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Abstract
The invasive plant is an alien species that has become naturalized in the new area and has an increasing 
population and distribution rate. In recent years with the increase in international trade and the ease of 
traveling, the rate of introduction of alien species has increased in Iran. In the latest surveys, the number of 
alien species in Iran with wild regeneration was 311, of which 13 species have been suggested as invasive. In 
the current study, the need to pay attention to the use of pre-and post-entry assessment systems to reduce the 
negative impacts of alien and invasive species has been discussed. Investigating the environmental and socio-
economic impacts of invasive plants is a necessary issue, but there is limited information and experiments 
related to investigating their impact on biological, social, and economic conditions in Iran. The increase of 
studies in this field increases the quality and accuracy of assessing invasive alien plants. By having the output 
of the risk assessment, it is possible to implement accurate management plans and apply the necessary 
policies to control their entry and exit from country and provinces borders.
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چکیده
گیاه مهاجم گونه بیگانه ای است که در منطقه جدید بومی شده و در حال افزایش جمعیت و پراکنش است. با افزایش 
تبادالت جهانی و سهولت رفت و آمدها، نرخ ورود گونه های بیگانه در سال های اخیر روندی افزایشی داشته است. در 
آخرین بررسی ها، تعداد گونه های گیاهی بیگانه ایران با توان رشد خود به خودی 311 مورد بود که 13 گونه از آنها به عنوان 
مهاجم معرفی شدند. در این بررسی، به ضرورت توجه در به کارگیری سیستم های ارزیابی پیش و پس از ورود برای کاهش 
اثرات منفی گونه های بیگانه و مهاجم پرداخته شده است. بررسی اثر زیست محیطی و اجتماعی- اقتصادی گیاهان مهاجم 
از ضروریات الزم برای ارزیابی خطر و تأثیرگذاری آنهاست. اما اطالعات و آزمایش های محدودی در رابطه با بررسی اثر 
آنها بر شرایط زیستی، اجتماعی و اقتصادی در ایران وجود دارد. افزایش مطالعات در این زمینه کیفیت و صحت ارزیابی 
گیاهان بیگانه مهاجم را افزایش می دهد. با در دست داشتن خروجی ارزیابی خطر، اجرای برنامه های مدیریتی و اعمال 

سیاست های الزم برای کنترل ورود و خروج آنها از مرزهای کشور و استان ها ممکن می شود.
 واژه های كلیدی: اثر، ارزیابی، بیگانه، تهاجم، مدیریت
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al(، گونه بومی شده )naturalized( و گونه مهاجم قرار 
 Richardson et al., 2000; Pysek et al.,( گیرد
2004(. ارزیابی خطر در موضوع تهاجم های زیستی 
استقرار و گسترش یک  احتمال ورود،  بررسی  به 
گونه )غیرتصادفی یا تصادفی( در یک منطقه معین 
پرداخته و موانع موجود در زنجیره بومی شدن تا 
تهاجم، میزان و شدت اثر زیست محیطی، اجتماعی 
و اقتصادی را مدنظر قرار می دهد. مؤثرترین و 
مهاجم،  گیاهان  مدیریت  اقتصادی ترین روش 
پیشگیری از ورود و گسترش آنهاست. اولین 
گام در این مورد استفاده از سیستم های ارزیابی 
اروپا،  در  دهه   3 از  بیش  به مدت  که  است 
استرالیا، امریکا و آسیای شرقی رایج بوده و 
ابزار مناسبی برای دسته بندی و تعیین اهمیت 
گونه های مهاجم و در پی آن برنامه ریزی و 

