
 1931/ تابستان 1/ شماره  دوم سال                                                                                                  مجله آبزیان دریای خزر

63 

 

 در  (crassipes Eichhornia) سنبل آبیراهکارهای کنترل گیاه آبزی و  یبوم شناس

 های آبی استان مازندراناکوسیستم

 

*ابوالقاسم روحی
 2رافکنده حقیقی، فرخ پ 1، محمد علی افرایی 1، مژگان روشن طبری 1، مهدی نادری جلودار 1

 کشاورزی  ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان، کشور شیالتی علوم تحقیقات  موسسهپژوهشکده اکولوزی دریای خزر،  -1

 کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان، کشور شیالتی علوم تحقیقات  موسسه -2

   roohi_ark@yahoo.com* نویسنده مسئول:

 

 چکیده

 هیو تغذ یکشاورز یآب برا یساز رهیاز ذخ ریا غهستمیاکوس نیا .باشندمی یبوم یاز دانش فناور ینمونه ارزشمند هابندانآب

 یباشند. در طیبرخوردار م یادیز تیاز اهم زین یپرور یپرندگان و آبز ستگاهیبه عنوان ز یبوم شناخت دگاهیاز د ،ینیرزمیز یآبها

و  اهانی( در معرض تهاجم انواع گAnthropogenicدخالت انسان ) شیزابا توجه به اف ندراناستان ماز عتیطب ریاخ یسال ها

است. سنبل  (Water Hyacinth) یسنبل آب ،کندی م دیاستان را تهد اینکه  یاهانیاز گ یکیاست. قرار گرفته یربومیجانوران غ

. گونه دیرس 1931هکتار در سال  111به  1931هکتار در سال  کیرشت مشاهده شد و از  نکیبار در تاالب ع نیاول رانیدر ا یآب

 Eichhornia یبا نام علم یسنبل آب بندان آغوز بن بابل مشاهده شد.در آب 1931سال  در زندراندر ما یمهاجم سنبل آب

crassipes رهیاز ت Pontederiaceae  آن دارا بودن  یها یژگیپوشاند. از ویبندان را مسطح آب میضخم یپوشش هیبصورت ال

و  یمتر، ساقه اسفنج یسانت 111تا  11متر، قرار گرفتن برگ ها باالتر از سطح آب در ارتفاع   یسانت 11-21به ابعاد  ییبرگ ها

گل به  8-11با   سنبله نیآذ زگلیکم عمق و ن یفرو رفته در رسوبات قسمت ها ایپر مانند، شناور و  یها شهیدمبرگ متورم با ر

 زیموجودات مرداب ن ،یبندان همانند ماهفون آب یتنها سبب حذف فلور بلکه باعث نابودنه  یرنگ بنفش کم رنگ است. سنبل آب

شود.  یبرابر م 19 زانیآب نسبت به سطح آزاد آب ها به م یرواست و سبب هدر ایدنآبی هرز  علف نیمهم تر یشود. سنبل آب یم

 .کندیم دیسال تول کیدر  یشیرو قیاز طر اهچهیگ 0111حدود  ،یشیزا ریعالوه بر تکث یسنبل آب اهیگ کی

 .باشدیروش ها م نیاز ا یبیترک ایو  کیولوژیو روش ب یائیمیروش ش ،یکیکانیشامل روش م یسنبل آب اهیمبارزه با گ یها روش

 بندان، مازندرانآب ، کنترل،کلمات کلیدی: سنبل آبی، پراکنش

http://en.wikipedia.org/wiki/Eichhornia_crassipes
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 مقدمه

گیاهی است آبزی  Water Hyacinth و نام انگلیسی Eichhornia crassipesبا نام علمی( 9تا  1های )شکلآبی گیاه سنبل

به وسبله استولون د. این گیاه تواند روی سطح آب شناور بمانو به شکل اسفنجی می  های تغییر شکل یافتهکه به وسیله دم برگ

  .(Asha et al., 2011)  دنشوهمانند توت فرنگی( تکثیر می ،زا بندهای ریشه های رونده یا )ساقه

