
 مقاله پژوهشی

 10.22092/IJFRPR.2021.353506.1466 (: DOI) شناسه دیجیتال نشریه علمی تحقيقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران

  20.1001.1.17350859.1400.19.2.3.2 (:DOR) شناسه دیجیتال (1400) 231-250، صفحه2شماره  19جلد 

 

 زیستی و نحوه مدیریت هماهنگ آنها های بیگانه مهاجم در کاهش تنوع مروری بر نقش گونه

 المللیدر سطح ملی و بین

 

 *1آباديعلي علیزاده علي
 ترویج كشاورزی، تهران، ایرانسازمان تحقيقات، آموزش و پزشكی كشور، سسه تحقيقات گياهؤمنویسنده مسئول، دانشيار پژوهش،  -*1

 comaalizadeh1340@yahoo.الكترونيک: پست     
 

 09/04/1400تاریخ پذیرش:                                18/11/1399تاریخ دریافت: 

 

 

 چکیده
زیست محيطكشاورزی، منابع طبيعی و  درآنها  اهميت ،«مهاجم ههای بيگانگونه» در این مقاله، سعی شده است ضمن معرفی

زیست و محيط ای كه به گياهانلحاظ صدمه از ،«مهاجم هبيگانهای گونه» با «هرز هایعلفآفات، بيمارگرها و » . تشابهشودبررسی 
اصلی  هيفاز چهار وظ ، یكی«گياهی زیستی در برابر آفاتها و تنوعزیست، جنگلحفاظت از محيط» ،سبب شده است ،كنندوارد می
 «ایآفات قرنطينه»همان  ،نباتات المللی حفظكنوانسيون بينارچوب ه)كه در چ «مهاجم ههای بيگانگونه»نباتی محسوب شود. ه قرنطين

 اند.زیستی معرفی شده تنوع ه، از مهمترین عوامل نابودكنند«های طبيعیزیستگاهنابودی  تخریب و» هاز پدید پسشوند(، تلقی می
می «مهاجم ههای بيگانگونه»را موظف به مقابله با  خود دو هر ،نباتات المللی حفظزیستی و كنوانسيون بين كنوانسيون تنوع ،بنابراین
زیستی  ایمنی نامهوهيش »و  «غذایی كدكس»، «گياهی بهداشت و موازین بهداشتی هنامموافقت»سازوكارهای دیگری نيز مانند  دانند.
 سازمانبيش از هشت در كنار این نهادها،  .هستندتسهيل روند انجام وظایف آن مؤثر  و نباتیه قرنطينتقویت  نيز در «كارتاهنا
زیست و ذخایر به حفظ محيط در رسيدن به اهداف مربوط ،«زیستی به تنوع گروه ارتباطی مربوط»در قالب المللی دیگر نيز بين

در  ی عضو این گروه،ضمن برشمردن نقش تعدادی از نهادها ،پایانی این تحليلدر بخش . كنندزیستی كمک می ژنتيكی و تنوع
نيل به این امر مهم در  آنهاثر ؤافزایی مطلوب و متداخل مدیریتی و همدر مورد زیست، حفظ محيطو  های بيگانه مهاجممدیریت گونه
  بحث شده است. و حياتی،

 
گروه ارتباطی ، نباتات المللی حفظكنوانسيون بين، زیستی كنوانسيون تنوع، نباتیه قرنطين، مهاجم هبيگان هایگونه: هاي کلیديواژه
 زیستی به تنوع مربوط

 

 مقدمه
 گیاهانهرز  هايعلفو بیمارگرها  ،اهمیت آفات
در معرض حمله زنده،  مانند سایر موجوداتنيز  گياهان
. این گيرندقرار می های هرزگرها و علفبيمار، انواع آفات

ازجمله بدشكلی، كوتولگی، كاهش یا  میئعوامل با بروز عال
برگی، زایی، سوختگی، لكهریشه، افزایش غيرمعمول شاخه

ایجاد گال و زخم، پژمردگی، پوسيدگی، مرگ و خشكيدگی 
گياهان و كاهش چشمگير  عمومیكامل گياه موجب ضعف 

و  هاكنه، شرات)ح شوند. آفاتكيفی و كمی محصوالت می
گياهان، ضمن بروز عوارضی مانند از  نيز با تغذیه جوندگان(

ها، قطع ها، كاهش سطح برگبدشكلی و چروكيدگی برگ
ارگرها به مانتقال بي وها ریزش ميوهو آوندها، كرموشدن 
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كمی و كيفی محصوالت  بروز خسارتوجب گياهان ميزبان، م
طریق زندگی انگلی روی  نيز چه ازز هر هایشوند. علفمی

و )صورت رقابت در اشغال فضای خاک گياهان و چه به
و استفاده از آب، مواد غذایی، اكسيژن و نور  (خارج از خاک
 شوند.و كاهش محصوالت می گياهانموجب ضعف 

 ،از این عوامل ناشی ه، ميانگين خسارت ساالنیكلطوربه
م درصد محصول است كه از این مقدار سه 35حدود 

 10، 14ترتيب حدود هرز به هایبيمارگرها، حشرات و علف
درصد نيز  12تا  ششمقدار باید  . به ایناستدرصد  12و 

پيش  هایتاز برداشت اضافه شود. جمع خسار خسارت پس
محصول درصد  45حدود  ،از برداشت برای كل جهان و پس
 (.Alizadeh, 2017e) شده استبرآورد 
را در برخی  هنگفتیهای خسارت ،از این عوامل بعضی

توان به بيماری جمله می . از آناندبه بار آوردهاط دنيا نقاز 
 (Phytophthora infestans) زمينیسفيدک دروغی سيب

 1840 هاشاره كرد كه عامل اصلی قحطی كشور ایرلند در ده
ميليون نفر جان خود  بود. بر اثر این قحطی، نزدیک به یک

ميليون نفر مجبور شدند به  5/1و حدود  را از دست دادند
كه بيماری ل(. Bourke, 1993) سایر نقاط دنيا مهاجرت كنند

 طول نيز در (Cochliobolus miyabeanus) ای برنجقهوه
بنگالدش در  را گيرشدن، توليد برنجهمهدليل به 1940دهه 
مير وو مرگ ها شهروندميليونموجب مهاجرت داد و كاهش 

 در(. Padmanabhan, 1973) دميليون نفر ش دونزدیک به 
 نام سوختگی برگ ذرت ، بيماری دیگری به1970سال 
(Cochliobolus heterostrophus)  درصد  15به نزدیک

دالر  ميليارد بين برد و یک محصول ذرت امریكا را از
بيماری مرگ (. Ullstrup, 1972) جای گذاشت خسارت بر
 1940تا  1930از دهه  (ulmi Ophiostoma) درختان نارون

موجود در  آمریكایی موجب نابودی تمامی درختان نارون
بلوط كه شاهشد.  های مسكونی و جنگلی شرق امریكاعرصه

جنوبی در نواری گسترده وجود  زمانی از كانادا تا امریكای
 Cryphonectria) به بيماری بالیت 1904سال  داشت، در

parasitica) همه به، 1930تا دهه  بيماریاین  .مبتال شد 
 (بلوطميليارد شاه 5/3) بلوط امریكاییمحدوده طبيعی شاه

 ,Cabi) قرار داد انقراضو آن را در معرض  یافت گسترش

قدرت باالی تخریبی برخی از آفات و بيمارگرها به (. 2018
اند در اقدامات حدی است كه بعضی از كشورها تالش كرده

 ,Alizadeh) از آنها استفاده كنندجنگی و خرابكارانه هم 

2011a; Alizadeh, 2011b; Alizadeh, 2017e.) 
های در این مقاله تحليلی، ابتدا به معرفی و تشریح روش

های بيگانه مهاجم و بعد به قرنطينه پيشگيری و مهار گونه
پيشگيری از »عنوان مهمترین نهاد قانونی رویكرد نباتی به

اشاره خواهد شد. در « ع زیستیآفات خطرناک و مخرب تنو
ادامه پس از معرفی مهمترین نهادها و سازوكارهای 

زیستی، به نقش كنوانسيون المللی در حفاظت از تنوع بين
زیستی و تعامل سازنده نباتات در حفظ تنوعالمللی حفظ بين

 این كنوانسيون با سایر نهادهای مرتبط، اشاره خواهد شد. 
 

  (Invasive alien species) اجممهه هاي بیگانگونه
 كه باشود ای گفته میموجودات زنده به ،های مهاجمگونه
حضور آن در آن ازپيشكه  منطقه زیستییک  ورود به
و  اخالل نظم طبيعی و خوردن هم بر اند، سببنداشته

و  های اقتصادیو ایجاد خسارتمنطقه  آن اكولوژیک
البته تمام (.  2001et al., McNeely) دنشومی زیستیمحيط
های نيستند. گاهی گونه و مهاجم بارزیان ،غيربومی هایگونه

 مانندشده و  جدید بومبی جذب زیستخوغيربومی به
 زیستی آن منطقه كمکبه غنا و تنوع های بومی گونه
 ،ها حتی مفيد هم باشنداز گونه است برخی كنند. ممكنمی
به استراليا  ی كهغلطانسرگيننوع سوسک  20حدود  مانند

آوری فضوالت دامی و باروری جمعوارد شدند و ضمن 
 نيز جلوگيری كردندها انفجار جمعيت مگس ، ازبيشتر خاک

(2000et al., Shine .) 
بیه   مختلفیی هیای  آسیيب ممكن است  ،های مهاجمگونه
درییایی   دارشیانه  ماننید از آنهیا   . برخیبوم وارد كنندزیست
 غیذایی  زنجيرهست ا ممكن(، Mnemiopsis leidyi) مهاجم

 گياه علفیی برومیو   مختل كنند، یا مانند بوم را یک زیست
(Bromus tectorum ) عملكیییرد  تمرهنیییدی درخیییتو

هییایی كییه بییوم را نيیز تغييییر دهنید. همونییين گونیه   زیسیت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%BA%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%BA%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%BA%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
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اسیت بیا    ممكن هستند،بومی  هخویشاوند بسيار نزدیک گون
بیومی   هكاهش جمعيت و انقراض گون باعثو  كنند تالقیآن 
از گياهییان تییا جییانوران و از  ،هییای مهییاجمد. گونییهنشییو
گيیرد. ميیزان   میی  داران پيويده را دربرها تا مهرهسلولیتک
 1400 ،های غيربومی بیر اقتصیاد جهیانی   گونههای تخسار
 & Wittenberg) شیده اسیت  سال برآورد  دالر در ميليارد

Cock, 2001.) 
هایی دارند كه به آنها اجازه های مهاجم ویژگیگونه
، بيرون كنند ءبقارقابت و های بومی را از ميدان دهد گونهمی
، قابليت باالی گسترش مكانی، توليدمثل سریعو رشد  مانند

های طبيعی فعال و كافی )حداقل در سال نداشتن دشمن
یعنی قابليت تغيير شيوه ) ری فنوتيپیپذیافطانعابتدایی(، 