اعمال برنامه های مدیریتی متناسب است. 
ن  ها گیا یشی  ا فز ا ند  و ر به  توجه  با 
بیگانه و اثرات منفی آنها بر تنوع زیستی و 
زیرساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور، 
تدوین  برای  ارزیابی  سیستم های  بررسی 
ورود  از  پس  و  پیش  مدیریتی  برنامه های 
گونه های بیگانه از اهمیت بسزایی برخوردار 
است. در این مطالعه انواع سیستم های ارزیابی 
دسته بندی شده و خروجی آخرین سیستم های 
ارزیابی به کاررفته در ایران ارائه شده است. 
ورود  افزایشی  نرخ  بررسی  ها  آخرین  در 
گونه های بیگانه و بروز گیاهان مهاجم جدید 
بسیار مشهود بوده است، به همین دلیل توجه 
به ارزیابی خطر و اثر گیاهان بیگانه و مهاجم 
برای ارائه برنامه های مدیریتی پیش و پس از 
ورود در کشور ضروری به نظر می رسد. تعیین 
گیاهان مهاجِم دارای اثرات منفی بر سیستم های 
طبیعی و اقتصادی ایران و اولویت بندی مدیریت 
آنها با توجه به منطقه پراکنش، نقش مهمی در 

کاهش اثر منفی آنها خواهد داشت.

 اقدامات و یافته ها
گیاهان بیگانه مهاجم در ایران 

تعداد گونه های بیگانه در ایران مانند سایر 
کشورها روندی افزایشی دارد و شامل گیاهان 
زراعی، جنگلی، زینتی، باغی، دارویی و آبزی 
می شود که با اهداف متفاوت وارد ایران شده اند. 
در آخرین بررسی گونه های گیاهی بیگانه ایران، 
311 مورد شناسایی شد که تعداد 13 گونه، 

 Sohrabi et( به عنوان مهاجم شناخته شده اند
al., 2023(. از 13 گیاه مهاجم در ایران، 3 
گونه متعلق به خانواده پیچک و 9 گونه دارای 
رشدی علفی هستند )جدول 1(. منشأ بیشتر 
این  آمریکاست،  قاره  ایران،  مهاجم  گیاهان 
نتایج با خروجی سایر چک لیست های گیاهان 
بیگانه در کشورهای دیگر جهان شباهت دارد 
مهاجم  گونه های  بیشتر   .)GISD, 2022(
در ایران به طور عمدی و با اهدف زینتی، یا 
تا 4(،  وارد کشور شده اند )شکل 1  تجاری 
گرچه در این بین مواردی نیز از حضور بذر 
گیاه بیگانه همراه با محموله  های بذری )ورود 
غیرعمدی( مشاهده می شود. برای مثال فرفیون 
خالدار )Euphorbia maculata( و بعضی 
از گونه های نیلوفر همراه با محموله های بذری 
 .)Sohrabi et al., 2023( وارد ایران شده اند
از گیاهان مهاجم ایران، سه گونه در محیط های 
در  آنها  سایر  در حالی که  می کنند،  آبی رشد 
خشکی می رویند. براساس توزیع پراکنش آنها، 
11 گونه در شمال و 2 گونه در جنوب ایران 
مشکل ایجاد کرده اند )جدول 1(. در بررسی 
توزیع 52 گونه بیگانه در ایران، منطقه هیرکانی 
 Sohrabi et al.,( دارای بیشترین فراوانی بود
2022(. بنابراین، اعمال برنامه های مدیریتی 
جدی در منطقه هیرکانی اهمیت ویژه ای دارد. 
بیگانه بودن همراه با اثرگذاری بر اکوسیستم 
شرط تعریف یک گیاه برای مهاجم بودن است 
)Clements, 2018(، بیشتر گیاهان مهاجم 
این  و  هستند  تأخیری  مرحله  دارای  بیگانه 
مرحله می تواند بسته به نوع گیاه متغیر باشد. 
اغلب گونه های درختی دارای یک فاز تأخیری 
طوالنی هستند )بیش از 100 سال(، در  حالی که 
این دوره برای گونه های علفی کمتر است. علف 
 هرز سنبل آبی مثال مشهوری از گیاهان بیگانه 
مهاجم با حداقل فاز تأخیری است. این گیاه 
قادر است در عرض دو هفته جمعیت خود را 
دو برابر کند )CABI, 2022(. طول فاز تأخیری 
درخت عرعر در ایران بیش از 70 سال ثبت 
شده است، این گیاه در هنگام احداث سد کرج 
وارد ایران شد و هم اکنون شاهد مهاجم شدن آن 
به خصوص در استان های شمال ایران هستیم 
)سهرابی و همکاران، 1401(. در چند ایالت 
از آمریکا، 77درصد از گونه ها دوره تأخیری 
با بازه زمانی بین 3 تا 140 ساله نشان داده اند 

