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چکیده

در این مقاله ،سعی شده است ضمن معرفی «گونههای بيگانه مهاجم» ،اهميت آنها در كشاورزی ،منابع طبيعی و محيطزیست

بررسی شود .تشابه «آفات ،بيمارگرها و علفهای هرز» با «گونههای بيگانه مهاجم» ،از لحاظ صدمهای كه به گياهان و محيطزیست
وارد میكنند ،سبب شده است« ،حفاظت از محيطزیست ،جنگلها و تنوعزیستی در برابر آفات گياهی» ،یكی از چهار وظيفه اصلی
قرنطينه نباتی محسوب شود« .گونههای بيگانه مهاجم» (كه در چهارچوب كنوانسيون بينالمللی حفظ نباتات ،همان «آفات قرنطينهای»
تلقی میشوند) ،پس از پدیده «تخریب و نابودی زیستگاههای طبيعی» ،از مهمترین عوامل نابودكننده تنوع زیستی معرفی شدهاند.
بنابراین ،كنوانسيون تنوع زیستی و كنوانسيون بينالمللی حفظ نباتات ،هر دو خود را موظف به مقابله با «گونههای بيگانه مهاجم» می
دانند .سازوكارهای دیگری نيز مانند «موافقتنامه موازین بهداشتی و بهداشت گياهی»« ،كدكس غذایی» و « شيوهنامه ایمنی زیستی
كارتاهنا» نيز در تقویت قرنطينه نباتی و تسهيل روند انجام وظایف آن مؤثر هستند .در كنار این نهادها ،بيش از هشت سازمان
بينالمللی دیگر نيز در قالب «گروه ارتباطی مربوط به تنوع زیستی» ،در رسيدن به اهداف مربوط به حفظ محيطزیست و ذخایر
ژنتيكی و تنوع زیستی كمک میكنند .در بخش پایانی این تحليل ،ضمن برشمردن نقش تعدادی از نهادهای عضو این گروه ،در
مدیریت گونههای بيگانه مهاجم و حفظ محيطزیست ،در مورد تداخل مدیریتی و همافزایی مطلوب و مؤثر آنها در نيل به این امر مهم
و حياتی ،بحث شده است.
واژههاي کلیدي :گونههای بيگانه مهاجم ،قرنطينه نباتی ،كنوانسيون تنوع زیستی ،كنوانسيون بينالمللی حفظ نباتات ،گروه ارتباطی
مربوط به تنوع زیستی

مقدمه
اهمیت آفات ،بیمارگرها و علف هاي هرز گیاهان
گياهان نيز مانند سایر موجودات زنده ،در معرض حمله
انواع آفات ،بيمارگرها و علفهای هرز قرار میگيرند .این
عوامل با بروز عالئمی ازجمله بدشكلی ،كوتولگی ،كاهش یا
افزایش غيرمعمول شاخه ،ریشهزایی ،سوختگی ،لكهبرگی،

ایجاد گال و زخم ،پژمردگی ،پوسيدگی ،مرگ و خشكيدگی
كامل گياه موجب ضعف عمومی گياهان و كاهش چشمگير
كيفی و كمی محصوالت میشوند .آفات (حشرات ،كنهها و
جوندگان) نيز با تغذیه از گياهان ،ضمن بروز عوارضی مانند
بدشكلی و چروكيدگی برگها ،كاهش سطح برگها ،قطع
آوندها ،كرموشدن و ریزش ميوهها و انتقال بيمارگرها به
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گياهان ميزبان ،موجب بروز خسارت كمی و كيفی محصوالت
میشوند .علفهای هرز نيز چه از طریق زندگی انگلی روی
گياهان و چه بهصورت رقابت در اشغال فضای خاک (و
خارج از خاک) و استفاده از آب ،مواد غذایی ،اكسيژن و نور
موجب ضعف گياهان و كاهش محصوالت میشوند.
بهطوركلی ،ميانگين خسارت ساالنه ناشی از این عوامل،
حدود  35درصد محصول است كه از این مقدار سهم
بيمارگرها ،حشرات و علفهای هرز بهترتيب حدود 10 ،14
و  12درصد است .به این مقدار باید شش تا  12درصد نيز
خسارت پس از برداشت اضافه شود .جمع خسارتهای پيش
و پس از برداشت برای كل جهان ،حدود  45درصد محصول
برآورد شده است (.)Alizadeh, 2017e
بعضی از این عوامل ،خسارتهای هنگفتی را در برخی
از نقاط دنيا به بار آوردهاند .از آن جمله میتوان به بيماری
سفيدک دروغی سيبزمينی ()Phytophthora infestans
اشاره كرد كه عامل اصلی قحطی كشور ایرلند در دهه 1840
بود .بر اثر این قحطی ،نزدیک به یک ميليون نفر جان خود
را از دست دادند و حدود  1/5ميليون نفر مجبور شدند به
سایر نقاط دنيا مهاجرت كنند ( .)Bourke, 1993بيماری لكه
قهوهای برنج ( )Cochliobolus miyabeanusنيز در طول
دهه  1940بهدليل همهگيرشدن ،توليد برنج را در بنگالدش
كاهش داد و موجب مهاجرت ميليونها شهروند و مرگومير
نزدیک به دو ميليون نفر شد ( .)Padmanabhan, 1973در
سال  ،1970بيماری دیگری به نام سوختگی برگ ذرت
( )Cochliobolus heterostrophusنزدیک به  15درصد
محصول ذرت امریكا را از بين برد و یک ميليارد دالر
خسارت بر جای گذاشت ( .)Ullstrup, 1972بيماری مرگ
درختان نارون ( )Ophiostoma ulmiاز دهه  1930تا 1940
موجب نابودی تمامی درختان نارون آمریكایی موجود در
عرصههای مسكونی و جنگلی شرق امریكا شد .شاهبلوط كه
زمانی از كانادا تا امریكای جنوبی در نواری گسترده وجود
داشت ،در سال  1904به بيماری بالیت ( Cryphonectria
 )parasiticaمبتال شد .این بيماری تا دهه  ،1930به همه
محدوده طبيعی شاهبلوط امریكایی ( 3/5ميليارد شاهبلوط)

مروری بر نقش گونههای بيگانه ....