 یریگرمسنیمه و  یریمناطق گرمس یبوماست که   Pontederiaceaeشناور چند ساله از خانواده  ی وآبز یاهیگ یسنبل آب

گونه مهاجم شناخته  کیود اغلب خ یدر مناطق خارج از محدوده بوم اهیگ نیبه خصوص حوضه آمازون است . ا یجنوب یکایآمر

، براق و  میگسترده، ضخ یبرگ ها یمتر در ارتفاع رشد کند . دارا 1ممکن است باالتر از سطح آب به اندازه  یسنبل آب. شودیم

شناخته  اهانیگ نیالرشدتر عیاز سر یکی یسنبل آب که در سطح آب شناور است. باشدیم یمتر یسانت 21تا  11شکل  یتخم مرغ

به  یده روز بعداز گل 10 ، اماروز است کیگل ها کم و در حدود  یماندگار .دهدیطول تابستان گل مدر اغلب  , باشدیه مشد

 .(Arts et al ., 2008) رسد یم یمرحله بذرده

هستند و باعث حالت  یگل سم نیا یازهای. پ( Rechinger, 1990) استگیاهی گونه خطرناک  111ز ا یکی یسنبل آبگیاه 

-یها سمقسمت هیگل از بق نیا یازهایاست. پ alkaloidسم  یدارا اهیگ نیشود. ایماحشام  تهوع، استفراغ، تشنج و احتماال مرگ

ها است. با توجه به سرعت رشد و نیز  تکثیر بنداناین گیاه تهدید جدی برای آب. دشون دهیبلع دینبا یطیشرا چیتر هستند و تحت ه

ین علف هرز مهاجم به عنوان یک گیاه زینتی، گمان می رود به سایر زیستگاه های مشابه حتی تا جنوب و خرید وفروش آزادانه ا

کشور منتقل شده و سبب فاجعه زیست محیطی و نابودی زیستگاه های آبی آن مناطق شود. زیرا  اقلیم گرم تر آن مناطق شرایط 

و  یقرانی. خسارت به قا(Rechinger, 1990 ، Thamaraiselvi et al., 2012مساعدتری برای گسترش سنبل آبی دارد )

،  ایو کن ایدر کشور اوگاندا ، تانزان ایکتوریو اچهیاست. در یسنبل آب اهیاز مضرات گ یعیطب یها ستمیو اکوس ی، کشاورز ساتیتأس

 نیپس از آغشته شدن به ا اچهیدر نیخسارت وارد شده و ا یعیطب ستمیبه اکوس اهیگ نیکه توسط ا تاس ییاز مکان ها ینمونه ا

مقاوم است و  اریبس اهیگ نی. ا(McCutcheon and Schnoor, 2003) بر اقتصاد مردم منطقه گذاشت یادیز یمنف ریتأث اهیگ

 یب هافاضال یهتصف یبرا تواندیم . لذادارد وهی، سرب و ج کلی، از جمله کروم ، کبالت ، ن نیجذب فلزات سنگ یبرا ییباال تیظرف

 باشد . دیمف یمواد سم ریزدودن سا نیهمچن و یصنعت

http://en.wikipedia.org/wiki/Eichhornia_crassipes
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 (1931عکس از روحی  -( مشاهده شده در استان مازندران )بابل Eichhornia crassipesگیاه سنبل آبی ) -1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1931بندان آغوزبن بابل )استان مازندران( در سال اه گیاه سنبل آبی در آبمسیر آب ورودی بهمر -2شکل 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eichhornia_crassipes
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 (1931بندان روستای آغوزبن بابل )استان مازندران در سال گسترش گیاه سنبل آبی به آب-9شکل 

در مناطق  یسنبل آب اهیگ (Rechinger, 1990) است این گیاهمشخصات  گریسال از د 91دوام  تیقابل بادانه  ادیز دارمق دیتول 

از رودخانه ها و  یعیپوشاندن سطح وس لیبه دل ایمناطق مانند استرال یو در برخ کندیراکد به شدت رشد م یهاآب یرو یریگرمس