 مقدمه
اقلیم  تغییر  پدیده 

شامل گرم شدن، تغییرات 
غلظت  یش  فزا ا بتی،  رطو

دی اکسیدکربن و افزایش فرود 
نیتروژن به سطح کره زمین است 

زمین،  کاربری  تغییر  با  همراه  که 
و  مهاجرت  و  جهانی  تجارت  افزایش 
مسافرت از عوامل اصلی افزایش تهاجم 
معرفي  براي  را  راه  و  می رود  به شمار 
غیر  مناطقي  در  بیگانه  مهاجم  گونه  های 
 Osyczka( فراهم می کند  آنها  زادگاه  از 
شامل  مهاجم  گونه هاي   .)et al., 2012
گیاهان، حشرات، بندپایان، نرم تنان، ماهي ها، 
خزندگان، دوزیستان، پرندگان، پستانداران و 
عوامل بیماري زا هستند. تهاجمات زیستي، اثر 
منفي بر زمین هاي کشاورزي، محیط هاي آبي، 
حیات وحش، جنگل و سالمت انسان داشته 
است. مجموع اثرهای ناشي از این تهاجمات، 
منظره اکولوژیکي را دستخوش تغییرات زیادی 
اقتصادی  کرده و عالوه بر تحمیل هزینه  های 
فراوان، سبب انقراض گونه های بومی، کاهش 
شده  زیستی  همگنی  ایجاد  و  ژنتیکی  تنوع 
است )Rahel, 2000(. بحث تهاجم زیستی 
در جهان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و 
جزو عوامل اصلی کاهش تنوع زیستی است 
)IUCN, 2022(. گونه های مهاجم از طریق 
میزبانی از آفات و بیماری های جدید، آللوپاتی، 
برهم زدن چرخه عناصر غذایی در  رقابت، 
خاک )به خصوص گیاهان خانواده بقوالت( و 
ساختار خاک، هیبریداسیون با گونه های بومی 
و تأثیر روی سالمت بشر )آلرژی زایی یا سمی 
بودن( می  توانند اثرهای منفی شدیدی بر محیط 
 .)Sohrabi et al., 2021( جدید داشته باشند
گونه گیاهی بیگانه، گونه ای است که با غلبه 
فعالیت های  به واسطه  بیوجغرافیایی  موانع  بر 
عمدی یا غیرعمدی بشر در یک منطقه جدید 
توانایی  آنها  از  بعضی  و  پیدا می کند  حضور 
از  فراتر  منطقه ای  را در  تکثیر خود به خودی 
 Richardson et al.,( منطقه ورود می یابند
2011(. گیاه بیگانه، بسته به وضعیتی که در 
naturaliza- تهاجم  تا  بومی شدن  )زنجیره 

tion– invasion continuum( دارد، ممکن 
casu-( هاست در سه جایگاه گونه گا گاهی
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)Larkin , 2012(. از مشکالت ایجاد شده ناشی از مرحله تأخیر، 
یا گونه هایی  معرفی شده  تازه  چالش تصمیم گیری درباره گونه های 
بالقوه می توانند معرفی شوند. ریشه کنی در مراحل  به طور  است که 
اولیه تهاجم، بسیار عملی است اما مشخص نیست، آیا گونه، یک علف 
  هرز با تأثیر زیاد خواهد بود یا یک جمعیت کم با تأثیر کم یا بدون 
 .)Larkin, 2012 ؛Daehler et al., 2004( اثر تشکیل خواهد داد
دو ابزار کلیدی در پاسخ به این چالش ارائه شده است: 1( تشخیص 