گسترش یافت و آن را در معرض انقراض قرار داد ( Cabi,

 .)2018قدرت باالی تخریبی برخی از آفات و بيمارگرها به
حدی است كه بعضی از كشورها تالش كردهاند در اقدامات
جنگی و خرابكارانه هم از آنها استفاده كنند ( Alizadeh,
.)2011a; Alizadeh, 2011b; Alizadeh, 2017e
در این مقاله تحليلی ،ابتدا به معرفی و تشریح روشهای
پيشگيری و مهار گونههای بيگانه مهاجم و بعد به قرنطينه
نباتی بهعنوان مهمترین نهاد قانونی رویكرد «پيشگيری از
آفات خطرناک و مخرب تنوع زیستی» اشاره خواهد شد .در
ادامه پس از معرفی مهمترین نهادها و سازوكارهای
بينالمللی در حفاظت از تنوع زیستی ،به نقش كنوانسيون
بينالمللی حفظ نباتات در حفظ تنوعزیستی و تعامل سازنده
این كنوانسيون با سایر نهادهای مرتبط ،اشاره خواهد شد.
گونههاي بیگانه مهاجم ()Invasive alien species
گونههای مهاجم ،به موجودات زندهای گفته میشود كه با
ورود به یک منطقه زیستی كه پيشازآن در آن حضور
نداشتهاند ،سبب بر هم خوردن و اخالل نظم طبيعی و
اكولوژیک آن منطقه و ایجاد خسارتهای اقتصادی و
محيطزیستی میشوند ( .)McNeely et al., 2001البته تمام
گونههای غيربومی ،زیانبار و مهاجم نيستند .گاهی گونههای
غيربومی بهخوبی جذب زیستبوم جدید شده و مانند
گونههای بومی به غنا و تنوع زیستی آن منطقه كمک
میكنند .ممكن است برخی از گونهها حتی مفيد هم باشند،
مانند حدود  20نوع سوسک سرگينغلطانی كه به استراليا
وارد شدند و ضمن جمعآوری فضوالت دامی و باروری
بيشتر خاک ،از انفجار جمعيت مگسها نيز جلوگيری كردند
(.)Shine et al., 2000
گونه های مهاجم ،ممكن است آسیيب هیای مختلفیی بیه
زیستبوم وارد كنند .برخی از آنهیا ماننید شیانهدار درییایی
مهاجم ( ،)Mnemiopsis leidyiممكن است زنجيره غیذایی
یک زیست بوم را مختل كنند ،یا مانند گياه علفیی برومیو
( )Bromus tectorumو درخیییت تمرهنیییدی عملكیییرد
زیسیتبییوم را نيیز تغييییر دهنید .همونییين گونیههییایی كییه
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خویشاوند بسيار نزدیک گونه بومی هستند ،ممكن اسیت بیا
آن تالقی كنند و باعث كاهش جمعيت و انقراض گونه بیومی
شییوند .گونییههییای مهییاجم ،از گياهییان تییا جییانوران و از
تک سلولی ها تا مهره داران پيويده را دربر میی گيیرد .ميیزان
خسارتهای گونههای غيربومی بیر اقتصیاد جهیانی1400 ،
ميليارد دالر در سال برآورد شیده اسیت ( & Wittenberg
.)Cock, 2001
گونههای مهاجم ویژگیهایی دارند كه به آنها اجازه
میدهد گونههای بومی را از ميدان رقابت و بقاء بيرون كنند،
مانند رشد و توليدمثل سریع ،قابليت باالی گسترش مكانی،
نداشتن دشمن طبيعی فعال و كافی (حداقل در سالهای
ابتدایی) ،انعطافپذیری فنوتيپی (یعنی قابليت تغيير شيوه
زندگی برای تطبيق با محيط جدید) ،توانایی تحمل شرایط
زیستمحيطی متنوع ،ارتباط با انسانها و سكونتگاههای
انسانی و سابقه تبدیل به گونه مهاجم در محيطهای دیگر.
كليه جوامع زیستمحيطی ()Ecological communities
در سراسر كره زمين ،كموبيش مورد حمله گونههای مهاجم
قرار گرفتهاند .بخشهایی از جهان كه بيشتر تحت تأثير
گياهان مهاجم است ،عمدتاً در آمریكای شمالی و جنوبی و
استراليا قرار دارد .این پدیده در آفریقا ،هند و برخی از
جزایر به ميزان كمتری دیده میشود .مناطقی كه برای حفظ
تنوع زیستی ،محصور و جدا شدهاند ،نيز از این قاعده
(تهاجم زیستی) مستثنی نيستند و گياهان و حيوانات بيگانه
تقریباً در مناطق حفاظتشده همه نقاط جهان گسترش
یافتهاند .ميزان تهاجم ،تحت تأثير گونه مهاجم و نوع
زیستبوم است .برخی از زیستبومها نسبت به بقيه
آسيبپذیرترند .گونههای بيگانه مهاجم معموالً در
زیستگاههای بههمریخته و آشفته بهتر از زیستگاههای
دستنخورده ،مستقر شده و گسترش مییابند .زیستبومهای
جداشده جغرافيایی و تكاملی ( Geographically and
 )evolutionarily isolated ecosystemsمانند جزایر،
رشتهكوهها و دریاچهها (كه گياهان ،جانوران و جوامع
زیستی بینظير آنها طی ميليونها سال تكامل یافتهاند) در
برابر تهاجم گونههای بيگانه آسيبپذیرترند .اختالل در
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سيستمهای طبيعی ،تخریب زیستگاهها ،استفاده بيشازحد از
منابع ،تغييركاربری اراضی ،آلودگی شيميایی و تغييرات
آبوهوایی باعث گسترش گونههای بيگانه مهاجم شده
است.
برخی از قوانين اكولوژیكی تهاجم عبارتند از )1 :احتمال
تهاجمی شدن یک گونه با اندازه جمعيت اوليه آن ارتباط
مستقيم دارد .بنابراین ،احتمال استقرار گونههایی كه عمداً در
حجم زیادی وارد ،كشت و پرورش داده میشوند ،بيشتر
است )2 .احتمال تهاجمیشدن گونههایی كه دامنه جغرافيایی
وسيعتری دارند ،نسبت به گونههایی كه دامنه بومی
محدودتری دارند ،بيشتر است )3 .گونهای كه در یک كشور
یا مكان ،مهاجم شده باشد ،میتواند (به احتمال زیاد) در
كشور یا مكانهای مشابه دیگر نيز مهاجم شود )4 .گونههای
گياهی كه گردهافشانهای اختصاصی دارند ،بعيد است
تهاجمی شوند ،مگر اینكه گردهافشانها نيز به همراه آنها
وارد شوند )5 .تشابه شرایط آبوهوایی مبدأ با شرایط
زیستگاه جدید ،الزمه تهاجم موفقيتآميز است.
عوامل مؤثر در گسترش گونههاي مهاجم بیگانه
تخریب محيطزیست توسط فعاليتهای انسانی ،یكی از
عواملی است كه شانس موفقيت گونههای مهاجم را باال
میبرد .گونههای بومی ممكن است نتوانند در محيطی كه بر
اثر فعاليت انسانی تغيير كرده ،دوام بياورند .اما گونه غيربومی
از قبل به زندگی در چنين محيطی عادت كرده و میتواند
گونههای بومی را در این رقابت سركوب كند.
آتشسوزیهای بزرگ نيز اثری مشابه دارند .پس از
آتشسوزی مزیت نسبی گياهان بومی از بين میرود و فرصتی
برای گونههای غيربومی ایجاد میشود .آنها میتوانند از این
فرصت كه خاک از مواد غذایی غنی شده است ،استفاده كرده
و پيش از بذرافشانی گياهان دیگر ،خود را تكثير كنند.
كشاورزی و باغبانی نيز یكی از مهمترین راههای ورود
گونههای مهاجم گياهيست .جابهجایی حيوانات دستآموز
خانگی كه برخی از آنها ممكن است در طبيعت رها شده یا
فرار كرده باشند ،از دیگر راههای ورود این گونههاست .مسير
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انتشار بيشتر گونههای مهاجم اقيانوسی ،آبتوازن ( Water

