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کاوش
   تازه های محیط زیست   

به من بگو چرا: پرسش و پاسخ

پیشنهاد: تازه های دانش

اخیرا گزارش هایــی از ورود پالونیا 
در جنگل های شــمال گزارش شــده 
اســت. حســین آخانی، گیاه شناس 
دانشگاه تهران می گوید: تکثیرکنندگان 
ایــن درخــت را به مناطــق جنگلی 
هیرکانی هــم برده اند و در مناطقی از 
شمال رویش خودروی آن آغاز شده 

است، آن هم درســت در سالی که جنگل های هیرکانی 
ایران توسط یونســکو به عنوان میراث جهانی ثبت شده 
اســت، چگونه می توان پذیرفت که تکثیــر یک گیاه با 
قابلیت مهاجم شــدن، وارد اکوسیستم جنگلی شمال 
کشــور شــود؟ او می گوید: کارکنان دانشگاه گرگان چه 
بدی در زیباترین درخت جهان یعنی انجیلی - که بومی 
و افتخار جنگل های ماست- دیده اند که مردم را تشویق 
به کاشت یک گونه چینی می کنند. آخانی نیز همچون قنبر 
ابراهیمی، استاد پیشکسوت چوب ایران درخت انجیلی 
را از نظر اقتصادی و زیباشناسی بسیار باارزش توصیف 
می کند و معتقد اســت بهتر است این درخت جایگزین 
پالونیا شــود. او می گوید: در حالی که بازار ما از کاالهای 
غیرمرغوب چینی پر شــده است و زباله های آن، ایران را 
به یکی از کثیف ترین کشورهای جهان تبدیل کرده، آیا تنوع 

زیستی ما هم باید مورد هجوم گیاه چینی قرار گیرد؟

دانشنامه: مفاهیم دانش

ورود پالونیا به جنگل های شمال

سازمان حفظ نباتات، سازمان حفاظت 
محیط زیست، سازمان جنگل ها و مراتع، 
سازمان پدافند غیرعامل، مراکز پژوهشی 
و دانشگاهی باید تا دیر نشده با همکاری 
دســتگاه قضایی مســئولیت همه را در 
مقابل آن روشــن کنند. به همین دلیل 

پیشنهاد می شود:
1. کشت این گیاه تا زمانی که ارزیابی ریسک کشت پالونیا در 
ایران توسط محققان غیرمنتفع در بازه زمانی کافی انجام نشده، 

ممنوع شود. 
2. از تولیدکنندگانی که اقدام به کشت و توزیع این گیاه می کنند 
تضمین های الزم جهت پذیرفتن مسئولیت ناشی از خطرات 

بعدی گرفته شود.
3. تمامــی محل هایی که این گیاه وارد شــده، جهت انجام 
پایش های علمی از نظر مهاجم شــدن و گسترش و میزبانی 

آفات تحت بررسی قرار گیرد. 
4. قوه قضائیه با استناد به قانون حفظ ذخایر ژنتیکی از واردات 

آن جلوگیری کند.
5. به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی، تبلیغ پالونیا و دیگر گیاهان 

وارداتی در رسانه ملی ممنوع شود. 
6. دولت بایســتی تحقیقات و راهکارهــای اصولی جهت 
استفاده و کشت گیاهان بومی با مصرف کم آب را حمایت کند. 

راه مقابله با پالونیا چیست؟

نام علمی گیــاه Paulownia به نام 
ملکه هلند نامگذاری شــده و به تیره 
Paulowniaceae تعلــق دارد. از 7 

گونه این گیاه در جهان، 6 گونه بومی 
چین و یک گونه آن تا کشور الئوس 
و ویتنــام پراکنش دارد. رویشــگاه 
طبیعی آن در مناطق جنگلی با 700 

تا 2000 میلی متر است. درخت پالونیا در مناطق جنگلی 
آسیای شرقی محبوب اســت و در برخی کشورها از 
جمله در ژاپن درختان پالونیا در حاشــیه خیابان های 
توکیو به عنوان درخت زینتی کاشــته می شود. از سال 
2000 به بعد، گاه و بیگاه پایه هایی از این گیاه در ایران و از 

جمله باغ گیاه شناسی مشاهده شد.
ســطح برگ های آن پهن و ابعادی تا 40 سانتیمتر 
دارد. چنین سطح برگی در هیچ گونه درخت بومی در 
ایران وجود ندارد و طبیعی است به دلیل سطح بسیار 
باالی تبخیر و تعرق به شــدت به آب نیاز دارد. آکادمی 
علوم چین می گوید »پالونیا قدرت سازش پذیری باالیی 
دارد و رشد فوق العاده سریعی دارد«. فرمول فتوسنتز 
برای این گیاه 3 کربنه، در علم فیزیولوژی مشــخص 
است. یعنی هر چه رشد بیشتر باشد، مصرف آبش هم 

بیشتر است. 