زودهنگام و واکنش سریع )EDRR( و 2( ارزیابی خطر علف های هرز. 
در رویکرد تشخیص زودهنگام و واکنش سریع می توان با هزینه کمتر 
گونه خطرساز را حذف کرد، اما وقتی با انبوهی از گونه های مستعد 
تهاجم روبه رو هستیم، ارزیابی خطر علف  هرز، وسیله مفیدی برای 
اولویت بندی گونه ها برای مدیریت با استفاده از منابع محدود موجود 

.)Westbrooks, 2004( است
 روش های مختلف ارزیابی خطر تهاجم

جدول 1- گیاهان بیگانه مهاجم و چگونگی پراکنش آنها در ایران )سهرابی و همکاران، 2023(

منبع گسترش در ایران رویشگاه اصلی فرم رشدی نام فارسی خانواده نام علمی

Sohrabi et al. 
(2022)

شمال و مرکز کشور آسیای شرقی درخت عرعر Simaroubaceae
Ailanthus altissima (Mill.) 

Swingle

امینی و همکاران 
)1399( مازندران آمریکای جنوبی علفی/ چندساله میراگوانو Apocynaceae Araujia sericifera Brot.

تکاسی و همکاران 
)1396( گیالن آمریکا علفی/ یک ساله آمبروزیا Asteraceae Ambrosia psilostachya DC.

Sohrabi et al. 
(2020)

گیالن و مازندران آسیای شرقی سرخس آزوال Azollaceae Azolla filiculoides Lam.

یعقوبی و همکاران 
)1399(

گیالن ، مازندران و 
اردبیل آمریکای جنوبی علفی/ چندساله سنبل آبی Pontederiaceae

Eichhornia crassipes 
(Mart.) Solms

اسکندری )1397( شمال ایران آمریکای جنوبی علفی/ چندساله آنردرا Basellaceae
Anredera cordifolia (Ten.) 

Steenis

Sohrabi et al. 
(2020)

شمال، مرکز و 
جنوب غرب آمریکا علفی/ یک ساله فرفیون 

ناجور برگ Euphorbiaceae Euphorbia maculata L.

امینی و همکاران 
)1399( مازندران آمریکای جنوبی و مرکزی علفی/ یک ساله نیلوفر Convolvulaceae

Ipomoea indica (Burm.) 
Merr.

Sohrabi et al. 
(2020)

گلستان آمریکای مرکزی علفی/ یک ساله نیلوفر Convolvulaceae
Ipomoea purpurea (L.) 

Roth

Sohrabi et al. 
(2020)

گلستان و مازندران آمریکا علفی/یک ساله نیلوفر Convolvulaceae Ipomoea nil (L.) Roth

امینی و همکاران 
)1397( مازندران آمریکای شمالی علفی/چندساله سیدا Malvaceae Sida rhombifolia L.

Dinarvnd and 
Ale-Bakhit 

(2013)
خوزستان آفریقا علفی/چندساله ایچی 

گرس Poaceae
Rottboellia cochinchinensis 

(Lour.) Clayton

Sohrabi et al. 
(2020)