 )ballastكشتیهاست .روزانه بهطور ميانگين بيش از دو هزار
گونه دریایی مختلف از طریق كشتیها در نقاط مختلف دنيا
جابهجا میشود .گاهی نيز انتشار گونههای مهاجم ،عمدی
است .برای نمونه اروپائيانی كه وارد قاره آمریكا شده بودند،
برای اینكه احسا غربت كمتری بكنند ،پرندگان بومی اروپا
را به این منطقه آوردهاند (.)Riley, 2005
ورود  24خرگوش از انگلستان به ایالت ویكتوریای
استراليا در سال  1859و تكثير آنها توسط توما آستين ،با
هدف تفریح و شكار ،در سالهای اوليه یک پيروزی تلقی
میشد .ولی بهسرعت این جانور به یک گونه مهاجم و
خسارتزا تبدیل شد و امروزه هزینهای برابر با  113ميليون
دالر استراليا در سال ،برای ریشهكنی و مهار آن مصرف
میشود .ورود انگورهای مطلوب از آمریكای شمالی به اروپا
در قرن نوزدهم ،ورود ناخواسته شتههای مخربی به نام
فيلوكسرا ( )Phylloxera vastatrixرا نيز بههمراه داشت .این
موضوع باعث شروع زوال انگورهای اروپا از سال  1865به
بعد شد .در دو نمونه اخير ،یكی (خرگوش) بهطور «عمدی»
و دیگری (شته فيلوكسرای مو) بهطور «تصادفی» وارد شدند.
بااینحال ،در هر دو مورد قرنطينه ناكافی و تجارت ،ورود آنها
را تسهيل كرد .اگرچه سرانجام هر دو آلودگی كنترل شدند،
ولی ميراث آنها هنوز باقی است و تداوم اقدامات نظارتی و
مهار آنها هنوز هم ضروریست (.)Riley, 2005
گونههای بيگانه ممكن است از راه مهاجرت طبيعی به
مناطق جدید راه یابند ،اما بيشتر درنتيجه فعاليتهای
گونههای دیگر (مانند انسان) زیستبوم جدید وارد میشوند.
فعاليتهای بشر ،ازجمله فعاليتهایی كه در زمينه تجارت در
سطح بينالمللی و تجارت حيوانات خانگی انجام میشود ،از
رایجترین راههای انتقال گياهان ،جانوران ،ميكروبها و
موجودات دیگر به زیستگاههای جدید است.
در مطلبی با عنوان «ابعاد انسانی گونههای مهاجم بيگانه»
كه توسط «اتحادیه بينالمللی حفاظت از طبيعت»
( International Union for Conservation of Nature,
 )IUCNتهيه شده است ،بهطور مفصل به نقش انسان در
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گسترش گونههای بيگانه مهاجم پرداخته شده است
( .)McNeely, 2001ابعاد انسانی گونههای مهاجم بيگانه به
دالیل زیر حائز اهميت است :اول ،تقریباً همه زیستبومهای
كره زمين ،یک جزء قوی انسانی ( Anthropogenic
 )componentدارند كه با افزایش جهانیشدن اقتصاد ،تقویت
میشود .دوم ،مردم به دنبال انواعی از زیستبومها هستند كه
«توليدكنندهاند»« ،با سليقه و طبع آنها سازگارند» و «دارای
منشأ متنوع از تمام نقاط جهانند» .سوم ،مسافرت و تجارت
رو به رشد ،همراه با ضعف كنترلهای قرنطينهای و گمركی،
باعث ورود عمدی و غيرعمدی گونههای بيگانه توسط انسان
شده است .چهارم ،افزایش ورود گونههای بيگانه (كه مردم به
دالیل اقتصادی ،زیباییشناختی ،تصادفی یا حتی روانی انجام
میدهند) منجر به بروز گونههای بيگانه مهاجمی میشوند.
بنابراین ،بررسی برخی از ابعاد مهم انسانی مسئله گونههای
بيگانه مهاجم ،ازجمله ابعاد تاریخی ،اقتصادی ،فرهنگی،
زبانی ،بهداشتی ،روانشناختی ،جامعهشناختی ،مدیریتی،
حقوقی ،نظامی ،فلسفی ،اخالقی و سياسی نيز حائز اهميت
است كه در این مقاله از ورود به آنها خودداری شده است.
بهطور خالصه ،مسيرهای ورود گونههای مهاجم به فراتر
از محدوده طبيعی آنها عبارتند از :جابهجایی كاال (چوب و
پالتهای چوبی ضدعفونینشده) (،)Alizadeh, 2009
جابهجایی افراد (از طریق حملونقل هوایی ،جادهای ،ریلی
و دریایی) ،حملونقل و قایقرانی (آبتوازن ،رسوب بدنه،
لنگر) ،هواپيمایی (در محمولههای هوایی ،داخل و روی خود
هواپيما) ،خدمات پستی و پيک (ازجمله مواد زیستی
خریداریشده از طریق اینترنت) ،كشاورزی و جنگلداری
(ورود مستقيم محصوالت زراعی و دامی ،ورود غيرعمد
آفات و بيمارگرها) ،باغداری (انتشار گياهان زینتی به باغها،
بركهها و غيره) ،مرمت و محوطهسازی زیستگاه (استفاده از
ژنوتيپهای غيربومی گياهان بومی و فرار گونهها) ،توسعه
زیرساختها ،انتقال آب بين مخازن (برای نمونه بين كانال
ها) ،پرورش آبزیان در استخر و دریا (ماهی ،نرمتنان و
سختپوستان واردشده برای توليد) ،آكواریوم (دور ریختن
عمدی ،تخليه آبزیان در پساب) ،شكار و ماهیگيری
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(گونههای شكار و ماهی زنده و ماهی طعمهای كه برای
ورزش و ذخيره دوباره وارد شده است) و رهاسازی
حيوانات خانگی یا سایر حيوانات اهلی در طبيعت.
 Richardsonو همكاران ( )2000مفهومسازی سادهای از
روند تهاجم گونههای بيگانه مهاجم ارائه كردهاند .براسا این
طرح« ،تهاجم» ( )Invasionفرایندی است كه در آن ،یک
گونه باید از موانع مختلف زنده و غيرزنده محيطزیست عبور
كند تا به یک گونه بيگانه مهاجم تبدیل شود .مراحل این
فرایند را میتوان براسا موانع پيشروی گونه ،به این شرح
تعریف كرد (شكل « ،)1ورود» ( )Introductionبه این معنی
است كه گونه (یا اندام تكثيری آن) از طریق ابزارهای انسانی
و غيرانسانی بر سد بزرگ جغرافيایی غلبه كرده باشد (.)A
«استقرار» ( )Establishmentاز آنجا آغاز میشود كه موانع
محيطی ( )Bمانع زنده ماندن (بقای) گونه نشود و گونه مورد
نظر بر موانع مختلف برای توليدمثل منظم ( )Cغلبه كند .یک
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تاكسون پس از عبور از موانع  B ،Aو « Cمستقر» شده است.
در این مرحله ،جمعيت گونه به اندازه كافی زیاد شده است،
بهطوریكه احتمال انقراض آن در محل جدید ،بهدليل شرایط
زیستمحيطی كم است ( .)Richardson, 2000انتشار یک
گونه در مناطقی دور از مكانهای اوليه ورود ،نيازمند این
است كه گونه وارد شده بتواند بر موانع سر راه پراكندگی و
انتشار در منطقه جدید ( )Dغلبه كند و با محيطزیست اطراف
خود (زنده و غيرزنده) در منطقه عمومی جدید كنار بياید (.)E
به نظر میرسد ،بسياری از گونههای بيگانه مهاجم ،در ابتدا
زیستگاههای آشفته را تسخير و بعد برخی از آنها به جوامع
نيمهطبيعی گسترش مییابند .تسخير محيطها و جوامع
بهنسبت جاافتاده و عاری از آشفتگی ،معموالً مستلزم آن است
كه تاكسون بيگانه بتواند بر مقاومتهایی كه از سوی عوامل
زنده و غيرزنده محيط پایدار جدید اعمال میشود ،غلبه كند
(مانع .)Richardson, 2000( )F