بطور  اهیگ نی( نموده است . اگرید یآب اهانیها و گ یماه یمشکل در زندگ جادی) مانند ا یطیمح ستیز سائلم جادیباتالق ها ا

 (.Rechinger, 1990) شودی ها هم دچار مشکل م قیرفت و آمد قا یکه حت پوشاندی را ممنطقه آب  حسط املک

برای اولین بار در گیالن، و در منطقه  1931سنبل آبی از سال . بی هستندآدرگیر مبارزه با سنبل در دنیا کشور  11حدود ه امروز

اقدام اساسی برای مبارزه و جلوگیری از توسعه آن در ر آلودگی این گیاه سمی خطتا کنون با وجود اعالم دیده شد و عینک  تاالب

زیر هکتار از تاالب انزلی نیز  918اکنون (. 1930مظفریان و یعقوبی،  ;1931شده است )روشن طبری ، نمنابع آبی کشور انجام 

سازمان  ) شودانجام می ی در تهران،کرج و زنجانتولید گلخانه ای سنبل آب  گزارشات موجودو بر اساس  پوشش این گیاه قرار گرفت

مردم به خاطر زیبایی و ترکیب رنگی جذابی که سنبل آبی دارد شیفته آن می شوند و از آن بعنوان  .(1931جهاد استان مازندران، 

گیاه در آبگیرها،  لذا آگاهی از میزان پوشش و گستردگی این .(1981صفائیان و شکری، ) کنندمی گل تزیینی در منزل استفاده
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های استان مازندران، بررسی عوامل رشد و فاکتورهای زیست محیطی الزم و سایر اطالعات بیولوژیک این گونه بندانتاالب ها و آب

 زمینه الزم برای یافتن راهکارهای  کنترل آن را فراهم می کند.

 مواد و روش کار

بندان منطقه مازندران و نیز گزارش های مرداد و شهریور از آبری  طی ماهداده های کیفی این مقاله یعنی مشاهده و تصویربردا

 ( جمع آوری شد. 1931روشن طبری )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1931: نحوه جمع آوری گیاه سنبل آبی )سال 0شکل 

بندان آغوز بن استان مازندران با جمع آوری گیاه  و مطالعه فلورستیک ( آبcrassipes Eichhorniaشناسائی گیاه سنبل آبی )

 ( صورت گرفت. 1331)  Burshe(، 1938و  1913(، قهرمان )1913آن از منابع زهزاد )

http://en.wikipedia.org/wiki/Eichhornia_crassipes
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 نتایج و بحث 

رش آن ها اهمیت دارند. این گیاه در آب گیاه دارای دو نوع تولید مثل جنسی و غیر جنسی است که در تهاجم آبی این گیاه و گست

 (.Langeland and Burks 1998و هوای مختلف قادر است از اوایل بهار تا اواخر پاییز گل دهد و دانه های فراوانی تولید کنند )

ور بماند و به تواند روی سطح آب شنا اند می اند و به شکل اسفنجی در آمده سنبل آبی به وسیله دم برگهایی که تغییر شکل یافته

. سنبل آبی در فلوریدا در نخستین مرحله، ساختار جوامع و وظایف زا( تکثیر شود های رونده یا بندهای ریشه وسبله استولون )ساقه

 E. crassipesکردند که  فتوصی (1977) و همکاران Holm(. Rechinger, 1990اکولوژیک گونه های بومی  را تغییر داد )

های هرز در دنیاست.تهاجم سنبل آبی در زیستگاه های آبی مبهوت کننده است. نرخ رشد آن ها بسیار زیاد یکی از بدترین علف 

متر ارتفاع دارد ولی در برخی  1/1هست و دو برابر شدن جمعیت گیاهان،  یک تا سه هفته اتفاق می افتد. سنبل آبی معموال تا 

 .(Gopal, 1987) متر هم برسد 1جمعیت های آسیایی ممکن است به حدود 

متأسفانه تحقیقات مختلفی بر روی جنبه های اکولوژیک، فیزیولوژیک و بیماریزائی گیاه مهاجم سنبل آبی صورت گرفته است. 