جنوب آمریکای جنوبی درخت کهور 
آمریکایی Mimosaceae Prosopis juliflora (Sw.) DC.
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از  یکی  مهاجم  هرز  گیاهان  سریع  ارزیابی  و  اولیه  شناسایی 
اهداف مدیریتی گیاهان مهاجم است. یک راه دقیق برای رتبه بندی 
تهدید گیاهان مهاجم، مقایسه پتانسیل اثر آنها روی اکوسیستم طبیعی 
Risk as- )است. ارزیابی گیاهان مهاجم به دو صورت ارزیابی خطر 
sessment( و ارزیابی اثر )Impact assessment) انجام می شود 
)جدول 2(. نگرش اصلی ارزیابی خطر، براساس شناسایی ویژگی های 
برای  تازه وارد  گیاهان  اثرهای  با  همراه  اکولوژیکی  و  بیولوژیکی 
ارزیابی خطر علف های   آنهاست.  مدیریتی  برنامه های  اولویت بندی 
اثر،  ارزیابی  اثر گیاهان مهاجم است. در  برای کاهش  ابزاری  هرز 
اقتصادی و  مهاجم در حوزه های محیطی،  گیاه  اثرگذاری  به  بیشتر 
اجتماعی توجه می شود و به طور مستقیم به خصوصیات بیولوژی گیاه 
پرداخته نمی شود. ارزیابی خطر گیاهان مهاجم را می توان به دو دسته 
تقسیم بندی کرد: 1- ارزیابی خطر قبل از ورود به منطقه جدید و 2- 
ارزیابی خطر بعد از ورود به منطقه جدید. در دسته اول، ارزیابی خطر 
فقط شامل گونه های بیگانه است ولی در دسته دوم می توان گونه های 
بومی را، که نشانه های تهاجم از خود نشان داده اند، نیز ارزیابی و 
 Downey( فهرست گیاهان دردسر ساز منطقه و کشور را تکمیل کرد
et al,. 2010; Sohrabi et al., 2020(. در بررسی کاربرد سیستم 
 Australian Post-Border Weed Risk( ارزیابی پس از ورود
Management( در ایران دو گونه Ambrosia psilostachya و 
 Sohrabi( با اولویت مهار شناسایی شدند Imperata cylindrica

et al., 2020(. در بررسی دو سیستم ارزیابی اثر گونه های بیگانه 
)GISS و EICAT( در ایران گیاه عرعر، سنبل آبی و آمبروزیا دارای 
برای کاهش  مدیریتی  برنامه های  اعمال  و  بودند  منفی  اثر  بیشترین 
 Sohrabi et al., 2021,( جمعیت آنها ضروری تشخیص داده شد
انتخابی و جامع برای مقابله با  2022(. اعمال برنامه های مدیریتی 
ورود و گسترش گیاهان بیگانه و کاهش اثرات آنها بر تنوع زیستی، 
خدمات اکوسیستم و معیشت انسان از اهمیت بسزایی برخوردار است 
)Sohrabi et al., 2022(. براساس دسته بندی اثرات منفی گیاهان 
بیگانه، بیشترین اثر منفی ناشی از رقابت گیاه بیگانه با گیاهان بومی 
در اکوسیستم های زراعی و طبیعی، توان آللوپاتی و سمیت گیاهان 
است  گزارش شده  آنها  آلرژی زایی  به دلیل  بیماری  ایجاد  و  بیگانه 

.)Sohrabi et al., 2021; 2022(
دارند.  متفاوتی  اثرات  مختلف  محیط های  در  مهاجم  گیاهان 
و  محیطی  ویژگی های  مهاجم،  گونه  اکولوژی  و  بیولوژی  شناخت 
مهم  بسیار  مهاجم  هرز  علف  ارزیابی خطر  در  دیگر  زنده  عوامل 
بیگانه،  گیاهان  ارزیابی  برای   .)Nentwig et al., 2016( است 
دستورالعمل های جدیدی ارائه شده است که اطالعات مفیدی پیرامون 
میزان خأل دانش و اطالعات در زمینه گیاهان مهاجم به محققان می دهد 
بیگانه می پردازند.  اثرات گیاهان مهاجم و  به ارزیابی  و اغلب آنها 
حدود 26 دستورالعمل برای ارزیابی اثر گیاهان بیگانه معرفی شده 
است که 11 مورد از آنها مختص یک منطقه یا کشور و بقیه جهانی 