شکل  -1روند تهاجم گونههاي بیگانه مهاجم از غلبه بر سد بزرگ جغرافیایي ( ،)Aمحیطي ( )Bو تولیدمثلي (( )Cکه مراحل استقرارند) ،تا
غلبه بر موانع بر سر راه پراکندگي و انتشار ( ،)Dموانع (زنده و غیرزنده) محیطزیست اطراف خود ( )Eو تسخیر محیطهاي طبیعي ()F
()Richardson, 2000
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بهدليل افزایش تجارت ،حملونقل ،مسافرت و
جهانگردی و سایر مبادالت مرتبط با جهانی شدن ،ورود
گونهها به فراتر از محدوده طبيعی آنها بهشدت در حال
افزایش است .زیرا این فعاليتها مسيرهایی را برای گياهان
زنده ،حيوانات و مواد زیستی برای عبور از موانع جغرافيایی
كه معموالً راه آنها را مسدود میكنند ،فراهم میكند.
اهمیت اقتصادي گونههاي بیگانه مهاجم
از لحاظ پيامدهای عمده زیستمحيطی ،گياهان بيگانه
مهاجم ،طيف وسيعی از تأثيرات را روی تنوعزیستی دارند،
ازجمله تهدیدهای فوری (رقابت ،شكار و پارازیتهكردن
گونههای بومی) ،تهدیدهای ژنتيكی (تالقی با گونههای
ژنتيكی نزدیک و ورود ناخواسته مواد ژنتيكی به داخل
سلول گونههای خالص) ،تهدیدات غيرمستقيم (تغيير شرایط
زیستمحيطی و تغيير خصوصيات فيزیكی و شيميایی
خاک) ،تهدیدات مستقيم (در زیستگاههای طبيعی و نيمه
طبيعی) و تكثير و انتشار آفات و بيمارگرها.
بهطور خالصه ،تأثيرات منفی گونههای بيگانه مهاجم،
ممكن است شامل زیستمحيطی (از دست دادن
تنوعزیستی) ،اقتصادی (از بين رفتن توليد ،در اثر آسيب
وارده به محصوالت ،یا گونههای مفيد و هزینه اقدامات
كنترلی) ،بهداشتی (وقتی یک موجود زنده مهاجم ،ميزبان یا
ناقل بيماری است) و سياسی (تأثيرات نامطلوب بر تجارت
بينالمللی ،امنيت غذایی ،تأمين آب ،ثبات منطقهای ،رفاه،
مهاجرت و غيره) باشد.
از بعد تأثيرات اقتصادی ،براسا یک تخمين كلی،
هزینههای مربوط به گونههای بيگانه مهاجم برای
ایاالتمتحده حداقل  100ميليارد دالر در سال برآورد شده
است .مشكالت ناشی از گونههای بيگانه مهاجم در اتحادیه
اروپا ،طی  20سال گذشته 12 ،ميليارد یورو در سال تخمين
زده شده است .بخشهای كليدی مانند كشاورزی ،شيالت و
آبزیپروری ،جنگلداری و بهداشت بيش از شش ميليارد
یورو در سال خسارت میبينند ( ;U.S. Congress, 1993
 .)Wilcove, 1998در چين  283گونه بيگانه مهاجم وجود
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دارد كه شامل ميكروارگانيسمها ،گياهان ،بیمهرگان،
دوزیستان ،خزندگان ،ماهيان و پستانداران میشود .منشأ
بيش از  50درصد از این گونههای مهاجم از آمریكای
شمالی است .كل خسارتهای اقتصادی ناشی از گونههای
بيگانه مهاجم ،در چين بيش از  14/45ميليارد دالر در سال
 2000است كه خسارتهای اقتصادی مستقيم و غيرمستقيم
بهترتيب  17و  83درصد از كل خساتهای اقتصادی را به
خود اختصاص داده است (.)Xu, 2006
تخمين زده شده است ،حدود ده درصد از  300هزار
گياه آوندی جهان توانایی تهاجمی شدن را دارند.
برآوردهای دیگر حكایت دارد كه از هر  100گونه بيگانه،
دو تا سه گونه مهاجم خواهند شد .بااینحال ،مطالعات
دیگری ،سطح پایينتری از قابليت تهاجمی گونههای بيگانه
مهاجم را گزارش كردهاند ( 0/01درصد از كل گونههای
وارداتی) (.)U.S. Congress, 1993; Wilcove, 1998
در مورد حشرات و كنهها ،تقریباً  1000گونه حشره و
كنه غيربومی بهعنوان آفات زراعی در ایاالتمتحده وجود
دارد .هر ساله ،حشرات تقریباً  13درصد از توليد محصوالت
زراعی ایاالتمتحده را تخریب میكنند ،این مقدار تقریباً
برابر  34/7ميليارد دالر است .با توجه به اینكه تقریباً 40
درصد از این آفات وارد شدهاند ،بنابراین آفات واردشده،
ساالنه تقریباً  13/9ميليارد دالر خسارت زراعی در
ایاالتمتحده ایجاد میكنند .این برآورد محافظهكارانه است،
زیرا در آن هزینههای زیستمحيطی استفاده از حشرهكشها
و ميكروبكشها محاسبه نشده است .عالوهبراین ،هرساله
در ایاالتمتحده ،تقریباً  1/2ميليارد دالر برای كنترل
شيميایی همه حشرات زراعی استفاده میشود .سهم مبارزه با
حشرات آفت غيربومی ،تقریباً  500ميليون دالر در سال
است ( .)Pimentel, 1997بنابراین ،كل هزینه برای حشرات
غيربومی وارد شده ،تقریباً برابر با  14/4ميليارد دالر در
سال است .عالوهبراین ،تخمين زده میشود ،هزینههای كنترل
كنهها و حشرات آفت در چمنزارها ،باغها و زمينهای
گلف ،حداقل  1/5ميليارد دالر در سال باشد .از تقریباً 360
گونه حشره غيربومی كه در جنگلهای آمریكا مستقر
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شدهاند ،اكنون  30درصد آنها جدی هستند .حشرات سبب
نابودی تقریباً نه درصد از محصوالت جنگلی ،مانند چوب و
خميرچوب میشوند كه هزینه آن بيش از هفت ميليارد دالر
در سال است .ازآنجاییكه  30درصد از آفات ،غيربومی
هستند ،خسارتهای جنگلی ساالنه منتسب به گونههای
حشرات غيربومی درمجموع تقریباً  2/1ميليارد دالر در
سال است (.)Pimentel, 1997; Hall & Moody, 1994
یكی از حشرات خارجی ویرانگر ،پروانه ابریشمباف ناجور
( )Lymantria disparاست كه برای توليد احتمالی ابریشم
در دهه  1800به ماساچوست وارد شد .پروانه ابریشمباف
ناجور به آفت عمدهای در جنگلها و درختان زینتی ایاالت
متحده ،بهویژه بلوطها تبدیل شده است .سرویس جنگل
آمریكا ،درحالحاضر ،ساالنه تقریباً  11ميليون دالر برای
كنترل پروانه ابریشمباف ناجور هزینه میكند ( & Campbell
.)Schlarbaum, 1994
ضرر و زیان محصوالت در ایاالتمتحده ،برای كليه
بيمارگرهای گياهی ،تقریباً  33ميليارد دالر در سال است.
تقریباً  65درصد (یا  21ميليارد دالر) آن مربوط به خسارت
در اثر بيمارگرهای گياهی غيربومی است ( Pimentel,
 .)1993; USDA, 1960عالوهبراین ،توليدكنندگان هر ساله
بيش از  720ميليون دالر برای قارچكشها مصرف میكنند،
تقریباً  500ميليون دالر از این مقدار برای مبارزه با
بيماریهای غيربومی استفاده میشود ( & Pimentel
 .)Greiner, 1997بنابراین ،كل خسارت و هزینههای كنترل
بيمارگرهای گياهی غيربومی تقریباً  21/5ميليارد دالر در
سال است .عالوهبراین ،براسا این واقعيت كه  65درصد از
بيمارگرهای گياهان ،خارجی هستند ،هزینههای كنترل
بيمارگرهای گياهی در چمنزارها ،باغها و زمينهای گلف
حداقل دو ميليارد دالر در سال است.
در مورد بيمارگرها در جنگلهای ایاالتمتحده ،بيش از
 20گونه غيربومی از بيمارگرهای گياهی به گياهان چوبی
حمله میكنند ( .)Liebold et al., 1995دو مورد از مهمترین
بيمارگرهای گياهی عبارتند از :قارچ بالیت شاهبلوط
( )Cryphonectria parasiticaو بيماری هلندی نارون
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( .)Ophiostoma ulmiقبل از ورود تصادفی بالیت شاه
بلوط ،تقریباً  25درصد از جنگلهای برگریز شرقی
ایاالتمتحده از درختان شاهبلوط آمریكایی تشكيل شده
بودند ( .)Campbell, 1994اكنون همه شاهبلوطهای
آمریكایی از بين رفتهاند .پاکسازی درختان نارون تخریب
شده توسط ( )Ophiostoma ulmiقارچ عامل بيماری
هلندی نارون در هر سال تقریباً  100ميليون دالر هزینه
دارد .بهعالوه ،بيمارگرهای گياهان جنگلی باعث از بين
بردن تقریباً نه درصد ارزش محصوالت جنگلی ،یا هفت
ميليارد دالر در هر سال میشوند .نسبت بيمارگرهای گياهی
واردشده در جنگلها ،مشابه حشرات واردشده (تقریباً 30
درصد) است .بنابراین ،تقریباً  2/1ميليارد دالر ارزش
محصوالت جنگلی است كه هر ساله بهدليل بيمارگرهای
گياهی غيربومی در ایاالتمتحده از بين میروند .باز هم ،به
نظر میرسد خسارت ناشی از آفات خارجی شدیدتر از
آسيبهای آفات بومی باشد ( .)Pimentel, 1997اگرچه
معموالً اكوسيستمهای غنی و دارای تنوع باالیی مانند
جنگلها ،بهویژه جنگلهای بكر ،قدرت آنتاگونيستی و
رقابت ارگانيسمهای موجود و بومی در آنها بسيار باالست،
بهطوریكه استقرار و گسترش گونههای بيگانه در آنها به
سختی و بهندرت انجام میشود (.)Alizadeh, 2005
در ایران نيز نمونههایی از برخی از گونههای بيگانه
مهاجم وجود دارد كه در سالهای اخير مشكالتی را برای
زیستبومهای كشورمان ایجاد كردهاند ،مانند گونههای
گياهی كهور آمریكایی ( ،)Prosopis julifloraآتریپلكس،
آزوال ( )Azolla filiculoidesیا سرخس آبی ،سنبل آبی
( )Eichhornia crassipesو گونههای مرتبط با شيالت و
آبزیان ،مانند ماهی تيالپيا ،شانهدار مهاجم دریای خزر و
كشند سرخ ( )Red Tideیا آبسرخه یا كشنده قرمز.
برخی از آفات و بيمارگرها نيز در سالهای اخير در
منطقهای جدید یا روی ميزبانی جدید شناسایی و گزارش
شدهاند ،یا قبالً در مناطقی در حد ناچيز وجود داشتهاند ولی
هماكنون بهدليل تغيير شرایط آبوهوایی ،گسترش و شدت
بروز آنها افزایش یافته است (كه معموالً به آفات نوپدید
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گياهان  Emerging pests and diseases of plantsهم
مشهورند) و در كشور گزارش شدهاند ،مانند بيماریهای
جاروک ليموترش ،شانكر باكتریایی مركبات ( & Alizadeh
 )Rahimian, 1990; Rezaei et al., 2012و گرینينگ
مركبات ( Alizadeh, 2009; Alizadeh, 2004; Alizadeh,
;2017c