پالونیا چیست؟

دانشگر: بیشتر بدانید

حسین آخانی، گیاه شناس و استاد دانشگاه تهران در 
مخالفت با گونه وارداتی پالونیا در کشور می گوید: آنچه 
در مــورد ارزش اقتصادی چوب پالونیا گفته می شــود، 
سرابی بیش نیست. چوب پالونیا به دلیل سرعت باالی 
رشد، بسیار نرم و کاربردهای خاصی در ساخت وسایل 
موسیقی، کنده کاری  یا ســاخت تابوت دارد. این کاربرد 
برای کشــورهایی که مرده هایشــان را با تابوت به خاک 
می سپارند مفید است نه برای ما ایرانیان. مهم ترین مشکل 
پالونیا میزبانی آفت ها است. در تجربه عملی که همکارم 
دکتر شــاکری داشتند، شپشک سفید در تنه این درخت 
مهاجم، آسیب جدی به مزرعه ایشان وارد کرد. بزرگترین 
خطر آن سن قهوه ای است که در مقاله ای که در سال 2016 
در مجله پالس وان منتشر شده، به آن اشاره شده است. 
اگر چه هنوز سن قهوه ای به ایران وارد نشده است، ولی با 
گسترش کشت پالونیا، فقط یک بی احتیاطی دیگر کافی 
است، خسارت های سنگین بیشتری به کشاورزی ما وارد 
کند. او می افزاید: بسیاری از گیاهان بومی یا امتحان پس 
داده، مانند صنوبر می توانند در کشــاورزی مورد استفاده 
قرار گیرند. ممرز نیز از گیاهان باارزش جنگلی ایران است 
که هم با اقلیم ما ســازگاری دارد و هم کاشت آن باعث 
می شود نیاز به برداشت آن از جنگل های طبیعی کاهش 
یابد )دکتــر قنبر ابراهیمی(. اما مســئله گرایش به گیاه 
خارجی ناشی از یک بیماری خارجی پرستی افراطی در 
جامعه اســت که هر آنچه از خارج باشد را خوب و آنچه 
از داخل است را بد و بی کیفیت می داند. شاید این مسئله 
در مورد تولیدات صنعتی مانند خودرو و کامپیوتر توجیه 
داشــته باشد، ولی در مورد تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی 
نادرســت اســت چرا که ایران با داشــتن بیش از 7500 
 گونه گیاهی و 1800 گونه بومی از ســه ناحیه جغرافیایی
 ایرانی-تورانی، اروپا-ســیبری و صحارا-سندی، یکی 
از مهمترین مراکز تنوع ژنتیکی دنیای قدیم است. وقتی 
پدران ما پانزده هزار سال پیش گندگ و جو را در منطقه 
اهلی کردند که غذای میلیاردها انسان است، آیا محققان 
نباید نسبت به اهلی سازی گونه های بومی اقدام کرده و از 

ورود گیاهان آسیب زا به کشور جلوگیری کنند؟
به گفته او دســتگاه  های مسئول درباره کاشت پالونیا 
در ایران ورود به موقعی نداشــتند. ارزیابی ریسک ورود 
گیاه انجام نشده و این گیاه به شکل افسارگسیخته ای در 
حال کشت است. تبلیغ درخت پولساز در شرایط سخت 
اقتصادی بد این روزها همه را تحریک کرده است تا با آن 
پولدار شوند. مردم نمی دانند که این گیاه معجزه نمی کند 
و چوب آن فاقد کیفیت اســت. هنوز بسیاری از مسائل 
آن ناشناخته اســت و نمی توان گیاهی که جنگلی است 
را در اقلیم های مختلف کشــور از جنگل های هیرکانی 
تا بیابان های طبــس و کرمان و اهواز وارد کرد. مروجان 
پالونیا نمی گویند که آب شــیرین باارزش کشور را نباید 
برای کاشت گیاهی صرف کرد که چوبش ماندگاری ندارد 
و استفاده از آن خود مشکالت زیست محیطی بیشتری 