عکس 1- گیاه )Anrederacordifolia( روی درخت خرماآلو در استان مازندران)برگرفته از اسکندری، 2018(
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عکس 2- به ترتیب از چپ گیاه به راســت ســنبله و پایین بذر Rottboelliacochinchinensis  برگرفته از سایت 
)http://www.namethatplant.net/plantdetail.shtml?plant=2947)
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هستند )Vilà et al., 2011(. بعضی از 
دامنه وسیعی  برای  این دستورالعمل ها 
دارند،  کاربرد  زیستی  تهاجمات  از 
درحالی که بعضی از آ نها مختص گیاهان 
توجه  با  هستند.  آبزی  موجودات  و 
گونه های  ارزیابی،  سیستم های  خروجی  به 

جدول 2- مهم ترین ویژگی های بعضی از سیستم های ارزیابی

بررسی منبعارزیابینوع ارزیابی
نوع موجود اثراتنمره دهیصحت

زنده
منطقه 
به کاررفته

تعداد 
سؤال ها

ارزیابی خطر

A-WRA
Pheloung et al. 

محیطی و اجتماعی- داردبله(1999)
49استرالیاگیاهاناقتصادی

Environmental-WRA
Downey et al. 

محیطی و اجتماعی- داردبله(2010)
11-12استرالیاگیاهاناقتصادی

Expert system for 
screening potentially 

invasive alien plants in 
South African fynbos

Tucker and 
Richardson (1995)محیطی و اجتماعی- نداردبله

آفریقای گیاهاناقتصادی
24جنوبی

Chinese weed risk 
assessment

Wang et al. (2013)محیطی و اجتماعی- داردنه
19چینگیاهاناقتصادی

EPPO pest risk 
assessment

EPPO (2011)محیطی و اجتماعی- نداردبله
آفاتاقتصادی

اروپا و 
شمال 
آفریقا

48

GABLISEssl et al. (2011)محیطینداردبله
گیاهان

ماهی ها
آلمان-
16اتریش

U.S weed ranking modelParker et al. (2007)محیطی و اجتماعی- داردبله
گیاهاناقتصادی

ایاالت 
متحده 
آمریکا

27

ارزیابی اثرات

GISS
Nentwig et al. 

محیطی و اجتماعی- داردبله(2016)
12اروپاهمهاقتصادی

EICAT
Hawkins et al. 

12اروپاهمهمحیطینداردبله(2015)

HARMONIA
D’hondt et al. 

محیطی و اجتماعی- داردبله(2015)
شمال غرب همهاقتصادی

17اروپا

EPPO-PRI
Kenis

et al. (2012)
12اروپاگیاهانمحیطینداردنه

مهم برای اولویت مهار شناسایی شده اند و 
آنها  براساس  مدیریتی  برنامه های  اعمال 
کشور  در  مثال  برای  رفت.  خواهد  پیش 
اولویت  در  مهاجم  گونه   6 جنوبی،  کره 
 Kim( است  گرفته  قرار  کنترل  برنامه های 
گیاهان  اثر  ارزیابی  طی   .)et al., 2021

در  مهم  گیاهی  گونه   100 اروپا،  در  بیگانه 
در  آنها  براساس حضور  و  شد  تعیین  اروپا 
گونه های  اروپایی،  کشورهای  از  کدام  هر 
 Nentwig( مهم برای کنترل مشخص شدند

.)et al., 2018
 چه هنگامی نیاز به ارزیابی است؟
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https://temperate.theferns.info/plant/Araujia+sericifera برگرفته از )Araujiasericifera( عکس 3- گیاه میراگوانو
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همه گونه های بیگانه نیاز به ارزیابی 
تعداد  اینکه  به  توجه  با  ولی  ندارند، 
آنها رو به افزایش است، الگویی برای 
است  ارزیابی الزم  برای  آنها  انتخاب 
به عنوان  که  جدیدی  گیاه   .)5 )شکل 
ازنظر  باید  منطقه می شود،  وارد یک  بیگانه 
تهاجمی،  ویژگی های  همچون  خصوصیاتی 
در  آن  تغییرات  تهاجم،  بلندمدت  سابقه 
آن  هم خانواده  گونه های  و  اخیر  سال های 
در منطقه بررسی شود. اگر گونه، شرایط و 
ارزیابی  باشد،  داشته  را  بودن  مهاجم  سابقه 
جدید، ضروری  منطقه  در  آن  خطر  میزان 

خواهد بود.