Alizadeh,

;2017b

Alizadeh,

;2017a

 ،)Alizadeh, 2017dبيماری باكتریایی نواری غالت
( Alizadeh & Rahimian, 1989; Alizadeh et
al.,1995a; Alizadeh et al.,1996; Alizadeh et al.,

 )1997و نيز برخی از بيمارگرها و آفات جنگلها و منابع
طبيعی كشور مانند عامل بيماری زغالی درختان بلوط ،عامل
بيماری سوختگی شمشاد و پروانه ابریشمباف ناجور كه در
ادامه بهطور مختصر به آنها اشاره میشود.
عامل بيماری زغالی درختان بلوط ( Biscogniauxia
 :)mediterranea (De Not.) Kuntzeبيماری زوال و
زغالی ابتدا در درختان بلندمازو در توسكستان و پارک
جنگلی قرق دیده شد .قارچ  B. mediterraneaاز تيره
Xylariaceaeبهعنوان عامل بيماری زغالی درختان بلوط در
جنگلهای زاگر در مناطق ایالم ،لرستان ،فار و
كهگيلویهوبویراحمد گزارش شده است .عالئم این بيماری
شامل ترشح شيره گياهی در قسمتهای آلوده ،جداشدن
پوست درخت ،سياه شدن نسوج آبكش و چوب است
(.)Mirabolfathy et al., 2011; Mirabolfathy, 2013
عامل بيماری سوختگی شمشادCylindrocladium ،
( boxicolaفرم غيرجنسی قارچ) و Calonectria
( pseudonaviculataفرم جنسی قارچ) :نشانههای بيماری
سوختگی شمشاد در سال  1389نخستينبار در جنگلهای
آستارا و تالش در استان گيالن دیده و در سال 1391
همهگير شد .درحالحاضر سراسر جنگلهای شمال را
دربرگرفته و براسا آخرین بررسیها ،به حدود  55هزار
هكتار از رویشگاههای شمشاد حمله كرده است .شمشاد
هيركانی ( )Buxus hyrcana Pojarkیكی از مهمترین گونه
های درختی هميشهسبز جنگلهای هيركانی است كه از
سوی اتحادیه بينالمللی حفظ طبيعت ( )IUCNجزو