توانایی تحمل شرایط (، زندگی برای تطبيق با محيط جدید
های ها و سكونتگاهارتباط با انسان، محيطی متنوعزیست
 .های دیگرسابقه تبدیل به گونه مهاجم در محيطو  انسانی
 (Ecological communities) محيطیجوامع زیست كليه

های مهاجم گونه هوبيش مورد حملكم كره زمين،در سراسر 
تأثير  هایی از جهان كه بيشتر تحتبخش. اندگرفته قرار

شمالی و جنوبی و  در آمریكای عمدتاً ،گياهان مهاجم است
در آفریقا، هند و برخی از این پدیده . قرار دارداستراليا 
شود. مناطقی كه برای حفظ می دیدهميزان كمتری  جزایر به
 هاز این قاعد ، نيزاندجدا شده محصور و ،زیستی تنوع
گياهان و حيوانات بيگانه  و مستثنی نيستند زیستی( تهاجم)

نقاط جهان گسترش  ههم هشدتقریباً در مناطق حفاظت
نوع و  هاجمگونه متأثير  تحت ،تهاجم ميزان .ندافتهیا

ها نسبت به بقيه بوماز زیست برخیاست.  بومزیست
های بيگانه مهاجم معموالً در گونه .ترندپذیرآسيب
های زیستگاهبهتر از آشفته  ریخته وهمبههای زیستگاه
های بوم. زیستیابندمستقر شده و گسترش می ،نخوردهدست

 Geographically and) جداشده جغرافيایی و تكاملی

evolutionarily isolated ecosystems ) جزایر، مانند
 جانوران و جوامع ،كه گياهان) هااچهدری و هاكوهرشته
( در اندسال تكامل یافته هاطی ميليون هاآننظير بی زیستی

پذیرترند. اختالل در های بيگانه آسيببرابر تهاجم گونه

ازحد از ، استفاده بيشهاطبيعی، تخریب زیستگاه یهاسيستم
منابع، تغييركاربری اراضی، آلودگی شيميایی و تغييرات 

 شده های بيگانه مهاجمگسترش گونهباعث وایی وهآب
 . است

( احتمال 1برخی از قوانين اكولوژیكی تهاجم عبارتند از: 
تهاجمی شدن یک گونه با اندازه جمعيت اوليه آن ارتباط 

هایی كه عمداً در مستقيم دارد. بنابراین، احتمال استقرار گونه
بيشتر شوند، حجم زیادی وارد، كشت و پرورش داده می

هایی كه دامنه جغرافيایی شدن گونه( احتمال تهاجمی2 .است
هایی كه دامنه بومی تری دارند، نسبت به گونهوسيع

ای كه در یک كشور ( گونه3 .محدودتری دارند، بيشتر است
تواند )به احتمال زیاد( در یا مكان، مهاجم شده باشد، می

های گونه (4 .های مشابه دیگر نيز مهاجم شودكشور یا مكان
های اختصاصی دارند، بعيد است افشانگياهی كه گرده

ها نيز به همراه آنها افشانتهاجمی شوند، مگر اینكه گرده
وهوایی مبدأ با شرایط تشابه شرایط آب (5 .وارد شوند

 .آميز استزیستگاه جدید، الزمه تهاجم موفقيت
 

 هاي مهاجم بیگانهگونه مؤثر در گسترشعوامل 
از  یكی ،های انسانیزیست توسط فعاليتریب محيطتخ

های مهاجم را باال عواملی است كه شانس موفقيت گونه
است نتوانند در محيطی كه بر  های بومی ممكنبرد. گونهمی

اما گونه غيربومی  .دوام بياورند ،اثر فعاليت انسانی تغيير كرده
واند تمیو  كردهقبل به زندگی در چنين محيطی عادت  از
های بومی را در این رقابت سركوب كند. گونه
از  های بزرگ نيز اثری مشابه دارند. پسسوزیآتش
رود و فرصتی بين می نسبی گياهان بومی از سوزی مزیتآتش

این  ازتوانند شود. آنها مییجاد میا های غيربومیبرای گونه
 استفاده كرده است، غنی شده غذایی فرصت كه خاک از مواد

خود را تكثير كنند.  ،از بذرافشانی گياهان دیگرپيش و 
های ورود از مهمترین راه كشاورزی و باغبانی نيز یكی

آموز جایی حيوانات دستهای مهاجم گياهيست. جابهگونه
است در طبيعت رها شده یا  از آنها ممكن خانگی كه برخی

هاست. مسير این گونه ورودهای از دیگر راه كرده باشند،فرار 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%87
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 Water) توازنآب ،های مهاجم اقيانوسیانتشار بيشتر گونه

ballast) هزار دو از  طور ميانگين بيشبه نهاهاست. روزكشتی
ها در نقاط مختلف دنيا طریق كشتی گونه دریایی مختلف از

عمدی  ،های مهاجمشود. گاهی نيز انتشار گونهجا میجابه
 ،يانی كه وارد قاره آمریكا شده بودندئاروپا نمونهبرای  است.

پرندگان بومی اروپا  ،كنندببرای اینكه احسا  غربت كمتری 
 (.Riley, 2005د )ناهبه این منطقه آوردرا 

خرگوش از انگلستان به ایالت ویكتوریای  24 دوور
با  ،آستين توما  و تكثير آنها توسط 1859 در سال استراليا
های اوليه یک پيروزی تلقی ، در سالو شكار تفریحهدف 
سرعت این جانور به یک گونه مهاجم و شد. ولی بهمی

 ميليون 113ای برابر با هزینه هامروززا تبدیل شد و خسارت
كنی و مهار آن مصرف ریشه برای ،سال دالر استراليا در

اروپا  بهشمالی  آمریكای از ی مطلوبانگورها دو. ورشودمی
 نام های مخربی بهشته خواستهد ناوور، در قرن نوزدهم

داشت. این همراه را نيز به (Phylloxera vastatrix) فيلوكسرا
به  1865سال  ی اروپا ازانگورها باعث شروع زوال موضوع
 «عمدی»طور ( بهخرگوش) یكی در دو نمونه اخير،. بعد شد
وارد شدند.  «تصادفی»طور به فيلوكسرای مو( هشت) و دیگری
ورود آنها  ،تجارت دو مورد قرنطينه ناكافی و حال، در هربااین

، ندرل شددو آلودگی كنت را تسهيل كرد. اگرچه سرانجام هر
اقدامات نظارتی و  و تداوم ميراث آنها هنوز باقی است ولی

 (.Riley, 2005) مهار آنها هنوز هم ضروریست
 است از راه مهاجرت طبيعی به های بيگانه ممكنگونه

های نتيجه فعاليتدر بيشتراما  راه یابند،مناطق جدید 
شوند. میوارد جدید بوم زیست )مانند انسان( های دیگرگونه
هایی كه در زمينه تجارت در ازجمله فعاليت ،های بشرفعاليت
از  ،شودخانگی انجام می المللی و تجارت حيواناتسطح بين
ها و های انتقال گياهان، جانوران، ميكروبترین راهرایج

 های جدید است.موجودات دیگر به زیستگاه
« م بيگانههای مهاجابعاد انسانی گونه»در مطلبی با عنوان 

 «المللی حفاظت از طبيعتاتحادیه بين» كه توسط
(International Union for Conservation of Nature, 

IUCN )طور مفصل به نقش انسان در تهيه شده است، به

 های بيگانه مهاجم پرداخته شده استگسترش گونه
(McNeely, 2001 .)به  های مهاجم بيگانهابعاد انسانی گونه

های بوماول، تقریباً همه زیست :است حائز اهميت زیردالیل 
 Anthropogenic) قوی انسانی ءیک جز ،زمين كره

component) تقویت  ،شدن اقتصادد كه با افزایش جهانیندار
ها هستند كه بومدنبال انواعی از زیست شود. دوم، مردم بهمی
دارای »و  «با سليقه و طبع آنها سازگارند»، «اندتوليدكننده»

. سوم، مسافرت و تجارت «نداز تمام نقاط جهان منشأ متنوع
ای و گمركی، های قرنطينهرشد، همراه با ضعف كنترل به رو

توسط انسان های بيگانه عمدی و غيرعمدی گونه باعث ورود
 كه مردم به)های بيگانه . چهارم، افزایش ورود گونهشده است

جام اندفی یا حتی روانی شناختی، تصادالیل اقتصادی، زیبایی
شوند. میی های بيگانه مهاجمگونهبروز به  منجر (دهندمی

های بررسی برخی از ابعاد مهم انسانی مسئله گونه بنابراین،
ازجمله ابعاد تاریخی، اقتصادی، فرهنگی،  ،بيگانه مهاجم

شناختی، مدیریتی، شناختی، جامعهزبانی، بهداشتی، روان
ز اهميت ئ، اخالقی و سياسی نيز حاحقوقی، نظامی، فلسفی

 . كه در این مقاله از ورود به آنها خودداری شده است است
به فراتر های مهاجم گونهطور خالصه، مسيرهای ورود به

جایی كاال )چوب و از محدوده طبيعی آنها عبارتند از: جابه
 (،Alizadeh, 2009نشده( )های چوبی ضدعفونیپالت

ای، ریلی ونقل هوایی، جاده)از طریق حملجایی افراد جابه
توازن، رسوب بدنه، ونقل و قایقرانی )آبحمل و دریایی(،
های هوایی، داخل و روی خود هواپيمایی )در محموله لنگر(،
خدمات پستی و پيک )ازجمله مواد زیستی  هواپيما(،
داری كشاورزی و جنگل شده از طریق اینترنت(،خریداری

حصوالت زراعی و دامی، ورود غيرعمد )ورود مستقيم م
ها، باغداری )انتشار گياهان زینتی به باغ ها(،آفات و بيمارگر

سازی زیستگاه )استفاده از ها و غيره(، مرمت و محوطهبركه
توسعه  ها(،های غيربومی گياهان بومی و فرار گونهژنوتيپ

ها، انتقال آب بين مخازن )برای نمونه بين كانالزیرساخت
تنان و پرورش آبزیان در استخر و دریا )ماهی، نرم ها(،
آكواریوم )دور ریختن  پوستان واردشده برای توليد(،سخت

گيری شكار و ماهی عمدی، تخليه آبزیان در پساب(،

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86&action=edit&redlink=1
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ای كه برای های شكار و ماهی زنده و ماهی طعمه)گونه
ورزش و ذخيره دوباره وارد شده است( و رهاسازی 

 .ی یا سایر حيوانات اهلی در طبيعتحيوانات خانگ
Richardson ( مفهوم2000و همكاران )ای از سازی ساده
اند. براسا  این های بيگانه مهاجم ارائه كردهروند تهاجم گونه

فرایندی است كه در آن، یک ( Invasion) «تهاجم»طرح، 
زیست عبور گونه باید از موانع مختلف زنده و غيرزنده محيط

