رابطه موثر باشد.

 .در بسیاري از نمونه هاي انجام شده تهاجم، گیداه در ابتددا بدراي  کشت گیاهان زينتي بومي به جای گونه های خارجي

تی وارد منطقه جدید شده ولی بعداً  به صورت گیاه مهاجم  درآمده و مهاجم می شود. بنابراین تا حدد امکدان استفاده زین

 باید از کشت گونه هاي خارجی اجتناب ورزید.

 ر. مواردي همچون بذور و سایر محصولات کشاورزي در حین ورود به کشور باید از کنترل کالا در مبادی ورودی کشو

مورد بررسی دقیق قدرار گیرندد. ایدن امدر بده خصدوص در مدورد محصدولاتی کده از  ه بذر گیاه مهاجمنظر آلوده بودن ب

 کشورهایی با گیاهان مهاجم و خطرناک وارد می شود باید به طور بسیار سخت گیرانه رعایت شود.

  .یاهدان مهداجم  وجود آگاهی عمومی در رابطده بدا گآموزش به عموم مردم و کشاورزان درشناسايي گونه های مهاجم

مهاجم بسیار موثر است. هر کشاورز می تواند بازرس مزرعه خود باشد و به محض مشاهده گیاه مهاجم اقدامات لدازم را 

انجام دهد. البته در مناطقی که احتمال آلودگی زیاد است باید در زمانهاي مختلف سال مثل اوایل بهدار، اوایدل تابسدتان و 

 رشد گیاهان مهاجم ( بازرسی توسط کارشناسان و افراد آگاه صورت گیرد.اوایل پاییز )زمان هاي اصلی 
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  .اگدر یدک منطقده آلدوده بده گیداه مهداجم  جلوگیری از عبور افراد، حیوانات و وسايل، بین منطقه آلوده و منطقه پاک

به حداقل برسد. ایدن  مهاجم شناسایی شد باید عبور افراد، حیوانات و وسایل و ماشین آلات بین آن ناحیه و نواحی دیگر

 تواند مانع گسترش و پراکنش گیاه مهاجم شود.کار به مقدار زیادي می

  .خاک ورزي از یک طرف محیط را براي رشد گیاه مهاجم آمداده مدی کندد و از طدرف به حداقل رساندن تخريب خاک

هنگام خاکبرداري بدراي انجدام  دیگر به قطعه قطعه شدن و پراکنش قطعات تکثیري و بذر گیاه مهاجم  کمک می کند. در

 پروژه هاي راه و ساختمان نیز باید دقت کرد که خاک برداشته شده از منطقه آلوده به مناطق پاک نرود. 

  .در صورت مشاهده گیاه مهاجم، بسدیار مهدم اسدت کده از رسدیدن آن بده مرحلده جلوگیری از بذردهي و پراکنش بذر

 ی می تواند آلودگی شدیدي را براي سال هاي آینده ایجاد کند. بذردهی جلوگیري کرد زیرا یکبار بذر ده

  .براي ضعیف کردن گیاه مهاجم می توان گیاهانی با قددرت رقدابتی بالدا را در منطقده کشت گیاهان با قدرت رقابتي بالا

 کشت کرده این کار باعث می شود تا منابع و فضا، کمتر در اختیار گونه مهاجم قرار گیرد.

 مردم یا کشاورزانی که گیاه مهاجمی را در یک نقطه می بینندد و مشورت با بخش ها و کارشناسان مربوطه.  اطلاع دادن

 باید سریعا ً به بخش هاي مربوطه مسئول اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود. 

 نتیجه گیری -11

 های کنترلي گیاهان مهاجم  مديريت تهاجم و روش -

ر پیشگیري است تا کنترل. در واقع اگر گیاه مهاجم وارد منطقه شدده و مسدتقر شدود از در مدیریت تهاجم همیشه تاکید ب

 کار انجام شود. 3بین بردن آن ممکن نیست. براي پیشگیري وجود پیش آگاهی لازم است و براي منظور باید 

 شناسایی گیاهان مهاجم خطرناک که احتمال تهاجم آن ها زیاد است.  -1گام 

 به آن ها زیاد است.  1ناطقی که احتمال هجوم گیاهان مهاجم  مشخص شده در گام شناسایی م -2گام 

 .2به مناطق گام  1یافتن و اجرا کردن روش هاي مناسب براي ممانعت از ورود گیاهان مهاجم گام  -3گام 

گیاهدان مهداجم  اما به هر حال ممکن است تهاجم صورت گرفته و گیاه مهاجم در منطقه مستقر شود. براي کنتدرل ایدن  

هاي کنترل گیاهان مهاجم  بومی است و به همین دلیل از توضیح کامل پیرامدون روش هایی وجود دارد که مثل روشمهاجم راه

 ها اجتناب می کنیم. 

  .یکساله به خصوص در اوایل دوره رشد و در سطوح کوچک مناسب اسدت.  گیاهان مهاجمبراي حذف بوته ها با دست

 نمود تا گیاه مهاجم  سمی نباشد.البته باید دقت 

  .البته این کار ممکن است موجب تحریک رشد و یا منشعب شدن بوتههدا شدود. بندابراین بایدد در بريدن و هرس کردن

 مورد علفهاي هرزي بکار برده شود که نقطه انشعاب آنها بالاي نقطه هرس کردن باشد.

  .مود. البته برخی از گونه ها شددیدا اشدتغال زا بدوده و بده دقدت و در وسعت زیاد هم می توان از آن استفاده نسوزاندن

 احتیاط زیادي نیاز است و برخی دیگر نیز متحمل به آتش بوده یا حتی از آن سود می برند. 

 .کنترل مكانیكي 

 .کنترل شیمیايي 
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 .جا که گیاه مهاجم، بدومی روش کنترل بیولوژیکی در مورد گیاهان مهاجم  چندان عملی نیست اما از آن کنترل بیولوژيكي

منطقه نیستند، شاید بتوان در زیستگاه بومی آن یک حشره یا عامل بیماري زاي تک میزبان را پیددا کدرد تدا بتواندد مدورد 

 استفاده قرار گیرد.

  .از حیوانات متعددي همچون بز، گوسفند و غاز می توان استفاده کرد تا ضمن تغذیه از گیاه مهداجم  آن چرای حیوانات

 را از بین ببرند. البته باید احتیاط نمود که گیاه مهاجم  سمی نباشد.
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