گونههای در حال انقراض محسوب میشود .طبق آمار
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداری كشور در سال ،1392
سطح كل رویشگاههای شمشاد در شمال كشور 72450
هكتار برآورد شده است .هماكنون براسا قانون حفظ و
حمایت از منابع طبيعی و ذخایر جنگلی كشور (كه در سال
 1371در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و به تأیيد
شورای نگهبان رسيد) ،شمشاد از گونههایی است كه در زمره
ذخایر جنگلی محسوب میشود و قطع آن ممنوع است.
بيماری سوختگی ( )Boxwood Blightیا آتشک شمشاد،
ازجمله بيماریهای مخرب و بسيار خطرناكی است كه در
سالهای اخير در ایران و بسياری از كشورهای اروپایی،
آمریكایی و آسيایی مشاهده شده و سبب خزان یا نابودی
تودههای شمشاد ،اعم از جنگلی و زینتی شده است
( ;Mirabolfathy et al., 2013; Rezaee et al., 2013
.)Khazaeli et al., 2018
پروانه ابریشمباف ناجور ( )Gypsy mothبا نام علمی
( )Lymantria disparبرای اولين بار در ایران در سال
 1316توسط افشار گزارش و خسارت آن در انواع گونههای
جنگلی ،باغی و نهالستانها مشاهده شده است و در سالهای
اخير بهعنوان یكی از آفات خطرناک درختان جنگلی
محسوب میشود .این آفت تاكنون از استانهای
آذربایجانشرقی ،گلستان ،تهران ،خراسان ،فار  ،كهگيلویه،
كردستان ،كرمانشاه و گيالن گزارش شده است ( Tavakoli et
.)al., 2018
راههاي مقابله با گونههاي مهاجم بیگانه
پيشگيری ( ،)Preventionدر وهله اول ،عدم اجازه ایجاد
یک گونه بالقوه مهاجم ،اولين خط دفاعی است .هنگامی كه
یک گونه بيگانه به یک مهاجم تبدیل شود ،هزینههای
اقتصادی و اغلب زیستمحيطی ازبينبردن آن یا حتی
كاهش آن به یک سطح متوسط ،میتواند بسيار زیاد باشد.
پاسخ اصلی مدیریت پس از حمله یک گونه ،كاهش
خسارت ( )Mitigationو سازگارسازی ()Adaptation
است« .كاهش خسارت» میتواند احتمال حضور و ایجاد یا
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گسترش یک گونه را كاهش داده یا از بين ببرد .از سوی
دیگر« ،سازگارسازی» شامل تغييراتی در رفتار برای كاهش
تأثير یک گونه مهاجم است« .پيشگيری» از وقوع یک اتفاق
بد جلوگيری میكند« .كاهش خسارت» ،گسترش ،دوره
زمانی حضور و آثار یک اتفاق بد را محدود میكند و كاهش
میدهد« .سازگارسازی» عواقب یک رویداد بد را (وقتی كه
مجاز به ادامه روند تكامل خود است) كاهش میدهد.
روشهای كنترل مكانيكی (كنترل مستقيم گونهها با دست یا
ماشينآالت مناسب) ،كنترل شيميایی (استفاده از
علفكشها ،حشرهكشها و جوندهكشها) ،كنترل بيولوژیک
(استفاده از دشمنان طبيعی) ( )Alizadeh, 2011dو مدیریت
تلفيقی آفات (( ،)IPMشامل تركيبی از همه روشها) در
چهارچوب «سازگارسازی» برای كنترل پيشنهاد شده است
( .)Wittenberg & Cock, 2001برخی از اصول ،مفاهيم و
ابزارهای قانونی برای برخورد با گونههای بيگانه مهاجم
بهشرح زیر ارائه شده است (.)McNeely et al., 2001
احتیاط ( ،)Precautionعدم اطمينان علمی ،نباید دليلی
برای به تعویق انداختن اقدامات جلوگيری ،به حداقل
رساندن ،یا كاهش خطر از بين رفتن تنوعزیستی باشد.
پیشگیري ،حفاظت از محيطزیست بهتر است با
«جلوگيری» انجام شود (به جای تالش برای اصالح یا
جبران آسيبها ،پس از ورود و استقرار گونه مهاجم).
سیستم صدور مجوز ( ،)Permit systemسيستمهای
صدور مجوز چهارچوبی را فراهم میكنند كه در آن برنامه
برای ورود یک گونه بيگانه ،قابل ارزیابی یا غربالگری است
و قبل از اجازه واردات یا رهاسازی عمدی ،تصميم آگاهانه
و كارشناسانه گرفته میشود.
اصل «الزام آلودهکننده به پرداخت» یا بازیابي هزینه
( ،)Polluter Pays Principle -Cost Recoveryشخص
حقيقی یا حقوقی مسئول ایجاد گونههای بيگانه مهاجم ،باید
هزینههای مدیریتی مربوطه را بپردازد.
مشارکت عمومي و دسترسي به اطالعات ،برنامهریزی و
تصميمگيری در مورد گونههای بيگانه مهاجم پيويده است و
به مشاركت همه بخشها و ذینفعان در همه سطوح نياز
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دارد.
فرایندهاي تجزیهوتحلیل خطر ( Risk analysis
 ،)processesباید تأثيرات زیستمحيطی و خطرهای مربوط
به ورود ،ارزیابی و اقدامات مدیریتی پيشنهادی را شناسایی
كرد.
 McNeelyو همكارانش ( )2001ده اقدام راهبردی زیر
را برای مقابله با مشكل گونههای بيگانه مهاجم پيشنهاد
كردهاند.
ظرفيتسازی مدیریتی :رسيدگی موفقيتآميز به مسئله
گونههای بيگانه مهاجم ،هم به اراده ملی و هم به ایجاد
ظرفيت الزم نياز دارد .در سطح ملی ،میتوان از تجربيات
سایر كشورها استفاده كرد .رسيدگی موفقيتآميز باید شامل
عناصری مانند موارد زیر باشد (:)McNeely et al., 2001
طراحی و ایجاد «راهكار واكنش سریع» برای مقابله با
گونههای بالقوه مهاجم به محض ظهور ،طراحی برنامههای
آموزشی برای كاركنان ،مدیران ،متخصصان و سياستگذاران،
ایجاد ظرفيت برای تدوین و اجرای برنامههای آموزشی با
هدف توانمندسازی جامعه ،توسعه نهادهای ملی با حضور
متخصصان تنوع زیستی و قرنطينه نباتی ،برای اجرای مفاد
كنوانسيونهای تنوعزیستی و حفظ نباتات ،ایجاد
موقعيتهای تخصصی در مورد گونههای بيگانه مهاجم در
سازمان جنگلها و مراتع ،تقویت قرنطينه نباتی و مطلعسازی
مأموران قرنطينه ،گمرک یا بازرسی مواد غذایی از مقررات
كنوانسيون تنوع زیستی و شيوهنامه ایمنی زیستی؛
ایجاد ظرفيت تحقيق؛
ارتقای اشتراکگذاری اطالعات؛
تدوین سياستها و ابزارهای اقتصادی مربوطه؛
تقویت چهارچوبهای حقوقی و نهادی ملی ،منطقهای و
بينالمللی؛
ایجاد یک سيستم تجزیهوتحليلخطرات زیستمحيطی؛
ایجاد آگاهی و تعامل عمومی؛
تهيه راهبردها و برنامههای ملی؛
قراردادن گونههای بيگانه مهاجم در موضوعات تغيير
جهانی ()Global change؛
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ارتقای همكاریهای بينالمللی.
كنترل یا ریشهكنی گونههای بيگانه مهاجم بهخودیخود
هدف مدیریت نيست ،بلكه فقط یک مرحله برای دستيابی به
اهداف باالتر مانند حفظ تنوعزیستی ،حفاظت از سالمت
انسان و جلوگيری از ضررهای اقتصادی است .عناصر این
اهداف میتوانند شامل ترميم و احيای زیستگاه ،ورود دوباره
گونههای بومی ،حفاظت از اكوسيستمهای بهنسبت سالم و
كمتر تخریبشده باشد كه سرعت و زمان جانشينی طبيعی را
امكانپذیر و استفاده پایدار از خدمات اكوسيستم را برای
مردم محلی فراهم میكند.
از مطالب مطرحشده میتوان به این جمعبندی رسيد كه
نخست ،آفات نوپدید و گونههای بيگانه مهاجم ضمن
آسيبرسانی به محصوالت كشاورزی ،خسارتهای
جبرانناپذیر زیستمحيطی نيز به كشورها وارد میكنند .دوم،
مهار این عوامل ،شامل دو رویكرد كلی و مكمل یكدیگر
است كه عبارتند از -1 :اقدامات پيشگيرانه -2 ،اقدامات
كنترلی (كاهش خسارت و سازگارسازی) .ازآنجاییكه
پيشگيری به معنای «ممانعت از ایجاد یک گونه بالقوه
مهاجم» اولين خط دفاعی است .بنابراین ،موضوع قرنطينه
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.
قرنطینه نباتي
تعریف و تاریخچه قرنطینه :قرنطينه برای اولين بار در
سال  1374ميالدی ،در حوزه انسانی انجام شد .اولين
كنوانسيون بينالمللی برای رسيدگی به امور قرنطينه در سال
 1852برگزار شد .اولين قانون در مورد بيماریهای
حيوانات و گياهان ،در سال  1866در انگلستان تدوین شد.
برای جلوگيری از وارد شدن سوسک كلرادوی سيبزمينی
( )Leptinotarsa decemlineataدر سال  ،1873قانون منع
ورود سيبزمينی در آلمان به تصویب رسيد .در سوم نوامبر
 ،1878اولين موافقتنامه بينالمللی حفظ نباتات ميان پنج
كشور اروپایی در برن سوئيس امضا شد .در نهایت
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كنوانسيون بينالمللی حفظ نباتات ( International Plant