یک گونه بيگانه مهاجم تبدیل شود. مراحل این  كند تا به
روی گونه، به این شرح توان براسا  موانع پيشفرایند را می

به این معنی  (Introduction) «ورود»(، 1تعریف كرد )شكل 
است كه گونه )یا اندام تكثيری آن( از طریق ابزارهای انسانی 

(. A) و غيرانسانی بر سد بزرگ جغرافيایی غلبه كرده باشد
شود كه موانع از آنجا آغاز می (Establishment) «استقرار»

مانع زنده ماندن )بقای( گونه نشود و گونه مورد ( B) محيطی
غلبه كند. یک ( Cم )نظر بر موانع مختلف برای توليدمثل منظ

شده است. « مستقر» C و A ،Bتاكسون پس از عبور از موانع 
اندازه كافی زیاد شده است، در این مرحله، جمعيت گونه به 

دليل شرایط كه احتمال انقراض آن در محل جدید، بهطوریبه
انتشار یک (. Richardson, 2000) محيطی كم استزیست

های اوليه ورود، نيازمند این گونه در مناطقی دور از مكان
است كه گونه وارد شده بتواند بر موانع سر راه پراكندگی و 

زیست اطراف غلبه كند و با محيط( Dد )دیانتشار در منطقه ج
(. Eد )خود )زنده و غيرزنده( در منطقه عمومی جدید كنار بيای

های بيگانه مهاجم، در ابتدا رسد، بسياری از گونهبه نظر می
های آشفته را تسخير و بعد برخی از آنها به جوامع زیستگاه
ها و جوامع یابند. تسخير محيططبيعی گسترش مینيمه
نسبت جاافتاده و عاری از آشفتگی، معموالً مستلزم آن است به

هایی كه از سوی عوامل كه تاكسون بيگانه بتواند بر مقاومت
شود، غلبه كند زنده و غيرزنده محيط پایدار جدید اعمال می

 (.Richardson, 2000) (F )مانع
 

 
که مراحل استقرارند(، تا ) (C) تولیدمثليو  (B) محیطي(، A) هاي بیگانه مهاجم از غلبه بر سد بزرگ جغرافیایيگونهروند تهاجم  -1شکل 

 (F) هاي طبیعيو تسخیر محیط (E) زیست اطراف خودموانع )زنده و غیرزنده( محیط(، Dر )غلبه بر موانع بر سر راه پراکندگي و انتشا

(Richardson, 2000 ) 
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ونقل، مسافرت و دليل افزایش تجارت، حملبه
شدن، ورود  جهانگردی و سایر مبادالت مرتبط با جهانی

حال  شدت دراز محدوده طبيعی آنها به فراتر ها بهگونه
 ها مسيرهایی را برای گياهاناین فعاليت زیراافزایش است. 

رای عبور از موانع جغرافيایی ب زیستی زنده، حيوانات و مواد
 كند. د، فراهم مینكنكه معموالً راه آنها را مسدود می

 
 هاي بیگانه مهاجمگونهاهمیت اقتصادي 

محيطی، گياهان بيگانه لحاظ پيامدهای عمده زیست از 
 ،زیستی دارندطيف وسيعی از تأثيرات را روی تنوع ،مهاجم

كردن پارازیتهشكار و  ،رقابت)ازجمله تهدیدهای فوری 
های تالقی با گونه)تهدیدهای ژنتيكی (، های بومیگونه

داخل  و ورود ناخواسته مواد ژنتيكی به ژنتيكی نزدیک
تغيير شرایط )تهدیدات غيرمستقيم  (،های خالصسلول گونه
شيميایی  وی تغيير خصوصيات فيزیك ومحيطی زیست
های طبيعی و نيمهزیستگاه )درمستقيم  اتتهدید ،(خاک
 .هاگرو تكثير و انتشار آفات و بيمار (طبيعی
، های بيگانه مهاجمتأثيرات منفی گونهطور خالصه، به
دادن  دست )از یمحيطاست شامل زیست ممكن
در اثر آسيب  ،رفتن توليد بين )از زیستی(، اقتصادیتنوع

قدامات های مفيد و هزینه ایا گونه ،وارده به محصوالت
ميزبان یا  ،)وقتی یک موجود زنده مهاجم كنترلی(، بهداشتی
نامطلوب بر تجارت  تأثيرات) سياسی و ناقل بيماری است(

، رفاهای، مين آب، ثبات منطقهأغذایی، ت المللی، امنيتبين
 .باشد مهاجرت و غيره(

بعد تأثيرات اقتصادی، براسا  یک تخمين كلی،  از
برای  های بيگانه مهاجمنهبه گو های مربوطهزینه
سال برآورد شده  دالر در ميليارد 100متحده حداقل ایاالت

یه های بيگانه مهاجم در اتحاداز گونهی است. مشكالت ناش
 نيسال تخم در وروی ارديليم 12 ،سال گذشته 20 یط ،اروپا

 و التي، شیمانند كشاورز یديكل یهازده شده است. بخش
 ارديليمشش از  شيو بهداشت ب یدار، جنگلیپروریآبز
U.S. Congress, 1993 ;) بينندخسارت میسال  در وروی

Wilcove, 1998 .) گونه بيگانه مهاجم وجود  283در چين

مهرگان، ها، گياهان، بیدارد كه شامل ميكروارگانيسم
 أمنش .شودمیماهيان و پستانداران  دوزیستان، خزندگان،

 های مهاجم از آمریكایگونهدرصد از این  50از  بيش
های از گونه های اقتصادی ناشیشمالی است. كل خسارت

سال  دالر در ميليارد 45/14 بيش از چين در ،بيگانه مهاجم
اقتصادی مستقيم و غيرمستقيم  هایتكه خسار است 2000
 اقتصادی را به هایتاز كل خسا درصد 83و  17ترتيب به

 (.06Xu, 20) خود اختصاص داده است
هزار  300حدود ده درصد از  ،زده شده است تخمين

شدن را دارند.  آوندی جهان توانایی تهاجمی گياه
 ،گونه بيگانه 100كه از هر  حكایت داردبرآوردهای دیگر 

مطالعات  حال،اینمهاجم خواهند شد. باگونه دو تا سه 
های بيگانه تهاجمی گونه قابليتتری از سطح پایين ی،دیگر
های درصد از كل گونه 01/0) اندگزارش كردهرا  مهاجم
 (.Wilcove, 1998; U.S. Congress, 1993) وارداتی(
و  هگونه حشر 1000ها، تقریباً مورد حشرات و كنه در
متحده وجود زراعی در ایاالت عنوان آفاتبه غيربومی هكن

 درصد از توليد محصوالت 13ساله، حشرات تقریباً  دارد. هر
 مقدار تقریباً كنند، اینمتحده را تخریب میایاالتزراعی 
 40به اینكه تقریباً  توجه با. دالر است ميليارد 7/34 برابر

 ،اند، بنابراین آفات واردشدهآفات وارد شده این درصد از
در دالر خسارت زراعی  ميليارد 9/13ساالنه تقریباً 

، ارانه استكبرآورد محافظه این .ندنكمتحده ایجاد میایاالت
ها كشمحيطی استفاده از حشرههای زیستهزینهدر آن زیرا 

این، هرساله برها محاسبه نشده است. عالوهكشو ميكروب
 دالر برای كنترل ميليارد 2/1تقریباً  ،متحدهدر ایاالت
 . سهم مبارزه باشودهمه حشرات زراعی استفاده می شيميایی

سال  دالر در ميليون 500، تقریباً غيربومیحشرات آفت 
بنابراین، كل هزینه برای حشرات (. Pimentel, 1997) است

 دالر در ميليارد 4/14 برابر با تقریباً ،غيربومی وارد شده
های كنترل هزینهشود، زده می این، تخمينبرسال است. عالوه

های ها و زمينزارها، باغو حشرات آفت در چمن هاكنه
 360از تقریباً  باشد. سال دالر در ميليارد 5/1گلف، حداقل 

های آمریكا مستقر كه در جنگل گونه حشره غيربومی
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 سببجدی هستند. حشرات  آنهادرصد  30اند، اكنون شده
مانند چوب و  ،درصد از محصوالت جنگلی نهتقریباً  نابودی

دالر  ميليارد هفت بيش از هزینه آن كهشوند خميرچوب می
غيربومی  ،درصد از آفات 30كه ییزآنجاا. سال است در

های جنگلی ساالنه منتسب به گونههای تهستند، خسار
 دالر در ميليارد 1/2 حشرات غيربومی درمجموع تقریباً

(. Pimentel, 1997; Hall & Moody, 1994) سال است
 ناجور بافپروانه ابریشم ،از حشرات خارجی ویرانگر یكی
(Lymantria dispar)  كه برای توليد احتمالی ابریشم است

 بافبه ماساچوست وارد شد. پروانه ابریشم 1800در دهه 
ها و درختان زینتی ایاالتای در جنگلناجور به آفت عمده

سرویس جنگل . ها تبدیل شده استویژه بلوطمتحده، به
دالر برای  ميليون 11ساالنه تقریباً  ،حاضردرحال ،آمریكا

 & Campbellد )كنهزینه می ناجور بافشمكنترل پروانه ابری

Schlarbaum, 1994.) 
 هبرای كلي ،متحدهایاالت ت درزیان محصوال و ضرر
. سال است دالر در ميليارد 33 تقریباً ،ی گياهیگرهابيمار
به خسارت  مربوطآن  (دالر ميليارد 21یا )درصد  65تقریباً 
ntel, Pimeت )ی گياهی غيربومی اسگرهابيماردر اثر 

1993; USDA, 1960 .)ه سال این، توليدكنندگان هربرعالوه
كنند، صرف میمها كشدالر برای قارچ ميليون 720 بيش از
مقدار برای مبارزه با  دالر از این ميليون 500تقریباً 
 & Pimentel) شودهای غيربومی استفاده میبيماری

Greiner, 1997 .)های كنترل بنابراین، كل خسارت و هزینه
 دالر در ميليارد 5/21بيمارگرهای گياهی غيربومی تقریباً 

درصد از  65واقعيت كه  این، براسا  اینبرسال است. عالوه
های كنترل خارجی هستند، هزینه ان،ی گياهگرهابيمار
های گلف ها و زمينزارها، باغی گياهی در چمنگرهابيمار
 .سال است دالر در ميليارد ودحداقل 
از  متحده، بيشهای ایاالتدر جنگل گرهابيمارمورد  در
گونه غيربومی از بيمارگرهای گياهی به گياهان چوبی  20

دو مورد از مهمترین (.  et al.,Liebold 1995د )كننحمله می
ط بلوشاه قارچ بالیت :بيمارگرهای گياهی عبارتند از

(parasiticaCryphonectria  )ن اروی نهلند و بيماری

(Ophiostoma ulmi .)شاه از ورود تصادفی بالیت قبل
ریز شرقی های برگدرصد از جنگل 25بلوط، تقریباً 