شده و با گسترش سریع در  شود تا از حالت کنترل خارج باعث میهر اکوسیستم آبی حضور این گیاه مهاجم و خطرناک در 

به دلیل اهمیت و خطرات ناشی از ورود این گونه به اکوسیستم  .تلف جانوری منطقه را از بین ببردهای مخ اکوسیستم، حیات گونه

سنبل آبی بعنوان گیاه بومی در اکوسیستم کشور برزیل،  . بی هستندآکشور درگیر مبارزه با سنبل  11حدود ه امروزهای مختلف 

کیلوگرم در هر متر مربع(، این تراکم باال می تواند اثرات منفی  11بیش از می تواند سریعاً رشد کرده و تراکم زیادی را بوجود آورد )

 (. Jayanthi et al., 2011بر روی محیط زیست، سالمتی انسان و توسعه اقتصادی داشته باشد )

کیبات های مختلف گیاه نشان داد که گیاه سنبل آبی دارای ترهمچنین تحقیقات مختلفی  از عصاره  استخراج شده از قسمت

( است antimicrobial activity( و نیز اثرات ضد میکروبی )phytochemicalفیتوکمیکال یا مواد شیمیائی گیاهی )

(Suleima, 2011،مطالعات اولیه نشان داد که گیاه سنبل آبی حاوی پروتئین .)alkaloids, flavonoids, phenols, 

sterols, terpenoids, anthoquinones  کربوهیدرات ها، تانن ها،  بوده و فاقدsaponin  وquinines  است

(Thamaraiselvi et al., 2012.) 

ع انوای از اطیف گسترده معموالًی هستند که اهیگ یعیبخش مهم از محصوالت طب کی هیثانو یها تیو متابول یستیز یمولکولها

 قاتیتحق ی وکشاورز ،ی، دامپزشکیانسان درماندر به طور گسترده ی را دارا می باشند. این مواد متابولیکی کیولوژیب یها تیفعال

فعال  باتیحضور ترک لیبه دل ییدارواز لحاظ  یاهیگ مواد یسودمند(. Kandukuri et al., 2009وند )ش یاستفاده م یعلم
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نقش سوخت و ساز بدن و  دهایوئآلکال یبرخ(. Lata et al., 2010ی آنهاست )فنل باتیترک و دهایتانن، فالونوئ دها،یمانند آلکالوئ

 ژهیو به عنوان دارو به وهای حفاظتی در جانوران فعالیتدر  نیآنها همچن .دنکنمی  یزنده را باز یها ستمیتوسعه کنترل در س

عنوان به  هادیفالونوئاند. شناخته شده زا یماریب یقارچ هاکننده   مهارعنوان به  هاتانن شود. یاستفاده م یدیاستروئ یدهایآلکالوئ

 یآنت مختلف از جمله یها یکیولوژیاثرات ب یفنل باتیو ترک دهایفالونوئمعروفند.  تومورها شرفتیشروع، ارتقاء و پ کنندگان مهار

از عوامل فعال  یکیعنوان  بهها که  نونیآنتراکرا دارند.  رهیو غ یآزاد، ضد التهاب، ضد سرطان یها کالیمهار راد یی، توانا یدانیاکس

 .(Asha et al., 2011عمل می کنند در گیاه سنبل آبی وجود دارد )سرطان پستان مهار متابولیسم  در

 توجه با که اند شده گرفته کار به و ابداع ها، آالینده انواع از زیست محیط پاکسازی منظور به شیمیایی و فیزیکی مختلف روشهای

 ,McCutcheon and Schnoorاست ) در حال انجام تر ارزان هایروش به دستیابی برای زیادی تالش آنها گزاف های هزینه به

2003 .)  