 )Protection Convention, IPPCدر  1951بهتصویب
رسيد .این كنوانسيون در سالهای  1977و  1997كاملتر
شد .هدف این كنوانسيون مهم و بينالمللی ،جلوگيری از
ورود ،استقرار و انتشار آفات قرنطينهای است .فعاليتهای
اصلی این كنوانسيون شامل فعاليتهای حاكميتی ،تنظيم
استانداردها ،تبادل اطالعات ،حلوفصل اختالفات ،توسعه
ظرفيتها و بررسی و مرور كلی وضعيت جهانی حمایت از
گياهان است .این كنوانسيون بر سه حوزه اصلی  )1تدوین
استانداردهای بينالمللی موازین بهداشت گياهی
(آیا پیام) ( International Standards for
 )2 ،)Phytosanitary Measures, ISPMsتبادل اطالعات،
 )3توسعه ظرفيت برای اجرای مفاد كنوانسيون و
استانداردهای مرتبط تأكيد دارد .اهداف اصلی این كنوانسيون
عبارت است از -1 :حفاظت از كشاورزی پایدار و افزایش
امنيت غذایی با جلوگيری از گسترش آفات -2 ،حفاظت
محيطزیست ،جنگلها و تنوع زیستی از صدمه آفات
گياهی -3 ،تسهيل توسعه اقتصادی و تجارت از طریق
ارتقای هماهنگی موازین بهداشت گياهی بر پایه اصول
علمی -4 ،توسعه ظرفيتهای كشورهای عضو برای به انجام
رساندن سه هدف قبلی.
متن تجدیدنظرشده كنوانسيون بينالمللی حفظ نباتات در
تاریخ  1389/10/1به تصویب مجلس شورای اسالمی
رسيد ،در این كنوانسيون ،بر لزوم تأسيس سازمان ملی حفظ
نباتات ( National Plant Protection Organization -
 )NPPOبرای دنبال كردن مفاد و اهداف این معاهده در
كشورهای عضو تأكيد شده است .عالوهبر ضرورت وجود
یک سازمان ملی حفظ نباتات در هر كشور كه وظيفه
قرنطينه گياهی را بر عهده دارد ،براسا ماده نهم كنوانسيون
بينالمللی حفظ نباتات ،سازمانهایی منطقهای ( Regional
 )Plant Protection Organization, RPPOنيز برای
هماهنگی بيشتر در ميان كشورهای هر منطقه تشكيل شده
است (.)Alizadeh, 2017
نقش قرنطینه گیاهي در مدیریت آفات :بهطور خالصه،
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قرنطينه در وهله نخست ،از ورود آفات خطرناک به كشور
جلوگيری میكند .در مرحله بعد ،در صورت ورود ،به
ریشهكنی آن اهتمام میورزد و در نهایت در صورت شكست
در نابودی ،با استفاده از روشهای گوناگون ،نسبت به
كاهش عامل و خسارت آن ،چه از نظر تعداد یا ميزان و چه
از نظر وسعت جغرافيایی اقدام خواهد كرد ( Alizadeh,
 .)2017بهطوركلی اقداماتی كه در فرایند قرنطينه گياهی
برای جلوگيری از ورود آفات و عوامل بيماریزا انجام
میشود عبارتند از:
 -1شناسایی و دستهبندی آفات خطرساز به آفات
قرنطينهای ،آفات غيرقرنطينهای مشمول مقررات و آفات
فهرستنشده -2 ،انتشار و اعالم فهرست آفات مشمول
مقررات قرنطينه كشور به دبيرخانه كنوانسيون ،سازمانهای
منطقهای و هر كشور درخواستكننده آن -3 ،تدوین شرایط
ورود محمولههای كشاورزی -4 ،بازرسی محمولههای
واردشده به گمركات كشور -5 ،اعمال قرنطينه پس از ورود،
 -6برقراری قرنطينه داخلی -7 ،پویش ،ردیابی ،مراقبت و
تشخيص و شناسایی مستمر و مرتب آفات خطرناک در
محصوالت گوناگون -8 ،تعيين مناطق عاری از آفت و -9
مبارزه با عوامل وارداتی با هدف ریشهكنی (در وهله اول)،
جلوگيری از گسترش بيشتر آفت (در مرحله دوم) و مدیریت
تلفيقی آفت (در صورت استقرار آن).
یكی از مقدماتیترین اقدامات قرنطينه برای مقابله با
گونههای بيگانه مهاجم ،تهيه اطالعات كامل و دقيق از آن
چيزی است كه بهعنوان بيمارگر ،آفت یا علف هرز روی
تمامی محصوالت ،در كشور وجود دارد و تاكنون گزارش
شده است ( .)Alizadeh, 2003داشتن فهرست آفات و
بيمارگرها و علفهای هرز موجود در كشور و آگاهی از
اهميت اقتصادی هریک از آنها ،این فرصت را فراهم میكند تا
نخست ،نظام و رژیم كشت هر منطقه با واقعبينی و اشراف
بيشتری تنظيم شود و دوم ،آینده كشت محصوالت كشاورزی،
مناطق و احتماالً طغيان یا كاهش جمعيت آفات و شدت
خسارت ،یا حتی انقراض برخی از گونههای منطقه ،در شرایط
آبوهوایی جدید ،با توجه به مورد پيشبينی شود.
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دومين اقدام ضروری در هر كشور ،شناسایی و مشخص
كردن آفات ،بيمارگرها و علفهای هرز خطرناک و مهمی
است كه ممكن است در آینده برای كشور مسئلهساز و
خسارتزا شوند.
سومين اقدام الزم ،شناسایی ،تشخيص سریع ،مراقبت و
پایش مستمر آفات و بيمارگرهاست.
بازرسی دقيق محمولهها در مبادی ورودی ،ردیابی منظم
و مستمر آفات و بيمارگرهای خطرناک در مزارع ،باغها و
عرصههای طبيعی ،تشخيص سریع آفات جدید و اعالم به
موقع وقوع ،برای واكنش سریع نهادههای اجرایی در اعمال
مقررات و موازین بهداشت گياهی برای امحای آنها از
اقدامات بعدی است كه باید بهطور دقيق و نظاممند انجام
شود (.)Alizadeh, 2011c
الزمه اجرای درست این بند انجام موارد زیر است:
تقویت علمی ایستگاههای قرنطينه نباتی مستقر در مبادی
ورودی؛
توسعه و بهكارگيری آزمایشگاهها و كلينيکهای گياه
پزشكی در پایش و تشخيص سریع آفات و بيمارگرها ،با
كمک و همكاری كلكسيونهای مختلف موجودات و
گونههای زیانآور موجود بهدليل وجود نمونههای استاندارد
و تيپ در آنها ()Alizadeh et al., 2010؛
اختصاص برخی از آزمایشگاههای موجود گياهپزشكی
بهعنوان آزمایشگاههای ملی ،منطقهای تشخيص سریع آفات؛
فراهم كردن امكانات ،تجهيزات و تسهيالت مالی و
قانونی برای اعمال اقدامات اجرایی در قالب واكنش سریع
برای مقابله با آفات نوظهور (.)Alizadeh, 2008
برخي از موافقتنامههاي پشتیبان قرنطینه گیاهي :عالوهبر
كنوانسيون بينالمللی حفظ نباتات ،موافقتنامههای مهم
دیگری نيز به شكلهای گوناگون ،اجرای موازین قرنطينهای