آمریكایی تشكيل شده  بلوطمتحده از درختان شاهایاالت
های بلوطشاه هاكنون هم(. Campbell, 1994د )بودن

درختان نارون تخریب سازیپاک. اندبين رفته آمریكایی از
 عامل بيماریقارچ  (Ophiostoma ulmiط )شده توس
دالر هزینه  ميليون 100 سال تقریباً در هر ارونی نهلند
 بين عالوه، بيمارگرهای گياهان جنگلی باعث ازبه. دارد
 هفتدرصد ارزش محصوالت جنگلی، یا نه تقریباً  بردن
نسبت بيمارگرهای گياهی . دنشوسال می دالر در هر ميليارد

 30مشابه حشرات واردشده )تقریباً  ،هاواردشده در جنگل
 ارزشدالر  ميليارد 1/2( است. بنابراین، تقریباً درصد

های گربيماردليل بهساله  هر است كه محصوالت جنگلی
 . باز هم، بهرونداز بين میمتحده گياهی غيربومی در ایاالت

آفات خارجی شدیدتر از رسد خسارت ناشی از نظر می
اگرچه (. Pimentel, 1997د )های آفات بومی باشآسيب

های غنی و دارای تنوع باالیی مانند معموالً اكوسيستم
های بكر، قدرت آنتاگونيستی و ویژه جنگلها، بهجنگل

های موجود و بومی در آنها بسيار باالست، رقابت ارگانيسم
های بيگانه در آنها به كه استقرار و گسترش گونهطوریبه

 (.Alizadeh, 2005د )شوندرت انجام میسختی و به
های بيگانه گونه برخی ازهایی از در ایران نيز نمونه

های اخير مشكالتی را برای وجود دارد كه در سال مهاجم
های گونه اند، مانندهای كشورمان ایجاد كردهبومزیست
، آتریپلكس(، floraProsopis juliی )آمریكای كهور گياهی
 آبی سنبل، آبی یا سرخس (Azolla filiculoides) آزوال
(Eichhornia crassipes)  های مرتبط با شيالت و گونهو

و  خزر دریای مهاجم دارشانه، ماهی تيالپيا، مانند آبزیان
 . سرخه یا كشنده قرمزیا آب (Red Tide) سرخ كشند

های اخير در سال در نيزآفات و بيمارگرها  برخی از
ای جدید یا روی ميزبانی جدید شناسایی و گزارش منطقه
ولی  اندوجود داشتهدر مناطقی در حد ناچيز  قبالً، یا اندشده
هوایی، گسترش و شدت ودليل تغيير شرایط آببهاكنون هم

آفات نوپدید )كه معموالً به  استبروز آنها افزایش یافته 
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هم  d diseases of plantspests an Emergingن گياها
های اند، مانند بيماریمشهورند( و در كشور گزارش شده

 & Alizadehت )جاروک ليموترش، شانكر باكتریایی مركبا

, 2012et al.Rezaei ; Rahimian, 1990 ) و گرینينگ
 ,Alizadeh, 2009; Alizadeh, 2004; Alizadehت )مركبا

2017c; 2017a; Alizadeh, 2017b; Alizadeh, 

Alizadeh, 2017d ،)ت بيماری باكتریایی نواری غال
(et Alizadeh & Rahimian, 1989; Alizadeh 

et al., 1996; Alizadeh .,et al1995a; Alizadeh al.,

ها و منابع و نيز برخی از بيمارگرها و آفات جنگل( 1997
عامل ، بلوط درختان عامل بيماری زغالیطبيعی كشور مانند 

كه در  ناجور بافابریشم پروانهو  شمشاد سوختگیبيماری 
 شود. طور مختصر به آنها اشاره میادامه به

 Biscogniauxiaط )درختان بلو عامل بيماری زغالی

(De Not.) Kuntze mediterranea) :و زوال بيماری 
 و پارک توسكستان در بلندمازو درختان ابتدا در زغالی

 تيره از  .mediterraneaB. قارچ شد دیده قرق جنگلی

 Xylariaceaeدر زغالی درختان بلوط بيماری عامل عنوانبه 

 و لرستان، فار  ایالم، مناطق در زاگر  هایجنگل

بيماری  این است. عالئم شده گزارش وبویراحمدكهگيلویه
جداشدن  آلوده، هایقسمت در شيره گياهی ترشح شامل
 استچوب  و آبكش نسوج سياه شدن درخت، پوست
(2011; Mirabolfathy, 2013 et al.,Mirabolfathy .) 

 Cylindrocladiumشمشاد،  عامل بيماری سوختگی

boxicola  و قارچ( جنسیغير)فرم Calonectria 

pseudonaviculata (فرم جنسی  :)های بيماری نشانهقارچ
های بار در جنگلنخستين 1389سال  شمشاد در سوختگی

 1391سال  استان گيالن دیده و درآستارا و تالش در 
های شمال را حاضر سراسر جنگل. درحالشدگير همه

هزار  55حدود به  ،هابراسا  آخرین بررسی و دربرگرفته
شمشاد  .ه كرده استهای شمشاد حملهكتار از رویشگاه

از مهمترین گونه یكی (Pojark Buxus hyrcana) هيركانی
از  هيركانی است كههای سبز جنگلهای درختی هميشه

جزو  (IUCN) طبيعت المللی حفظاتحادیه بين سوی

. طبق آمار شودمیمحسوب  حال انقراض های درگونه
، 1392كشور در سال و آبخيزداری مراتع ، هاسازمان جنگل

 72450 در شمال كشور های شمشادسطح كل رویشگاه
 و اكنون براسا  قانون حفظهم .هكتار برآورد شده است

 سال كه در)طبيعی و ذخایر جنگلی كشور  ایت از منابعحم
و به تأیيد شد در مجلس شورای اسالمی تصویب  1371

 در زمرههایی است كه شمشاد از گونه(، شورای نگهبان رسيد
شود و قطع آن ممنوع است. ذخایر جنگلی محسوب می

شمشاد،  یا آتشک (Boxwood Blight) بيماری سوختگی
كه در  استهای مخرب و بسيار خطرناكی ازجمله بيماری

های اخير در ایران و بسياری از كشورهای اروپایی، سال
 نابودیآمریكایی و آسيایی مشاهده شده و سبب خزان یا 

ت از جنگلی و زینتی شده اس اعم ،های شمشادتوده
(2013;  et al.,2013; Rezaee  et al.,Mirabolfathy 

2018 et al.,eli Khaza.) 
 با نام علمی (Gypsy moth) ناجور بافابریشم پروانه

(Lymantria dispar) در سال ایران در بار اولين برای 

 هایگونه در انواع آن خسارت و گزارش افشار توسط 1316

 هایدر سال شده است و مشاهده هانهالستان و باغی جنگلی،

 درختان جنگلی خطرناک یكی از آفات عنوانبه اخير

 هایاستان از تاكنون این آفت .شودمی محسوب

كهگيلویه،  فار ، خراسان، تهران، شرقی، گلستان،آذربایجان
 et Tavakoli) است شده گزارش گيالن و كرمانشاه كردستان،

2018 al.,.) 
 

 هاي مهاجم بیگانهگونههاي مقابله با راه
در وهله اول، عدم اجازه ایجاد (، Prevention) پيشگيری

یک گونه بالقوه مهاجم، اولين خط دفاعی است. هنگامی كه 
های یک گونه بيگانه به یک مهاجم تبدیل شود، هزینه

بردن آن یا حتی بينمحيطی ازاقتصادی و اغلب زیست
 تواند بسيار زیاد باشد. كاهش آن به یک سطح متوسط، می

یک گونه، كاهش  پاسخ اصلی مدیریت پس از حمله
 (Adaptation) و سازگارسازی (Mitigation) خسارت
تواند احتمال حضور و ایجاد یا می« كاهش خسارت»است. 
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گسترش یک گونه را كاهش داده یا از بين ببرد. از سوی 
شامل تغييراتی در رفتار برای كاهش « سازگارسازی»دیگر، 

ک اتفاق از وقوع ی« پيشگيری»تأثير یک گونه مهاجم است. 
، گسترش، دوره «كاهش خسارت»كند. بد جلوگيری می

كند و كاهش زمانی حضور و آثار یک اتفاق بد را محدود می
عواقب یک رویداد بد را )وقتی كه « سازگارسازی»دهد. می

دهد. مجاز به ادامه روند تكامل خود است( كاهش می
یا ها با دست های كنترل مكانيكی )كنترل مستقيم گونهروش
آالت مناسب(، كنترل شيميایی )استفاده از ماشين
ها(، كنترل بيولوژیک كشها و جوندهكشها، حشرهكشعلف

مدیریت  و (Alizadeh, 2011d) )استفاده از دشمنان طبيعی(
در ( هاشامل تركيبی از همه روش، )(IPM) تلفيقی آفات
 برای كنترل پيشنهاد شده است« سازگارسازی»چهارچوب 

(Wittenberg & Cock, 2001 .)و مفاهيم، اصول برخی از 
های بيگانه مهاجم گونه با برخورد برای قانونی ابزارهای

 (.et al., McNeely 1200) شرح زیر ارائه شده استبه
عدم اطمينان علمی، نباید دليلی (، Precaution) احتیاط

برای به تعویق انداختن اقدامات جلوگيری، به حداقل 
 زیستی باشد. ، یا كاهش خطر از بين رفتن تنوعرساندن

زیست بهتر است با حفاظت از محيط پیشگیري،
انجام شود )به جای تالش برای اصالح یا « جلوگيری»

 ها، پس از ورود و استقرار گونه مهاجم(.جبران آسيب
های سيستم(، Permit system) سیستم صدور مجوز

كنند كه در آن برنامه چهارچوبی را فراهم می صدور مجوز
برای ورود یک گونه بيگانه، قابل ارزیابی یا غربالگری است 

از اجازه واردات یا رهاسازی عمدی، تصميم آگاهانه و قبل 
 شود. و كارشناسانه گرفته می

 یا بازیابي هزینه« کننده به پرداختالزام آلوده»اصل  
(Cost Recovery-Polluter Pays Principle  ،) شخص

های بيگانه مهاجم، باید حقيقی یا حقوقی مسئول ایجاد گونه
 های مدیریتی مربوطه را بپردازد. هزینه

ریزی و ، برنامهمشارکت عمومي و دسترسي به اطالعات
های بيگانه مهاجم پيويده است و گيری در مورد گونهتصميم

طوح نياز نفعان در همه سها و ذیبه مشاركت همه بخش

 دارد. 
 Risk analysis) وتحلیل خطرفرایندهاي تجزیه

processes) ،محيطی و خطرهای مربوط باید تأثيرات زیست
و اقدامات مدیریتی پيشنهادی را شناسایی  به ورود، ارزیابی

 كرد. 
McNeely ( ده اقدام راهبردی زیر 2001و همكارانش )