دارد. 
آخانی می گوید: در کشوری که در شرایط تنش آبی به 
سر می برد و همه دستگاه های دولتی و محققان پیشنهاد 
محصوالت کم آب بر می کنند، تشویق مردم به کاشت یکی 
از پر مصرف ترین درختان آب بر دنیا با کدامین دوراندیشی 
صورت می گیرد؟ اینکه کسی در کوتاه مدت بتواند پولدار 
شــود، ادامه همان روند ناسالمی اســت که ما می توانیم 
با روش های سریع مشــابه خرید و فروش ارز و سکه و 
مسکن به آن برسیم! طبیعی است که همه می خواهند در 
مسابقه پولدار شدن شرکت کنند. ولی آیا اینها حاضرند 
تضمین حقوقی دهند که پالونیا به منابع آبی کشور آسیب 
نمی رساند، باعث گسترش آفات نشده و مهاجم نمی شود؟ 
صنوبری که سال ها در ایران کشت شده است، چه مشکلی 

دارد که حاال باید با پالونیا جایگزین شود؟

قیل و قال برای یک گیاه بیگانه

طبیعت تابوت 
گسترشکاشتگیاهغیربومیپالونیادرایرانمنابعآبشیرینراتهدیدمیکند

گزارش
یست محیطز

واردات گیاهــان خارجی، یکی از معضالت بزرگ 
تنوع زیســتی در ایران و جهان است. اگرچه جابجایی 
گیاهــان و جانــوران در دنیــا قدمتی به انــدازه تاریخ 
مهاجرت های انســانی دارد، ولی با گســترش راحت 
جابجایی در دنیــا و تمایل انســان ها در بهره مندی از 
داشــته های دیگران، این روند در قرن هجدم تا اواسط 
قرن بیســتم، شــتاب گرفت. اما دیری نگذشــت که 
دانشــمندان و دولت ها پی بردند کــه این جابجایی ها 
خسارت های بسیار هنگفتی برای کشاورزی و محیط 
زیست دارد. این خسارت ها اغلب ناشی از مهاجم شدن 
گونه های خارجی و خسارت به زیست بوم هایی است که 
میلیون ها سال با آن مکان سازش پیدا کرده اند. چراکه 
گونه های وارداتی دشــمن طبیعی ندارند و در صورت 
داشتن زیســتگاه مناسب خیلی سریع تکثیر می شوند. 
آسیب ناشــی از گونه های خارجی در دوکشور آمریکا 
و استرالیا، ملموس تر بود به طوریکه خسارت سالیانه 
گونه های مهاجم در آمریکا در جنگل کاری، کشاورزی 
و ماهیگیری بالغ بر 120 میلیارد دالر )یعنی ســه برابر 

درآمد ساالنه عادی و غیر تحریمی نفت ایران( است. 
از این رو، بسیاری از کشورها برنامه های سختگیرانه 
درمــورد گونه های مهاجم و وارداتــی دارند. هر گونه 
خارجی که وارد کشور می شود باید از مراجع رسمی و 
قانونی مجوز دریافت کند و فرد وارد کننده باید هدف از 
واردات آن را مشخص کرده و تضمین های الزم قانونی 
را در عــدم ورود گیاه به محیط طبیعی بدهد. گمرک 
آمریکا برای بذرهایی که وارد کشــور می شــود مجوز 
قانونی می خواهد و در اداره پست، بذرهای فاقد مجوز 
یا برگردانده می شوند یا با اشعه، قوه رویشی آنها تخریب 
می شود. در کشور استرالیا نیز برای به حداقل رساندن 
شانس ورود گونه های خارجی، ورود با کفش کتانی به 

آن کشور ممنوع است.
در کشــور ما نیز گرچه، قوانین خوبی برای حفظ 
تنوع زیستی تصویب شده، ولی به دلیل قانون شکنی 
عده ای سودجو و عدم مقاومت سازمان های مسئول 
در مقابل فشار سنگینی که گاهی منتفعین به آنها وارد 
می کنند باعث شــده، ورود بی رویه گونه های بیگانه 
گیاهی و جانوری، خســارت های ســنگینی به تنوع 
زیستی کشــور وارد آورد. نمونه های بارز این واردات، 
ماهــی مهاجم تیالپیا، ســرخس آزوال و ســنبل آبی 
به محیط های آبی کشــور و گیاه کهــور آمریکایی در 
جنوب کشــور است. خوشــبختانه دو اتفاق میمون 
در روز درختکاری اسفند ســال گذشته با تذکر مقام 
رهبری درمورد نهال های مضر و ســخنان روشنگرانه 
آقای دکتر عبدلی در جلسه دیدار با ریاست قوه قضائیه 
در تاریخ 22 تیر 1398 و قول آقای رئیسی در برخورد 
با صاحبان قدرت و ثروت، این امید را تقویت کرده تا 
بتوان به استناد قانون مانع کسانی شد که کشور را بدون 
ورود نیروی نظامی در اختیار متجاوزان خارجی قرار 
می دهند. خطــر ورود گونه های خارجی صدها برابر 
خطر ورود فرهنگ های خارجی است، چراکه طبیعت 
بیگناه هیچ دفاعی در مقابل گونه های مهاجم و آفات 

