وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

سنبل آبی ،بحران فراروی منابع آبی کشور

تهیه وتدوین  :علیرضا میرزاجانی

پاییز 9318

حفبظت اص آًْب دسالتصبد هؼیـتی سٍػتبئیبى ٍ ایجبد سٍحیِ
ؿبدی ٍ ًـبط ػبکٌبى ضشٍسی هی ثبؿذ.

حبران فرا روی منابع آیب کشور

سنبل آیب

پظٍّـکذُ آثضی پشٍسی آثْبی داخلی کـَس (ثٌذس اًضلی)

دس اػتبى گیالى ثیؾ اص  2000آثجٌذاى فؼبل ثب هؼبحتی ثبلغ ثش
ّ 8000کتبس ثجت گشدیذُ اػت.
هٌبثغ آثی اسصؿوٌذی ّؼتٌذ کِ ثِ جْت کـبٍسصی ،صیذ ،ؿکبس
ٍ گشدؿگشدی اّویت ثؼضایی داسًذ.

آتثندان ها

ػٌجل آثی
گیبُ ػٌجل آثی ثب ًبم ػلوی
 Eichhornia crassipesدس صهشُ گیبّبى
آثضی اػت .داسای گلْبیی ثِ سًگ آثی هتوبیل
ثِ ثٌفؾ ٍ ثؼیبس صیجب اػت .یکی اص ؿؾ
گلجشگ آى داسای یک لکِ صسد اػت.
ػٌجل آثی ،داسای ثشگ ّبی ضخین ٍ هَم هبًٌذ
هی ثبؿذ کِ  20ػبًتی هتش عَل ٍ  5تب 15
ػبًتی هتش پٌْب داسًذ .دم ثشگْب تغییش ؿکل یبفتِ
ٍ اػفٌجی ؿذُ اًذ کِ هی تَاًٌذ سٍی ػغح آة
ؿٌبٍس ثوبًٌذ .تب استفبع یک هتش اص ػغح آة ًیض
سؿذ هی کٌٌذ.
اص عشیك ػبلِ ّبی سًٍذُ ٍ ثزس ثِ ؿذت تکثیش
یبفتِ ٍ گؼتشؽ هی یبثذ.
ثزس آى تب  30ػبل صًذُ هی هبًذ.
ورود و گسترش سنثل در مناتع آتی ،قطة کطاورزی و توریسم استان را تهدید کرده و تاعث ناتودی
اضتغال در منطقه می گردد

گیبُ ػٌجل آثی اٍلیي هَضَع پذافٌذ غیش ػبهل صیؼتی کـَس ثَدُ ٍ ثش اػبع دػتَس اػتبًذاس
ٍ پی گیشی ًیشٍی اًتظبهی ٍ لضبیی اػتبى ،خشیذ ٍ فشٍؽ ٍ اؿبػِ آى هوٌَع هی ثبؿذ.
پراکنص سنثل آتی
ایي گیبُ ثَهی آة ّبی آهبصٍى اػت .اهب اهشٍصُ دس
ّش  5لبسُ جْبى ٍ دس ثیؾ اص  75کـَس گؼتشؽ یبفتِ
اػت .دس هٌبعك ٍاسد ؿذُ ثِ ػٌَاى گًَِ ای ثِ ؿذت
هْبجن ؿٌبختِ ؿذُ اػت.
معضالت ناضی از سنثل آتی
• گیبُ ػٌجل آثی ؿذیذا هْبجن ثَدُ ٍ ثِ ػشػت گؼتشؽ
هی یبثذ ٍ عی  10سٍص دٍ ثشاثش هی ؿَد.
• ػٌجل آثی اص عشیك جزة ٍ تؼشق ؿذیذ آة ػجت هی
ؿَد تب آة الصم ثشای آثیبسی ٍ کـبٍسصی ثؼیبس کبّؾ
یبثذ.
• ثبػث هؼذٍد ؿذى کبًبل ّب ٍ هؼیشّبی آثی ؿذُ ٍ
کـتیشاًی ٍ لبیك ساًی غیش هوکي هی ؿَد.
• ثبػث خؼبست ثِ تبػیؼبت آثیبسی ٍ الکتشیکی ًصت
ؿذُ دس هخبصى آثی هی گشدد.
• ثبػث کبّؾ تٌَع صیؼتی ٍ اص ثیي سفتي جبًذاساى ثَهی
هثل اًَاع هبّی ّب ٍ گیبّبى هی ؿَد.
• ثبػث افضایؾ جبًَساى هَری هثل پـِ ّب ،هگغ ّب ٍ
هَؽ ّب ؿذُ کِ دس ًْبیت ؿیَع اًَاع ثیوبسی ّب سا دس
پی خَاّذ داؿت.
• اًَاع فؼبلیت ّبی تفشیحی هثل لبیمشاًی ،ؿکبس ٍ صیذ
غیش هوکي هی ؿَد.

مناطق آلوده ته سنثل آتی در استان گیالن
 آثجٌذاى ػیٌک ثخـْبی غشثی ،هشکضی ٍ ػیبُ کـین دس تبالة اًضلی سٍدخبًِ ّبی ًضدیک سٍػتبّبی چکٍَس ٍ هشغک هؼیش لیال کَُ لٌگشٍد آثجٌذاى هالػشای ؿفت جبدُ اهیي آثبد خـکجیجبس سٍػتبّبی ؿبخبل ٍ کتنسنثل آتی در تاالب انسلی

دس ّش ّکتبس  500تي اص گیبُ تَلیذ هی ؿَد ثٌبثشایي هجبسصُ
ثب گیبُ ػٌجل آثی ثؼیبس ػخت ٍ گشاى اسصیبثی ؿذُ دس
حبلیکِ پبیؾ هؼتوش هٌبثغ آثی ٍ جلَگیشی اص ٍسٍد گیبُ
ساحتتش ثَدُ ٍ ضشٍسی هی ثبؿذ.
ثشای همبثلِ ثب ػٌجل آثی ػبالًِ  4هیلیَى دالس دس ایبلت
فلَسیذای آهشیکب ّضیٌِ هی ؿَد .ایي سلن دس کـَس کَچک
هبلیّ 100ضاس دالس دس ػبل هی ثبؿذ.
ّضیٌِ پبکؼبصی ّ 11کتبس اص آثجٌذاى ػیٌک 120 ،هیلیَى
تَهبى ثَد کِ ثب هـبسکت ثؼیبسی اص ػبصهبى ّبی دٍلتی ٍ
هشدم ًْبد اًجبم گشفت

روش های مثارزه تا سنثل آتی
سٍؿْبی هکبًیکی (جوغ آٍسی دػتی یب ثب هبؿیي آالت)،
ؿیویبیی (اػتفبدُ اص ػلف کؾ ّب) ،ثیَلَطیک (اػتفبدُ اص
حـشات ٍ ػَاهل ثیوبسی صای لبسچی ٍ هیکشٍثی) ٍ تلفیمی
اص ایي سٍؿْب ثشای همبثلِ ثب گیبُ اػوبل هی ؿَد.

دسصَست هـبّذُ گیبُ اص اًتمبل آى ثِ ػبیش هحیظ ّبی آثی اهتٌبع ًوَدُ ٍ هشاتت سا ثب ػبصهبى هؼئَل اص لججیل اداسُ
کل حفبظت هحیظ صیؼت اػتبى گیالى ( ،)33824626 -7پظٍّـکذُ آثضی پشٍسی آثْبی داخلی ( ،)44424052اداسُ
کل پذافٌذ غیش ػبهل اػتبى گیالى () اعالع فشهبئیذ.