مهاجم پيشنهاد های بيگانه را برای مقابله با مشكل گونه
 اند.كرده

 مسئله به آميزموفقيت مدیریتی: رسيدگی سازیظرفيت
ایجاد  به هم و ملی اراده به های بيگانه مهاجم، همگونه
 تجربيات از توانمی، ملی سطح در. دارد نياز الزم ظرفيت
 شامل باید آميزموفقيت رسيدگی. كرد استفاده كشورها سایر

 : ( et al.,McNeely 2001) باشد زیر موارد مانند عناصری
 مقابله با برای «واكنش سریع راهكار» ایجاد و طراحی

 هایبرنامه طراحی ظهور، به محض مهاجم بالقوه هایگونه
 گذاران،سياست و متخصصان، مدیران، كاركنان برای آموزشی
 با آموزشی هایبرنامه اجرای و تدوین برای ظرفيت ایجاد
 با حضور ملی نهادهای جامعه، توسعه سازیتوانمند هدف

 مفاد اجرای برای قرنطينه نباتی، زیستی وتنوع  متخصصان
 حفظ نباتات، ایجاد زیستی وهای تنوعكنوانسيون
 های بيگانه مهاجم دردر مورد گونه تخصصی هایموقعيت

سازی قرنطينه نباتی و مطلع تقویت ها و مراتع،سازمان جنگل
 مقررات از مواد غذایی بازرسی یا رکگم، قرنطينه مأموران

 زیستی؛ایمنی  نامهوهيش زیستی و كنوانسيون تنوع

 ایجاد ظرفيت تحقيق؛ 

 گذاری اطالعات؛ ارتقای اشتراک

 ها و ابزارهای اقتصادی مربوطه؛تدوین سياست

ای و های حقوقی و نهادی ملی، منطقهتقویت چهارچوب
 المللی؛ بين

 محيطی؛ خطرات زیستوتحليلایجاد یک سيستم تجزیه

 ایجاد آگاهی و تعامل عمومی؛
 های ملی؛ تهيه راهبردها و برنامه

های بيگانه مهاجم در موضوعات تغيير قراردادن گونه
 ؛(Global change) جهانی
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 المللی. بين هایهمكاری ارتقای 

خود خودیهای بيگانه مهاجم بهكنی گونهكنترل یا ریشه
هدف مدیریت نيست، بلكه فقط یک مرحله برای دستيابی به 

زیستی، حفاظت از سالمت اهداف باالتر مانند حفظ تنوع
انسان و جلوگيری از ضررهای اقتصادی است. عناصر این 

ه توانند شامل ترميم و احيای زیستگاه، ورود دوباراهداف می
نسبت سالم و های بههای بومی، حفاظت از اكوسيستمگونه

شده باشد كه سرعت و زمان جانشينی طبيعی را كمتر تخریب
پذیر و استفاده پایدار از خدمات اكوسيستم را برای امكان

 كند. مردم محلی فراهم می
بندی رسيد كه توان به این جمعشده میاز مطالب مطرح

های بيگانه مهاجم ضمن و گونه آفات نوپدیدنخست، 
های رسانی به محصوالت كشاورزی، خسارتآسيب
كنند. دوم، محيطی نيز به كشورها وارد میناپذیر زیستجبران

مهار این عوامل، شامل دو رویكرد كلی و مكمل یكدیگر 
اقدامات  -2اقدامات پيشگيرانه،  -1است كه عبارتند از: 

كه ازی(. ازآنجاییو سازگارس كنترلی )كاهش خسارت
ممانعت از ایجاد یک گونه بالقوه »پيشگيری به معنای 

اولين خط دفاعی است. بنابراین، موضوع قرنطينه « مهاجم
نباتی از اهميت باالیی برخوردار است. در ادامه به جایگاه 
قرنطينه نباتی در جلوگيری از ورود عوامل بيگانه مهاجم و 

 گسترش آنها پرداخته خواهد شد.
 

 نباتي هقرنطین
 بار در قرنطينه برای اولين: تعریف و تاریخچه قرنطینه

انجام شد. اولين  در حوزه انسانیميالدی،  1374سال 
سال  برای رسيدگی به امور قرنطينه در المللیكنوانسيون بين

های مورد بيماری شد. اولين قانون دربرگزار  1852
تدوین شد.  ستانانگلدر  1866سال  حيوانات و گياهان، در

 زمينیسيبی كلرادو برای جلوگيری از وارد شدن سوسک
(Leptinotarsa decemlineata )قانون منع 1873سال  در ،

تصویب رسيد. در سوم نوامبر  زمينی در آلمان بهورود سيب
نباتات ميان پنج  المللی حفظنامه بيناولين موافقت ،1878

 نهایت شد. دركشور اروپایی در برن سوئيس امضا 

 International Plant) نباتات المللی حفظكنوانسيون بين

IPPC, Protection Convention)  تصویب به 1951در
تر كامل 1997و  1977های رسيد. این كنوانسيون در سال

، جلوگيری از المللیهدف این كنوانسيون مهم و بين .شد
های است. فعاليتای ورود، استقرار و انتشار آفات قرنطينه

تنظيم ، های حاكميتیكنوانسيون شامل فعاليت این اصلی
 هتوسع، وفصل اختالفاتحل، تبادل اطالعات، استانداردها
كلی وضعيت جهانی حمایت از  مرور و بررسیو  هاظرفيت

( تدوین 1كنوانسيون بر سه حوزه اصلی . این گياهان است
گياهی  المللی موازین بهداشتاستانداردهای بين

 International Standards for) ام(پیا )آی

Phytosanitary Measures, ISPMs ،)2تبادل اطالعات )، 
كنوانسيون و مفاد ( توسعه ظرفيت برای اجرای 3

 كنوانسيون اصلی ایناهداف  استانداردهای مرتبط تأكيد دارد.
حفاظت از كشاورزی پایدار و افزایش  -1 عبارت است از:

حفاظت  -2، از گسترش آفاتجلوگيری  باغذایی  تامني
زیستی از صدمه آفات  ها و تنوعزیست، جنگلمحيط
طریق  تسهيل توسعه اقتصادی و تجارت از -3 ،گياهی

اصول  بر پایهگياهی  موازین بهداشتارتقای هماهنگی 
 انجام های كشورهای عضو برای بهتوسعه ظرفيت -4، علمی

 .قبلیرساندن سه هدف 
نباتات در  المللی حفظكنوانسيون بينه متن تجدیدنظرشد

اسالمی  شورای تصویب مجلس به 1/10/1389تاریخ 
 حفظ ر این كنوانسيون، بر لزوم تأسيس سازمان ملیرسيد، د
 National Plant Protection Organization- ) نباتات

NPPO) برای دنبال كردن مفاد و اهداف این معاهده در 
بر ضرورت وجود كشورهای عضو تأكيد شده است. عالوه

نباتات در هر كشور كه وظيفه  یک سازمان ملی حفظ
براسا  ماده نهم كنوانسيون  عهده دارد، قرنطينه گياهی را بر

 Regional) ایهایی منطقهنباتات، سازمان المللی حفظبين

Plant Protection Organization, RPPO ) نيز برای
شده  منطقه تشكيل ميان كشورهای هر هنگی بيشتر درهما
 (.Alizadeh, 2017) است

، طور خالصهبه: نقش قرنطینه گیاهي در مدیریت آفات
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قرنطينه در وهله نخست، از ورود آفات خطرناک به كشور 
به  ،صورت ورود كند. در مرحله بعد، درجلوگيری می

صورت شكست  در در نهایتورزد و كنی آن اهتمام میریشه
نسبت به  ،های گوناگوناز روش استفاده در نابودی، با
نظر تعداد یا ميزان و چه  ، چه ازو خسارت آن كاهش عامل

 ,Alizadeh) نظر وسعت جغرافيایی اقدام خواهد كرد از

گياهی  طوركلی اقداماتی كه در فرایند قرنطينهبه(. 2017
انجام ا زبرای جلوگيری از ورود آفات و عوامل بيماری

 از: ندعبارت شودمی
بندی آفات خطرساز به آفات شناسایی و دسته -1
ای مشمول مقررات و آفات قرنطينهای، آفات غيرقرنطينه
انتشار و اعالم فهرست آفات مشمول  -2، نشدهفهرست

های كشور به دبيرخانه كنوانسيون، سازمان همقررات قرنطين
تدوین شرایط  -3، ننده آنككشور درخواست ای و هرمنطقه

های بازرسی محموله -4 ،های كشاورزیورود محموله
، از ورود پس هاعمال قرنطين -5 ،واردشده به گمركات كشور

پویش، ردیابی، مراقبت و  -7، برقراری قرنطينه داخلی -6
 درتشخيص و شناسایی مستمر و مرتب آفات خطرناک 

 -9 و از آفت تعيين مناطق عاری -8 ،محصوالت گوناگون
كنی )در وهله اول(، با هدف ریشه مبارزه با عوامل وارداتی

از گسترش بيشتر آفت )در مرحله دوم( و مدیریت جلوگيری 
 . صورت استقرار آن( تلفيقی آفت )در

برای مقابله با  قرنطينه ترین اقداماتاز مقدماتی یكی
 آن عات كامل و دقيق ازاطال تهيه های بيگانه مهاجم،گونه
هرز روی  یا علف عنوان بيمارگر، آفتكه به يزی استچ

در كشور وجود دارد و تاكنون گزارش  ،تمامی محصوالت
(. داشتن فهرست آفات و Alizadeh, 2003شده است )

های هرز موجود در كشور و آگاهی از بيمارگرها و علف
 كند تاهم میاین فرصت را فرا ،اهميت اقتصادی هریک از آنها

بينی و اشراف منطقه با واقع نظام و رژیم كشت هرنخست، 
 ،كشت محصوالت كشاورزی هآیندشود و دوم، تنظيم  یبيشتر

ت و شدت اطغيان یا كاهش جمعيت آف مناطق و احتماالً
در شرایط  ،های منطقهاز گونه یا حتی انقراض برخی ،خسارت
 . شودبينی مورد پيش به با توجه ،وهوایی جدیدآب

هر كشور، شناسایی و مشخص  دومين اقدام ضروری در
هرز خطرناک و مهمی  هایدن آفات، بيمارگرها و علفكر

ساز و است كه ممكن است در آینده برای كشور مسئله
 زا شوند. خسارت

 و سریع، مراقبت ، شناسایی، تشخيصالزمسومين اقدام 
 .ستپایش مستمر آفات و بيمارگرها

ردیابی منظم  ،ها در مبادی ورودیيق محمولهبازرسی دق
و  هاو مستمر آفات و بيمارگرهای خطرناک در مزارع، باغ

آفات جدید و اعالم به سریع های طبيعی، تشخيصعرصه
های اجرایی در اعمال سریع نهاده موقع وقوع، برای واكنش

گياهی برای امحای آنها از  مقررات و موازین بهداشت
انجام مند طور دقيق و نظاماست كه باید بهاقدامات بعدی 