 Lan et) آبی دارند اکوسیستمهای نگهداری در مهمی نقش که هستند جایگزینی غیرقابل بیولوژیکی فیلترهای آبزی گیاهان

al.,2010 .)گیاه را  آبزی گیاهان عمل این که است شده آبزی گیاهان توسط سنگین فلزات جذب به زیادی توجه اخیر سالهای در

 کرده ثابت اخیر مطالعات .کنند جذب را آلوده مواد میتوانند خود ریشه طریق از آنها .میگویند  Phytoremediationیا  پاالیی

(. Arts et al .,2008) کنند ذخیره خود بافتهای در را سنگین فلزات از زیادی مقادیر میتوانند آبزی ماکروفیت گیاهان که است

 ماه یک مدت در نیتروژن از درصد 81 تا 11 آبی، سنبل روی بر (2118)همکاران  و Fox توسط گرفته صورت تحقیقات اساس بر

 (. Fox et al., 2008است ) شده گیاه پوشش تاج افزایش باعث و حذف شده اصالح محلول از

و بعضاً در برخی  النیاستان گ یها ده است و اکنون در تاالبکشور ما ش یوارد حوزه آب ییایحمل و نقل در قیاز طر یسنبل آبگیاه 

است که ممکن  یگونه مهاجم اه،یگ نیا داشته است. یعیرشد وسبندان آغوزبن در شهر بابل  از مناطق استان مازندران از جمله آب

زا بودن  بر احتمال سرطان یبنم یعاتیگذشته شا دربه دنبال داشته باشد. چنانکه  ستیز طیمح ایانسان  یبرا ییها بیاست آس

موجود  یمواد سم یبرخ توانند یآن م یها شهیمقاوم است و ر اریبس اهیگ نیا(.  Rechinger, 1990) مطرح شده بود یسنبل آب

موجود در  نوژنیکارس باتیترک. شود یم ها یو موجب مرگ ماه دهد یآب را کاهش م ژنیاکس یسنبل آب. در آب را جذب کنند

 ,Rechinger) شوند یسرطان پوست مآلرژی پوستی و یا  جادیپوستباعث ا با تماس نظیر سنبل آبی در یاهانیگسمی  هایشیرابه

 یخطر جدبطور مستقیم  مییبگو میتوان یم نیبنابرا ،انسان ندارد یبرا ییاستفاده غذا یسنبل آباز آنجایی که احتماالً  . اما (1990

 نیاعنوان نمود که گونه  نیامی توان منطقه  عتیطب یمهاجم را برا یها و گونه اهیگ نیا یها بی. آسکند ینم جادیسالمت ما ا یبرا
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 جادیاختالل ا قهمنط ستمیو در اکوس شوند یم عتیبه سرطان در طب هیشب یتیوضع جادیمهاجم باعث ا یها گونه ریو سا اهیگ

با تغذیه از دام  ،شوند یخوش خوراک تمام م یها د و علوفهدارن هیرو یب یها چرا که دام یدر مناطق معموالًاز طرفی  .کنند یم

نیز دام  ریگوشت و شخود کند. لذا احتمال وارد شدن این مواد سمی به وارد بدن را  یمواد سم، ممکن است که غالب اهانیگدیگر

 میکانیکی عبارتند از روش(. بهرحال، سه روش مبارزه با گیاه سنبل آبی در دنیا مطرح است که Rechinger, 1990وجود دارد )

، روش (1قایق و شناور مخصوص )شکل  به وسیله تا پیش از زمان گلدهیآوری گیاهان مورد نظر  دستی یا ماشینی( و جمع)

 ها و موارد مشابه می باشد.  هره گیری از حشرات، قارچبها و روش بیولوژیک با  کش ( با استفاده از علف1شیمیائی )شکل 
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لذا آگاهی از میزان پوشش  .گیاه سنبل آبی دارنداز پراکنش  یریجلوگ وبه مراقبت شدید  ازیکشور ن یآب یها ستمیاکوسع، در مجمو

های استان مازندران و تعیین  عوامل رشد و فاکتورهای زیست محیطی الزم و بندانو گستردگی این گیاه در آبگیرها، تاالب ها و آب

 باشد.ونه کمک موثری در دستیابی به راهکارهای  کنترل آن میسایر اطالعات بیولوژیک این گ
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