بیگانه ندارد. یک نمونه بارز آن آفتی است که توانست 
بخش عمده شمشادهای ما را نابود کند. 

WWچگونه پالونیا وارد ایران شد؟
درمــورد درخت چینی پالونیا که یک عضو هیئت 
علمی سابق دانشــکده منابع طبیعی گرگان آن را وارد 
ایران کرده و یک مربی آن را ترویج داده است، هیچکدام 
از قوانین کشور رعایت نشده است. این افراد بدون آنکه 
ارزیابی ریسک ورود یک گیاه خارجی را انجام دهند و 
از سازمان های مسئول مجوز الزم را بگیرند، به کاشت 
آن مبادرت و با ایجاد سروصدای زیاد آنها را در مقابل 
کار انجام شــده قرار داده و بــا بهانه هایی مانند کمک 
به تولید و منافع اقتصادی مخالفان را مرعوب می کنند. 
آنچه تأسف آور است نسبت این گروه با دانشگاه، علمی 
بــودن ورود پالونیا را در اذهان متبــادر می کند، بدون 
آنکه سوال شــود که چگونه دانشگاه گرگان با وجود 
مخالفت های اعضای هیئت علمی متعدد آن، به عنوان 
پرچمدار کاشت این گیاه خارجی مطرح شده است. 
اتفاقا باسابقه ترین اســتادان این دانشگاه مخالف این 

کشت هستند. 
استان گلستان مهد تنوع زیســتی ایران است و از 
جمله استان هایی است که به دلیل تخریب منابع طبیعی 
همیشه از سیل آســیب دیده است. چنین دانشگاهی 
باید در خط مقدم ایستادگی در مقابل مخربان محیط 
زیست و حفظ تنوع زیستی باشد، ولی امروز پرچمدار 
پالونیاکاری شده است. چنین پرچمداری شبه علمی 
باعث شده است که به دلیل رشد سریع آن، تبلیغ بیش 
از اندازه ای درمورد پالونیا در رسانه ها و فضای مجازی 
راه بیفتد و به آن حتی »درخت پولساز« لقب داده اند. 
این در حالیســت که از چــوب بی کیفیت این درخت 
عمدتا برای تهیه تابوت در دنیا استفاده می شود. وقتی 
رپرتاژ آگهی تبلیغ پالونیا را در سیما در ساعات پربیننده 
دیدم، از خود ســوال کردم در حالی که هر ثانیه تبلیغ در 
تلویزیون 2 تا 5 میلیون تومان است، آیا این رپرتاژها از 
جایی حمایت مالی شده است؟ چگونه رسانه ملی تبلیغ 
کاشت یک گیاه غیر قانونی را انجام می دهد در حالی که 
کمتر ارگانی برای آموزش های محیط زیستی می تواند 
آنتــن تلویزیون را بخرد. بدون شــک این رکوردی در 
تاریخ ایران اســت که مروجین یک گیــاه غیربومی، 
علیرغــم تاکید مقــام رهبری در ممانعت از کاشــت 
نهال های مضر توانســته اند، رسانه ملی را همراستای 

اقدامات خود کنند. 

WWمخالفت مراکز تحقیقاتی با کاشت پالونیا
اخیرا موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع هم طی 
نامه شماره 2/19/ 1398 به سازمان پدافند غیر عامل 
کشور به دلیل مصرف باالی آب و خطراتی که باعث 
طغیان آفات می شــود، کاشــت این گونه را به صالح 
ندانســته است. سازمان حفظ نباتات هم با کاشت آن 
مخالف است و طبق گفت وگویی که با یکی از مدیران 
آن ســازمان داشتم از فشــارها و بی اخالقی هایی که 
با آنها شده اســت حکایت می کرد. حامیان این گیاه 
با بهانه هایی مانند اینکه کاشــت این گیاه سریع الرشد 
می تواند به حفظ جنگل ها کمک کند و در شــرایط 
اقتصادی سخت این روزهای کشور منبع درآمد سرشار 

برای کشت کنندگان آن باشد، ســعی در پنهان کردن 
اقدام غیرقانونی خود و خسارت هایی دارند که گسترش 
این گیاه در آینده، طبیعت کشور و منابع آبی ما را تهدید 

خواهد کرد. 