 (.Alizadeh, 2011c) شود
 اجرای درست این بند انجام موارد زیر است: مهالز

نباتی مستقر در مبادی  های قرنطينهیستگاها تقویت علمی
  ؛ورودی

های گياهها و كلينيکكارگيری آزمایشگاهتوسعه و به
، با يمارگرهاسریع آفات و ب پزشكی در پایش و تشخيص
های مختلف موجودات و كمک و همكاری كلكسيون

های استاندارد دليل وجود نمونهآور موجود بههای زیانگونه
 ؛( et al.,Alizadeh 2010)و تيپ در آنها 

پزشكی های موجود گياهاختصاص برخی از آزمایشگاه
 ؛سریع آفات ای تشخيصمنطقه ،های ملیعنوان آزمایشگاهبه
كردن امكانات، تجهيزات و تسهيالت مالی و  فراهم 

قالب واكنش سریع  ی دریقانونی برای اعمال اقدامات اجرا
 (.Alizadeh, 2008) برای مقابله با آفات نوظهور

بر عالوه :گیاهي ي پشتیبان قرنطینههانامهاز موافقت برخي
ی مهم هانامهنباتات، موافقت المللی حفظكنوانسيون بين

ای گوناگون، اجرای موازین قرنطينه هایشكلنيز به  دیگری
به این طور مختصر به ادامهكنند. در را تقویت و حمایت می

 (.Alizadeh, 2017e) ها اشاره خواهد شدنامهموافقت
گیاهي  بهداشت و نامه موازین بهداشتيموافقت -1

Phytosanitaryand  Sanitary ) اس(پياس هنام)توافق

Measures, SPS :) تجارت با تأسيس سازمان 1994در 



 .... های بيگانهمروری بر نقش گونه  242

گياهی )توافق بهداشت و بهداشتی نامه موازینجهانی، توافق
، واژه نامهتصویب شد. در عنوان این توافقا ( پینامه ا 

 سالمت انسان و حيوان اختصاص به «اقدامات بهداشتی»
گياه  ظتبه حفا مربوط «گياهی بهداشت»كه حالییافته، در

 نظر ازكدكس ) غذایی نامه با كميسيوناست. این موافقت
ها و كشهای غذایی، آفتهای افزودنیاستاندارد دستورالعمل

 ،های بررسی آنها(ها و روشكنندهدامی، آلوده داروهای
نامه حيوانات( و موافقت سالمت نظر )از سازمان دامپزشكی

گياهان( ارتباط هم سالمتنباتات )از لحاظ  المللی حفظبين
 (.WTO, 1999) افزایی دارد

از سال : (Codex Alimentarius) غذایي کدکس -2
های بهداشت جنبه هبرای كليمجمع بهداشت جهانی  1963
شدن استانداردهای غذایی، غذایی و توجه به اجباری مواد

غذایی را  های كدكسالمللی مقررات كميسيوناجرای بين
 د.كرآغاز 
 این به توانمی را كدكس كميسيون هایاف و فعاليتاهد
 .كردبيان  شرح
 تجارت تضمين و كنندگانمصرف سالمت از حمایت -1

در  تجاری روابط یهماهنگ تسهيل -2 ،موادغذایی هعادالن
 و دولتی هایسازمان كردن هماهنگ -3، غذایی زمينه مواد
 استانداردهای تدوین و تهيه -4 ،المللیبين سطح در غيردولتی

بين یا ایمنطقه استانداردهای قالبدر المللی غذایی، بين
. منتشرشده استانداردهای اصالح و تكميل -5 ،المللی
 (رم)فائو  مقر در نوبتبه و یكبار سال دو هر كدكس كميسيون

 .(WHO, 2020) شودمی برگزار (ژنو)او ..اچدبليو و
 Cartagena) کارتاهنا زیستي ایمني نامهوهیش -3

Protocol on Biosafety :)وانتقال منظور قانونمندكردن نقلبه
شده ژنتيكی و كاهش هرگونه خطرات كاریدست موجودات
 نامهشيوه، از این معامالت و تبادالت در سراسر جهان ناشی
، نامهشيوهزیستی كارتاهنا تدوین شده است. تدوین این  ایمنی
 در دومين اجال  اعضای كنوانسيون تنوع 1995 سال در

سرانجام در پنجمين اجال  شروع و زیستی در جاكارتا 
، در شهر 2000 سال زیستی در اعضای كنوانسيون تنوع

ازجمله  ،كشور 67تصویب رسيد.  به (كشور كنيا)نایروبی 

 نامهوهيند. شاهرا امضا كرد نامهاین شيوهایران و اتحادیه اروپا 
های وانتقال، استفاده و رهاسازی سازوارهارتاهنا آداب نقلك

 odified MLiving) شده ژنتيكیورزیدست زنده

rganism, LMOO) كندرا تعيين می (CBD, 2020 .) این
ایران اسالمیبرای جمهوری ،1382بهمن  30در  نامهوهيش
زیستی یک  كارتاهنا در ایمنی نامهوهياالجرا شد. شالزم
 زیستی است.  به كنوانسيون تنوع مربوط نامهوهيش
 

نباتات در حفظ  المللي حفظبین نقش کنوانسیون
 زیست و تنوع ژنتیکيمحیط
 -1المللی طور كه ذكر شد، سه سند مهم بينهمان 
در ، گياهی بهداشت و نامه موازین بهداشتیموافقت

 غذایی كدكس -2، جهانی سازمان تجارتچهارچوب 
، بين مشترک استانداردهای غذایی هبرنامن یک عنوابه

 -3سازمان خواربار جهانی و سازمان بهداشت جهانی و 
 هنامیک موافقتعنوان به ،زیستی كارتاهنا ایمنی نامهوهيش

گر و تسهيل، زیستیتنوع، ذیل كنوانسيون المللیتعهدآور بين
 كننده ضوابط مربوط به قرنطينه نباتی نيز هستند.تقویت

های یادشده از ظرفيت از سوی دیگر تمامی سازمان
قانونی سازمان خواربار جهانی، در زمينه كنوانسيون 

المللی حفظ نباتات كه موازین جهانی قرنطينه نباتی را بين
مند كند، برای پيشبرد اهداف ذاتی خود بهرهتبيين می

های مشترک و مندی از طریق همكاریشوند. این بهرهمی
های مشترک حاصل ها، یا كميتهنامهر قالب توافقهماهنگ د

شود. یكی از نهادهایی كه بيشترین حمایت و كمک را از می
دست المللی حفظ نباتات بهسازوكارهای كنوانسيون بين

است كه با  زیستكنوانسيون حفظ محيطآورد، می
هایی كه بين این دو كنوانسيون به وجود آمده است، هماهنگی
زیستی و ذخایر ژنتيكی در زیست، تنوع محيطحفاظت از 

طور چشمگيری تقویت ای و كشوری، بهسطح جهانی، منطقه
 شده است.

 یكی: مهاجم ههاي بیگانزیستي و گونه کنوانسیون تنوع
در اجال  زمیين در   1992سال  های كليدی كه دراز پيمان

 زیسیییتی د، كنوانسییيون تنییوع  شیی ریییودوژانيرو منعقیید   
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(CBD-on Biological Diversity Convention)  بود. این
سیه هیدف    ،كشور پذیرفته شده است 193معاهده كه توسط 

پاییدار از اجیزای    هاستفاد -2زیستی،  حفظ تنوع -1 :اصلی
تسهيم عادالنه و منصفانه منافع حاصل از اسیتفاده   -3آن و 

كشیور  (. CBD, 2020) كنید را دنبیال میی   از ذخایر ژنتيكی
اسیالمی   شورای مجلس نيز با تصویب ایراناسالمیجمهوری
 زیستی پيوست.   به اعضای كنوانسيون تنوع 1375سال در 

 زیستی، تنوع اسا  تعریف دبيرخانه كنوانسيون تنوعبر
از هر  ،زنده موجودات موجود ميانتمایز »معنای زیستی به
های مبوهای زمينی، دریایی و زیستبومشامل زیست ،منبع

از  كه بخشی کآبزی، همونين شامل تركيبات اكولوژی
سطح از  سه . معموالًاست «دهندها را تشكيل میبومزیست
در سطح زیستی  تنوع :گيردتوجه قرار می زیستی مورد تنوع
های ها. تنوع ژنی یعنی تفاوتبومها و زیستها، گونهژن

ها، یعنی هزنده. تنوع گونهای موجوداتموجود در سطح ژن
 و یک یا چند منطقهی هابين گونه های موجود درتفاوت

ها، جوامع حياتی، تنوع زیستگاه ها بهبومتنوع زیست
شناختی درون ها و فرایندهای اكولوژیكی و بومبومزیست

بوم مخلوقات زنده بر در هر زیست شود.آنها گفته می
وهوا و خاک اطرافشان نيز و با آب گذارندمییكدیگر اثر 
 .هستند ثيرات متقابلأدارای ت

برای را  راهبردیزیستی پنج هدف كلی  كنوانسيون تنوع
گانه این اهداف پنج .نظر گرفت در 2020تا  2011های سال

علل  پرداختن به -1ند از: تعبار( 2011-2020راهبردی )
تقيم كاهش فشارهای مس -2، زیستی رفتن تنوع دست از
بهبود  -3، برداری پایدارزیستی و ترویج بهره بر تنوع وارد

ها، طریق حفاظت از اكوسيستم زیستی از وضعيت تنوع
 افزایش منافع همگانی از تنوع -4، ها و تنوع ژنتيكیگونه

طریق  از ،پيشبرد اجرا -5، زیستی و خدمات اكوسيستمی
این  .سازیریزی مشاركتی، مدیریت دانش و ظرفيتبرنامه
  .تر را دربردارندیئهدف جز 20، راهبردیاهداف 

هاي بیگانه و گونه نباتات المللي حفظکنوانسیون بین
نباتات در المللی حفظ كنوانسيون بين دبيرخانه: مهاجم

 Biodiversity) زیستیچهارچوب گروه ارتباطی تنوع 

Liaison Group, BLG ) عضو آن  2014كه از آگوست
زیستی همكاری  های مرتبط با تنوعسایر كنوانسيون با ،است

بدیهی است كه زمينه و چهارچوب این نزدیک دارد. 
های بيگانه مهاجم یا آفات گياهان همكاری پيرامون گونه

 سازمان غذا نامه همكاری بينتفاهمرابطه، یک ایناست. در
زیستی  ملل و دبيرخانه كنوانسيون تنوع سازمان كشاورزی و
 المللی حفظكنوانسيون بين هایهمكاری بين دبيرخانه ایبر

تقویت زیستی با هدف  كنوانسيون تنوع نباتات و
جلوگيری از هم و افزاییترویج هم ،ثرؤم هایهمكاری

امضا رسيده است.  های غيرضرور، بهكاریپوشانی و دوباره
كنوانسيون  هایمشترک بين دبيرخانه ییک برنامه كار