 نتیجه گیری و پیشنهادها
با توجه به نتایج، اعمال برنامه مدیریتی 
هدف دار برای مهار جمعیت گونه های مهاجم 
به خصوص در شمال ایران امری ضروری است. 
براساس خروجی ارزیابی های انجام شده در 
و  آبی، درخت عرعر  ایران گونه های سنبل 
آمبروزیا باید در اولویت مدیریت قرار گیرند. 
عالوه بر این، پایش مداوم گونه های مهاجم و 
بیگانه در ایران نیز باید مدنظر قرار گیرد، زیرا 
گونه های بیگانه به دلیل خصوصیات بیولوژیکی 

و نبود دشمن طبیعی در منطقه جدید به راحتی 
می توانند فاز تأخیری خود را طی کنند و به 
ترکیب  و  تعداد  شوند.  تبدیل  مهاجم  گونه 
گونه های مهاجم ایران در آینده نه چندان دور 
تغییر خواهد کرد. وجود فهرست کامل گیاهان 
قرنطینه، بیگانه، بومی شده و مهاجم برای ایران 
بزرگی  استان، کمک  برای هر  تفکیک  به  و 
به کاهش اثرات سوء گیاهان بیگانه و خطر 
تهاجم آنها خواهد کرد، با در دست داشتن این 
اطالعات، اعمال برنامه های مدیریتی به ویژه در 
استان های واقع در منطقه اکولوژیکی هیرکانی، 
که مستعد تهاجم های بیشتری نسبت به سایر 

عکس 4- گیاه نیلوفر)Ipomoea nil( عکس از سیما سهرابی

شکل 5- روندنمای شرایط الزم برای ارزیابی خطر یا اثر گیاهان بیگانه و یا مهاجم
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مناطق اکولوژیکی ایران هستند، بهبود خواهد 
.)Sohrabi et al., 2022( یافت

پایش مداوم گونه های بیگانه وارد شده به 
کشور، منوط به پیشگویی امکان گسترش و 
تعیین مناطق مستعد تهاجم گونه های بیگانه 
مورد نظر  منطقه  یا  در کشور  بالقوه(  )توزیع 
است. تعیین توزیع بالقوه با استفاده از مدل هایی 
مثل SDM وENM و داده های محیطی انجام 
 .)Romero-Alvarez et al., 2017( می شود
مستعد  مناطق  تعیین  و  پیش بینی  از  پس 
تهاجم به تفکیک هر گونه، آگاه سازی و ارائه 
راهکارهای مدیریتی مناسب به کارشناسان، 
بهره برداران و مدیران اجرایی مرتبط با گیاهان 
مهاجم در هر منطقه نیز باید مدنظر قرار گیرد.
از  کامل  اطالعات  داشتن  عالوه بر این، 
اثرات  به خصوص  و  اکولوژی  بیولوژی، 
محیطی و اجتماعی- اقتصادی گیاهان بیگانه 
بسیار حائز اهمیت است. در کشور در زمینه 
تحقیقات تهاجم گیاهی، به ویژه بررسی اثرات 
 Sohrabi et( محیطی، اجتماعی و اقتصادی
al., 2021( خأل زیادی وجود دارد. کمبود 
اطالعات در خصوص اثر اجتماعی و اقتصادی 
گیاهان بیگانه و مهاجم توسط محققان زیادی 
 Evans et al., 2016;( گزارش شده است
 Bacher et al., 2018; Blackburn et
تحقیقات  است،  بهتر  بنابراین   .)al., 2014
با هدف رفع کمبود اطالعات پیرامون اثرات 
مهاجم سازماندهی شوند.  و  بیگانه  گیاهان 
بیشتر مطالعات انجام شده در ایران، خصوصیات 
علف  )مانند  را  مهاجم  گیاهان  بیولوژیکی 
نیلوفر(  و  خوابیده  فرفیون  آزوال،  خرس، 
بررسی و تعدادی نیز مدیریت آنها را ارزیابی 
کرده است )برای مثال مدیریت کاتوس، آزوال 
1399Sa- و سنبل آبی( )یعقوبی و همکاران،
 betraftar et al., 2013; Sohrabi et al.,
2011; (، ولی به اثر آنها بر فون و فلور منطقه 
و تحمیل هزینه های اجتماعی و اقتصادی در 
بررسی  است.  نشده  اشاره ای  طوالنی مدت 
احتمال وقوع هیبریداسیون نیز از موارد مهمی 
است که در ایران تحقیقی در مورد آن انجام 
نشده است، به عنوان مثال به نظر می رسد نیلوفر 
).Ipomoea sp( دارای توان هیبریداسیون با 
سایرگونه های نزدیک خود باشد. با در دست 
داشتن اطالعات بیشتری از اثر منفی آنها در 