WWآیا پالونیا مهاجم است؟ 
اگرچه شدت مهاجم شــدگی آن از گیاهانی مانند 
کهور آمریکایی کمتر اســت، ولی گزارشات متعدد از 
مناطق مختلف دنیا مانند آمریکا، اتریش و جزایر قناری 
حاکی از تهاجم آن دارد. بر اســاس پایگاه اطالعاتی 
گونه های مهاجم، گونه P. tomentosa به سرعت در 
خاک های فقیر، زمین ها و معادن رها شــده، حاشیه 
راه آهن و جاده، شیب های تند و آبراهه ها استقرار پیدا 
کرده و یک مهاجم خشــن اســت. هر درخت پالونیا 
می تواند 21 میلیون بذر سبک و کاغذی تولید کند که 
در هر جایی می توانند پخش و رشــد کند. فرانز اسل 
از دانشــگاه وین در مقاله ای در مجله معتبر پرســلیا 
تحت عنوان »زینتی یا مضر« در مورد ســابقه مهاجم 
شدن پالونیا در اتریش می نویســد: »این درخت ابتدا 
در دهه 1960 وارد وین شــد، سپس تعداد مکان های 
رشــد خودرو به 151 مکان رســید. تعداد مکان های 
یافت شــده گیاه ارتباط نزدیکی با زمــان ورود به آن 
منطقه دارد. بیشتر مکان هایی که درخت استقرار پیدا 
کرده اســت، مناطقی با ارتفاع کم و گرم زیر 450 متر 
از ســطح دریاســت. درخت پالونیا در جمعیت های 
کوچک با کمتر از 10 فرد دیده می شود و به عنوان گیاه 
پیشــرو در مناطق تخریب شده شهری رشد می کنند. 
با توجه به تغییرات اقلیمی در آینده امکان توســعه این 
درخت خارج از محدوده فعلی وجود دارد. تجربیاتی 
که از رفتار این درخت در آمریکا به دســت آمده، نشان 
می دهــد این درخت زیســتگاه خود را بعــد از مدتی 
به رویشگاه های طبیعی و حاشیه جنگل باز می کند«. 

با توجــه به اکولوژی و رفتــار غیرقابل پیش بینی 
این درخت در کشــورهای مختلف، بزرگترین خطر 
مهاجم شدگی آن در جنگل های شمال است. مهاجم 
بــودن آن در ایــران در تجربه عملی، توســط همکار 
دانشگاهی نگارنده آقای دکتر شاکری، به تجربه دیده 
شده اســت. نامبرده بعد از مشکالتی که این درخت 
در مزرعه شــخصی اش ایجاد کــرد تصمیم به حذف 
آن می گیرد و حتی برای حــذف فیزیکی آن وقتی که 
روش های فیزیکی معمول موفق نشــد، با بلدوزر هم 
نتوانســت آن را حذف کند. رویشــگاه طبیعی پالونیا 
به مناطق جنگلی شمال کشور بســیار شبیه است و 
لذا ریســک مهاجم شدگی آن بســیار باال ست. آنچه 
مبلغین این گیاه ادعا می کنند که در 20 ســال گذشته 
مهاجم شدگی آن در ایران دیده نشده است، مبنای علمی 
ندارد. رفتار گیاه مهاجم بسیار شبیه ویروس ایدز است. 
دوره خفتگی این ویــروس در افراد مختلف متفاوت 
است. اینکه در ایســتگاهی در گرگان مهاجم شدگی 
دیده نشــده است، دلیلی بر آن نیســت که در جاهای 
دیگر مهاجم نشود. ضمن آنکه راستی آزمایی این ادعا 
توسط محققان مستقل و نه منتفعین باید صورت گیرد. 
مهاجم شدگی رابطه مستقیمی با قدرت رقابت در به 
دست آوردن منابع غذایی و آب و توانایی تکثیر رویشی 

و زایشی دارد.

حسین آخانی*
استاد گیاهشناسی دانشگاه تهران