تهيه و  زیستی نيز كنوانسيون تنوع نباتات و المللی حفظبين
های همكاری بين زمينه. (IPPC, 2013) تدوین شده است

های ارچوبهارائه چ :موارد استاین شامل  دبيرخانهاین دو 
های فنی برای سازی و كمکظرفيت، قانونی و نظارتی
ارزیابی و مدیریت خطرات ، توسعه حال كشورهای در

محافظت از مناطقی كه ممكن است ، حتمالی آفات گياهیا
 اعمال مقرراتد، در برابر آفات گياهی مورد تهدید قرار گيرن

موازین مربوطه برای جلوگيری از ورود غيرعمدی آفات  و
ارزیابی و خطر، های مدیریت تأیيد انجام روش، گياهی

است آفات  هایی كه ممكنمدیریت ورود عمدی ارگانيسم
هایی كه ازجمله موجودات و ارگانيسم)ن نير باشند گياها
تبادل اطالعات (، اندكننده زیستی وارد شدهكنترلعنوان به

همكاری بين ، به آفات گياهی علمی و نظارتی مربوط
كشف،  رساندن تأثير آفات گياهی و حداقل كشورها برای به
 بردن آفات گياهان زراعی و گياهان وحشی. كنترل و ازبين

از اي: هاي بیگانه مهاجم و آفات قرنطینهرابطه بین گونه
آفات »و  «های بيگانه مهاجمگونه» هایتعریف واژه
 كنوانسيون تنوعشود. مفهوم مشتركی استنباط می «ایقرنطينه

گونه یا  :كندگونه تعریف میزیستی گونه بيگانه را این
و  خارج از موطن قبلی زنده كه به موجودات هزیرگون
یا گستره فعلی خود با گامت، بذر، تخم، یا اندام  ،طبيعی

توليدمثل كنند و  تكثيری خود وارد شده، زنده مانده و متعاقباً
گونه بيگانه »شوند و تلقی می «گونه بيگانه»مستقر شوند، 
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زیستی  یا گسترش آن تنوع ،ای است كه ورودگونه «مهاجم
 المللی حفظبين دیگر، كنوانسيونسویاز را تهدید كند.
 :كندتعریف می صورت را به این ی(گياه)نباتات یک آفت 

كه به بيمارگر هرگونه، استرین یا بيوتيپ گياه، حيوان یا »
.« خسارت وارد كند و گياهان یا محصوالت گياهی ضرر

 «ایآفت قرنطينه»یک از نظر این كنوانسيون، همونين 
 القوه برای یکآفت با اهميت اقتصادی ب» :عبارت است از

جا وجود ندارد، یا معرض خطر كه هنوز در آن در همنطق
طور طور گسترده توزیع نشده است و بهوجود دارد اما به

 (.FAO, 1997) «شودرسمی و قانونی كنترل می
آفت »نباتات از  المللی حفظكنوانسيون بين تعریف
گونه »زیستی از یک  با تعریف كنوانسيون تنوع «ایقرنطينه

دو  هر .دارای مشتركات فراوانی هستند «بيگانه مهاجم
 اتعواملی را كه به گياهان آسيب برساند و تأثير ،تعریف

بنابراین دهد. د را پوشش مینمحيطی داشته باشسوء زیست
های بيگانه ای، گونهتوان گفت كه بيشتر آفات قرنطينهمی

طور بههای بيگانه مهاجم نيز )كه مهاجم هستند و گونه
رسانند( آفات مستقيم یا غيرمستقيم به گياهان آسيب می

 ای هستند. قرنطينه
 به ،زیستی در دو جا كنوانسيون تنوع هشتدر ماده 

كه ماده . این ها اشاره شده استبومموجودات مخرب زیست
یک از  هركند است، تأكيد می« حفاظت در محل» مربوط به
انجام  ملزم به ،ضیامكان و مقت حد عضو در یكشورها

جلوگيری از  -1: هستندكارهایی ازجمله این دو مورد 
ها، بومهای بيگانه كه زیستكنی گونهورود، كنترل یا ریشه

)بند ح ماده هشت(.  كنندها را تهدید میها یا گونهزیستگاه
مدیریت یا كنترل  ای برای تنظيم،ایجاد یا تقویت وسيله -2

و آزادسازی موجودات زنده  خطرات مرتبط با استفاده
 IPPC) (8)بند ز ماده  از بيوتكنولوژی شده ناشیاصالح

Secretariat, 2005.) 
 

المللي در حفظ محیطثر اسناد مختلف بینؤافزایي مهم
 زیست و ذخایر ژنتیکي

 درای بسياری و منطقهالمللی های بينو نهاد اسناد

. مهمترین دخيل هستند های بيگانه مهاجممدیریت گونه
 عبارتند از:های بيگانه مهاجم به گونه المللی مربوطاسناد بين

حفظ المللی كنوانسيون بين -2، زیستی كنوانسيون تنوع -1
 قالباسنادی كه در  .دامپزشكی سازمان جهانی -3و  نباتات
های بيگانه مهاجم سروكار دارند های خاص با گونهگروه
های مهاجر اظت از گونهكنوانسيون حف -1: ازند عبارت

نامه حفاظت از پرندگان آبزی توافق -2، حيوانات وحشی
كنوانسيون تجارت  -3و  اوراسيا -مهاجر آفریقایی

معرض خطر جانوران و گياهان  های درالمللی گونهبين
 .وحشی

های كه با گونه نيز وجود دارد هاییابزارها و برنامه
، سروكار دارندهای خاص بومبيگانه مهاجم در زیست

 -2، در سازمان ملل هاكنوانسيون حقوق دریا -1جمله: از
و  زیست سازمان مللای برنامه محيطبرنامه دریایی منطقه

در  . اسنادی نيزهامورد تاالب كنوانسيون رامسر در -3
وجود های بيگانه مهاجم گونه ورودزمينه مسيرهای خاص 

كنترل و مدیریت  المللیكنوانسيون بين -1دارد، مانند: 
برای  فائورفتارنامه  -2و  ها و رسوباتتوازن كشتیآب

است  الزمبه تعداد زیاد این اسناد،  توجه باگو. پاسخشيالت 
 در خود ملی راهبردهایكه كشورها در چگونگی تدوین 

مفاد همه آنها را مورد توجه  ،های مهاجم بيگانهمورد گونه
 . قرار دهند

توانند در المللی كه میهای بينسازماناز مهمترین 
زیست و ذخایر به حفظ محيط رسيدن به اهداف مربوط

با اكنون كنند و همشایانی بزیستی كمک  ژنتيكی و تنوع
 عبارتنداند، شناخته شده «زیستی گروه ارتباطی تنوع»نام 
 المللی حفظكنوانسيون بين، زیستی : كنوانسيون تنوعاز

 و های جانوریالمللی گونهانسيون تجارت بينكنو ،نباتات
معرض خطر انقراض، كنوانسيون  گياهی وحشی در
كنوانسيون ، مهاجر وحشی های حيواناتحفاظت از گونه

های ویژه تاالببه ،المللیمهم بين هایبه تاالب مربوط
، كنوانسيون (زیستگاه پرندگان آبزی )كنوانسيون رامسر

، طبيعی جهان و ميراث فرهنگیبه حمایت از  مربوط
 و المللی منابع ژنتيكی گياهان برای موادغذاییپيمان بين
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 ارچوب كنوانسيون سازمان ملل متحد درهچو  كشاورزی
 .وهوامورد تغييرات آب

غيرمستقيم چندین  و به ارتباط مستقيم توجه با
 المللی با موضوع حفظبين نامهشيوهكنوانسيون و 

رسد در كنار همنظر می ر ژنتيكی، بهزیست و ذخایمحيط
پوشانیهایی كه خواهند داشت، تداخل وظایف و همافزایی

المللی های این نهادهای بينهایی نيز در وظایف و فعاليت
های افزاییدر ادامه به تشریح هم بنابراین،. داردوجود 

  .پردازیمهای احتمالی میپوشانیثر و نيز همؤمطلوب و م
كنوانسيون  (ICPM) موقت اقدامات گياهی كميسيون

سال  در نباتات، در دومين جلسه خود المللی حفظبين
یک گروه كاری غيررسمی را برای بررسی  1999

 ، امنيتموجودات تغييریافته ژنتيكی به موضوعات مربوط
گروه  اینند. های بيگانه مهاجم در نظر گرفتزیستی و گونه

های د و براسا  توصيهتشكيل جلسه دا 2000سال  در
موقت اقدامات بهداشت  ونيسياین گروه، سومين جلسه كم

 -1 :تصميم گرفت 2001سال  در (ICPM 3) یاهيگ
طور مستقيم است مهاجم باشند و به هایی كه ممكنگونه

یا غيرمستقيم روی گياهان یا محصوالت گياهی تأثير 
المللی كنوانسيون بين موازین و بگذارند، باید طبق مقررات

 .مدیریت قرار گيرند و نباتات مورد ارزیابی، نظارت حفظ
گياهی نيز هستند و  های بيگانه مهاجم كه آفاتگونه -2

صورت وجود، دارای  ای وجود ندارند )یا دردر منطقه
باید  ،رسمی هستند( كنترل توزیع محدود بوده و تحت

نظر گرفته شوند و طبق  ای درعنوان آفات قرنطينهبه
باید اقدامات  ،نباتات المللی حفظكنوانسيون بين مقررات
كنوانسيون  اجرای -3 .شودآنها انجام  در موردالزم 
طور مستقيم به اجرای ماده نباتات به المللی حفظبين
 -4 .استزیستی مربوط  كنوانسيون تنوع (بند ح) هشت

المللی كنوانسيون بين بسياری از مفاد و استانداردهای
طور مستقيم با اصول راهنمای كنوانسيون نباتات به حفظ
 .پوشانی دارندیا با آنها هم ،زیستی مربوط هستند تنوع
تا اطمينان  شوند بررسیدوباره استانداردها باید  -5

محيطی آفات درستی خطرات زیستحاصل شود كه آنها به

 .كنندگياهی را برطرف می
 بهداشت اقدامات موقت ونيسيدر پنجمين جلسه كم

المللی موازین ، دو استاندارد بين2003سال  دری اهيگ
های بيگانه مهاجم و گونه تمركز بر با یبهداشت گياه

یک مكمل  -1: تصویب رسيد زیست بهمحافظت از محيط
المللی موازین بهداشت گياهی: به پنجمين استاندارد بين

مكمل » ، با عنوان«نامه اصطالحات بهداشت گياهیواژه»
اهميت بالقوه  به درک های مربوطدستورالعمله دو: شمار

محيطی و اصطالحات مرتبط با اقتصادی مالحظات زیست
به یازدهمين استاندارد بينیک مكمل  -2 افزوده شد.« آن

وتحليل خطر آفات تجزیه المللی موازین بهداشت گياهی:
سممحيطی و ارگانيخطرهای زیست ی شامل تحليلاقرنطينه