بیشتری  ارزیابی ها صحت  کشور، خروجی 
خواهد یافت و به دنبال آن تعیین اولویت های 
ارزیابی  با  نیز دقیق تر خواهد شد.  مدیریتی 
گیاهان مهاجم، اجرای برنامه های مدیریتی و 
سیاست های الزم برای کنترل ورود و خروج 
آنها از مرزهای کشور و استان ها ممکن می شود. 
پایش مداوم گونه های بیگانه، نظارت جدی بر 
ورود و خروج محموله های گیاهی به کشور و 
اعمال چهارچوب منظم و قوی در مورد گیاهان 
بیگانه در سطح کشور و استان ها، از ضروریات 
مهم برای کاهش اثرات منفی تهاجم های زیستی 
گیاهی به شمار می رود. در این رابطه، اجازه 
ورود و توسعه کشت گیاهان بیگانه در کشور، 
که دارای سابقه تهاجم در جهان هستند، باید 

محدود و تحت نظارت انجام شود.

 منابع
Anrede( اسکندری، م.، 1397. گزارش گیاه مهاجم

به عنوان   ra cordifolia) Basellaceae
گونه جدید برای ایران. رستنیها، 19)1(: 72-74

امینی، ط.، جلیلی، الف. و زارع، ح.، 1399. گونه های 
بر  آنها  زیستی  و  تهاجمی  خطرات  و  مهاجم 
تنوع زیستی رویش های هیرکانی و معرفی گونه 
Ipomoea indica  به عنوان گونه مهاجم برای 
اولین بار از ایران. طبیعت ایران، 5)3(: 35-48.
ب.،  یعقوبی،  الف.،  کازرونی منفرد،  س.،  تکاسی، 
رحیمیان مشهدی،  ح.،  ساسان فر،  م.،  اویسی، 
گزارش  1396.نخستین  ه.،  مولر-شارر،  و  ح. 
ایران، گونه  از   Ambrosia psilostachya
گیالن.  استان  منطقه ساحلی  در  مهاجم  گیاهی 

رستنیها، 18)2(: 226-222.
سهرابی، س.، جلیلی، ع.، زند، ا. و قرخلو، ج.، 1401. 
بررسی  بیگانه  ایران و  از گیاهان  معرفی برخی 
خطر تهاجم آن ها. طبیعت ایران، 7)2(: 85-77.
یعقوبی، ب.، پورامیر، ف. و منصورپور، ف.، 1399. 
سنبل  آبی  آبزی  هرز  علف   شیمیایی  کنترل 
)Eichhornia crassipes(. دانش علف های 

 هرز ایران، 16)1(: 78-63.
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