 وتحليلتجزیه» با عنوان:(، FAO, 2001) های تراریخته
یک استاندارد فنی  افزوده شد كه« محيطیخطرات زیست

خطر  وتحليلمورد تجزیه ارائه جزئيات در رایب واست 
زیستی، ازجمله آنزیست و تنوعآفات گياهان به محيط

نشده، فلور كنترل ودسته از خطرات مؤثر بر گياهان خودرو 
تهيه شده  های موجودبومها و زیستوحشی، زیستگاه

 است.
 ،مرزها ای و كنترلبه اقدامات قرنطينه مقررات مربوط

نباتات است.  المللی حفظموضوع اصلی كنوانسيون بين
 برای گياهی المللی موازین بهداشتچندین استاندارد بين

IPPC ) تدوین شده است ایمرزها و اقدامات قرنطينه كنترل

Secretariat, 2005) ،:اصول قرنطينه گياهی مربوط ازجمله 
سيستم صدور گواهينامه (، ISPM1) المللبه تجارت بين

 های بهداشتینامهرهنمودهای گواهی (،ISPM7) صادرات
(ISPM12 ،)عدم انطباق و  رسانیهای اطالعدستورالعمل

و استفاده از اقدامات ( ISPM13) اقدامات اضطراری
 آفات خطریكپارچه در رویكرد سيستمی برای مدیریت 

(ISPM14.) 
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 گیرینتیجه
توان به موارد با توجه به مطالب مندرج در این مقاله می

 بندی نهایی اشاره كرد. عنوان جمعزیر به
وجوه « ایآفات قرنطينه»با « مهاجمه های بيگانگونه»

ند و نعواملی كه به گياهان آسيب برساتشابه فراوانی دارند. 
، در قلمرو هر دو دنمحيطی داشته باشزیستسوء  اتتأثير

یا  «ایآفت قرنطينه»در اثر ورود معموالً  گنجند.واژه می
ثير أزیست مورد تهدید یا تمحيط «گونه بيگانه مهاجم»یک 

های بيگانه ای، گونهبيشتر آفات قرنطينه و شودواقع می
طور های بيگانه مهاجم نيز )كه بهگونهمامی ت مهاجم و

رسانند( آفات مستقيم یا غيرمستقيم به گياهان آسيب می
 .شوندمحسوب میای قرنطينه

بنابراین بدیهی است رسالت اصلی و مهم این دو 
نباتات( زیستی و حفظ المللی )تنوع كنوانسيون بين

ین ا« مدیریت»و در نهایت « كاهش خسارت»، «پيشگيری»
 كنوانسيون تنوع هشتماده  عوامل است. مفاد مندرج در

نباتات  المللی حفظاز یكسو و تأكيد كنوانسيون بين زیستی
های بيگانه مهاجم و محافظت از گونهبر مقابله جدی با 

از سوی دیگر و نيز اصالحات انجام شده در  زیستمحيط
بهداشت المللی موازین یازدهمين استاندارد بينو  پنجمين
و  مهاجمه های بيگانگونهبا رویكرد مبارزه با  گياهی،

زیست، نشان از همسویی وظایف این دو حفاظت از محيط
ای تابعه های ملی و منطقهتبع آنها سازمانالمللی و بهنهاد بين
 آنها دارد.

 هایپوشانیهمالزم است برای جلوگيری از تداخل و 
طور كه ، همانرورهای غيرضكاریدوبارهمدیریتی و 

 و سازمان غذا المللی همكاری بينبينهای نامهتفاهم
 ،زیستی ملل و دبيرخانه كنوانسيون تنوع سازمان كشاورزی
است، این اقدام باید در سطوح  امضا رسيده همكاری به برای

 ای نيز برای هماهنگی بيشتر انجام شود.ملی و منطقه

و حفاظت از  هاجممه های بيگانگونهوظيفه مبارزه با 
المللی نيست، بلكه زیست، محدود به این دو نهاد بينمحيط
در  نيز «زیستی گروه ارتباطی تنوع»عضو های سازمان

زیست و ذخایر به حفظ محيط رسيدن به اهداف مربوط

شک نمایندگان مشاركت دارند. بیزیستی  ژنتيكی و تنوع
مهم نقش مثبت و برد این اهداف ملی این نهادها كه در پيش

گر دارند، باید با تدابيری كه توسط مسئوالن مربوطه تسهيل
شود، به ميدان آمده و نقش قانونی خود را در اندیشيده می

 این زمينه ایفا كنند.
 چشمگيریهای پوشانیشد، هم ذكرطور كه در باال همان
های بيگانه مهاجم زیستی روی گونه كنوانسيون تنوع در كار
با  نباتات در رابطه المللی حفظكنوانسيون بين هایيتو فعال
 تداخل مدیریتیگياهی وجود دارد. برای جلوگيری از  آفات

سؤاالت زیر به ، باید هاافزاییها و همهمكاریو افزایش 
 پاسخ داده شود.

 توانند بهچگونه مقامات حوزه بهداشت گياهان می
 كمک كنند؟ آنهادر تحقق اهداف ، زیستمسئوالن محيط

محيطی و المللی زیستچگونه باید نهادهای ملی و بين
 همكاری كنند؟ ،های بيگانه مهاجمگياهی در مقابله با گونه

های بيگانه مهاجم در زمينه گونه آیندههای مهم فعاليت
 چيست؟

 گياهی سال است كه مقامات بهداشت صدیکتقریباً 
اسر جهان در سر )كارشناسان و مسئوالن حفظ نباتات(

ای را انجام وظيفه مهم جلوگيری از ورود آفات قرنطينه
)مانند  «قرنطينه نباتی»به نام  اند. یک زیرساخت كارآمدداده
 و سسات فنیؤملی، م های نظارتمرزها، برنامه كنترل
محور( نامه صادراتهای صدور گواهیهمونين برنامه، علمی

ياهی ایجاد شده گ برای دستيابی به وظایف مقامات بهداشت
گياهی در ارزیابی و مدیریت  است. تجربه طوالنی مقامات

به این مقامات  ،هاخطرات زیستی مرتبط با ورود ارگانيسم
 از آفات با خطرات ناشی مهارت الزم را برای مواجهه

 (گياهی هستند كه از آفات)های بيگانه مهاجم گياهی و گونه
 داده است.

باید در سطح  ،ی موجودفن ها و دانشاین زیرساخت
. استفاده شودزیست ملی، توسط مقامات مسئول حوزه محيط

ها برای دولت چشمگيریمزایای  ظرفيت، از استفاده از این
تواند برخوردار است، زیرا ساختارها و دانش موجود می

كاری و از دوباره استفاده شودگذاری جدید بدون سرمایه
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كاری در برای جلوگيری از دوباره .ها جلوگيری كندفعاليت
، باید وظایفها، رویكردهای متناقض و سردرگمی در فعاليت

زیستی  كنوانسيون تنوع نباتات و المللی حفظكنوانسيون بين
همكاری  یكدیگرهای بيگانه مهاجم با در ارتباط با گونه

نباید به سطوح  ینزدیكی داشته باشند. چنين همكاری نزدیك
شامل  بایدهای دو كنوانسيون محدود شود، بلكه دبيرخانه
. شودربط نيز ذی يتیهای حاكمهای مشترک دستگاهفعاليت
زیستی  طریق اعالم كنوانسيون تنوع تواند ازمی موضوعاین 

مرجع صالحی  ،نباتات المللی حفظكنوانسيون بين به اینكه
های بيگانه مورد گونه برای تدوین استانداردهای فنی در

حاصل است، مهاجم )شامل آفات گياهان و گياهان مهاجم( 
سازمانی، برای طریق ایجاد كارگروه رسمی بين یا از ،شود

های مهاجم بيگانه فراهم مورد گونه هایی درارائه توصيه
 .شود

 المللی نباید محدودهای بينبهبود همكاری بين سازمان
 يون تنوعنباتات و كنوانس المللی حفظبه كنوانسيون بين
گياهی  بهداشت و بهداشتی نامه اقداماتزیستی باشد. موافقت
جهانی نيز باید در چنين همكاری تنگاتنگی  سازمان تجارت

های گيرد. اقدامات برای جلوگيری از ورود گونهبقرار 
نظر ماهيت، بسيار محدودكننده  ممكن است از ،بيگانه مهاجم
 انسيون تنوعهمكاری تنگاتنگ بين كنو تجارت باشد.

نامه موافقت نباتات، المللی حفظزیستی، كنوانسيون بين
گياهی و احتماالً سایر  بهداشت و بهداشتی اقدامات
تواند بدون می ، بدون تردیدالمللیهای بينسازمان

 ، به دستيابی اهداف موردمحدودكردن غيرضروری تجارت
های تر بين سازماننزدیک نظر كمک كند. همكاری

 زیرا در ،های ملی بستگی داردتالش دولت المللی بهبين
عهده  المللی بههای بيننهایت تعيين سياست سازمان

 آنهاست. 
 ،در بسياری از كشورها ،زیستی امور كنوانسيون تنوع
به  های مربوطمحيطی و فعاليتتوسط مقامات زیست

ی توسط مقامات كشاورز ،نباتات المللی حفظكنوانسيون بين
با  رو، ارتباط بين این مقامات در رابطهاینشود. ازاداره می
ها بخواهند های بيگانه مهاجم مهم است. اگر دولتگونه

های بيگانه مهاجم و آفات گياهی به گونه موضوعات مربوط
های باید راهبردوفصل كنند، حل پایدار و نهادینروشی را به

كه در این مقاله به آنها بين نهادهای ملی ملی  كنندههماهنگ
 .تدوین شوداشاره شد، 
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Abstract 

    In this article, we have tried to introduce "invasive alien species" and explain their 

environmental and agricultural importance. Because of the similarity between plant pests, 

pathogens, weeds and invasive alien species, in terms of damage to plants and environment, 

therefore the fight against these factors has been included in plant protection and quarantine 

duties. And "protection of the environment, forests and biodiversity against plant pests" has 

become one of the four main tasks of plant quarantine services. "Invasive alien species" 

(considered "Plant quarantine pests" under the International Plant Protection Convention, IPPC), 

have been identified as the second most important threat to biodiversity, after "natural habitats 

destruction and loss". Therefore, the Convention on Biological Diversity and IPPC, both obliged 

to deal with "invasive alien species". Other mechanisms, such as Sanitary and Phytosanitary 

Measures, the Codex Alimentarius, and the Cartagena Protocol on Biosafety are also effective 

mechanisms in strengthening plant quarantine and facilitating the invasive alien species 

management. In addition to these institutions, more than eight other international organizations, 

in the form of the Biodiversity Liaison Group (BLG), contribute to the protection of biodiversity 

resources. Finally, while explaining the role of BLG members, in the management of invasive 

alien species and environmental protection, we will discuss managerial interference and their 

effective synergy in achieving this important and vital purpose. 

 

Key words: Invasive alien species, convention on biological diversity, international plant 

protection convention, biodiversity liaison group, plant quarantine. 
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