را تقویت و حمایت میكنند .در ادامه بهطور مختصر به این
موافقتنامهها اشاره خواهد شد (.)Alizadeh, 2017e
 -1موافقتنامه موازین بهداشتي و بهداشت گیاهي
(توافقنامه اسپياس) ( Sanitary and Phytosanitary
 :)Measures, SPSدر  1994با تأسيس سازمان تجارت
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جهانی ،توافقنامه موازین بهداشتی و بهداشت گياهی (توافق
نامه ا پیا ) تصویب شد .در عنوان این توافقنامه ،واژه
«اقدامات بهداشتی» به سالمت انسان و حيوان اختصاص
یافته ،درحالیكه «بهداشت گياهی» مربوط به حفاظت گياه
است .این موافقتنامه با كميسيون غذایی كدكس (از نظر
استاندارد دستورالعملهای افزودنیهای غذایی ،آفتكشها و
داروهای دامی ،آلودهكنندهها و روشهای بررسی آنها)،
سازمان دامپزشكی (از نظر سالمت حيوانات) و موافقتنامه
بينالمللی حفظ نباتات (از لحاظ سالمت گياهان) ارتباط هم
افزایی دارد (.)WTO, 1999
 -2کدکس غذایي ( :)Codex Alimentariusاز سال
 1963مجمع بهداشت جهانی برای كليه جنبههای بهداشت
مواد غذایی و توجه به اجباریشدن استانداردهای غذایی،
اجرای بينالمللی مقررات كميسيونهای كدكس غذایی را
آغاز كرد.
اهداف و فعاليتهای كميسيون كدكس را میتوان به این
شرح بيان كرد.
 -1حمایت از سالمت مصرفكنندگان و تضمين تجارت
عادالنه موادغذایی -2 ،تسهيل هماهنگی روابط تجاری در
زمينه مواد غذایی -3 ،هماهنگ كردن سازمانهای دولتی و
غيردولتی در سطح بينالمللی -4 ،تهيه و تدوین استانداردهای
بينالمللی غذایی ،در قالب استانداردهای منطقهای یا بين
المللی -5 ،تكميل و اصالح استانداردهای منتشرشده.
كميسيون كدكس هر دو سال یكبار و بهنوبت در مقر فائو (رم)
و دبليو.اچ.او (ژنو) برگزار میشود (.)WHO, 2020
 -3شیوهنامه ایمني زیستي کارتاهنا ( Cartagena
 :)Protocol on Biosafetyبهمنظور قانونمندكردن نقلوانتقال
موجودات دستكاریشده ژنتيكی و كاهش هرگونه خطرات
ناشی از این معامالت و تبادالت در سراسر جهان ،شيوهنامه
ایمنی زیستی كارتاهنا تدوین شده است .تدوین این شيوهنامه،
در سال  1995در دومين اجال اعضای كنوانسيون تنوع
زیستی در جاكارتا شروع و سرانجام در پنجمين اجال
اعضای كنوانسيون تنوع زیستی در سال  ،2000در شهر
نایروبی (كشور كنيا) به تصویب رسيد 67 .كشور ،ازجمله
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ایران و اتحادیه اروپا این شيوهنامه را امضا كردهاند .شيوهنامه
كارتاهنا آداب نقلوانتقال ،استفاده و رهاسازی سازوارههای
زنده دستورزیشده ژنتيكی ( Living Modified
 )Organism, LMOرا تعيين میكند ( .)CBD, 2020این
شيوهنامه در  30بهمن  ،1382برای جمهوریاسالمیایران
الزماالجرا شد .شيوهنامه كارتاهنا در ایمنی زیستی یک
شيوهنامه مربوط به كنوانسيون تنوع زیستی است.
نقش کنوانسیون بینالمللي حفظ نباتات در حفظ
محیطزیست و تنوع ژنتیکي
همانطور كه ذكر شد ،سه سند مهم بينالمللی -1
موافقتنامه موازین بهداشتی و بهداشت گياهی ،در
چهارچوب سازمان تجارت جهانی -2 ،كدكس غذایی
بهعنوان یک برنامه مشترک استانداردهای غذایی ،بين
سازمان خواربار جهانی و سازمان بهداشت جهانی و -3
شيوهنامه ایمنی زیستی كارتاهنا ،بهعنوان یک موافقتنامه
تعهدآور بينالمللی ،ذیل كنوانسيون تنوعزیستی ،تسهيلگر و
تقویتكننده ضوابط مربوط به قرنطينه نباتی نيز هستند.
از سوی دیگر تمامی سازمانهای یادشده از ظرفيت
قانونی سازمان خواربار جهانی ،در زمينه كنوانسيون
بينالمللی حفظ نباتات كه موازین جهانی قرنطينه نباتی را
تبيين میكند ،برای پيشبرد اهداف ذاتی خود بهرهمند
میشوند .این بهرهمندی از طریق همكاریهای مشترک و
هماهنگ در قالب توافقنامهها ،یا كميتههای مشترک حاصل
میشود .یكی از نهادهایی كه بيشترین حمایت و كمک را از
سازوكارهای كنوانسيون بينالمللی حفظ نباتات بهدست
میآورد ،كنوانسيون حفظ محيطزیست است كه با
هماهنگیهایی كه بين این دو كنوانسيون به وجود آمده است،
حفاظت از محيطزیست ،تنوع زیستی و ذخایر ژنتيكی در
سطح جهانی ،منطقهای و كشوری ،بهطور چشمگيری تقویت
شده است.
کنوانسیون تنوع زیستي و گونه هاي بیگانه مهاجم :یكی
از پيمان های كليدی كه در سال  1992در اجال زمیين در
ریییودوژانيرو منعقیید شیید ،كنوانسییيون تنییوع زیسیییتی
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( )Convention on Biological Diversity-CBDبود .این
معاهده كه توسط  193كشور پذیرفته شده است ،سیه هیدف
اصلی -1 :حفظ تنوع زیستی -2 ،استفاده پاییدار از اجیزای
آن و  -3تسهيم عادالنه و منصفانه منافع حاصل از اسیتفاده
از ذخایر ژنتيكی را دنبیال مییكنید ( .)CBD, 2020كشیور
جمهوریاسالمیایران نيز با تصویب مجلس شورای اسیالمی
در سال  1375به اعضای كنوانسيون تنوع زیستی پيوست.
براسا تعریف دبيرخانه كنوانسيون تنوع زیستی ،تنوع
زیستی بهمعنای «تمایز موجود ميان موجودات زنده ،از هر
منبع ،شامل زیستبومهای زمينی ،دریایی و زیستبومهای
آبزی ،همونين شامل تركيبات اكولوژیک كه بخشی از
زیستبومها را تشكيل میدهند» است .معموالً سه سطح از
تنوع زیستی مورد توجه قرار میگيرد :تنوع زیستی در سطح
ژنها ،گونهها و زیستبومها .تنوع ژنی یعنی تفاوتهای
موجود در سطح ژنهای موجوداتزنده .تنوع گونهها ،یعنی
تفاوتهای موجود در بين گونههای یک یا چند منطقه و
تنوع زیستبومها به تنوع زیستگاهها ،جوامع حياتی،
زیستبومها و فرایندهای اكولوژیكی و بومشناختی درون
آنها گفته میشود .در هر زیستبوم مخلوقات زنده بر
یكدیگر اثر میگذارند و با آبوهوا و خاک اطرافشان نيز
دارای تأثيرات متقابل هستند.
كنوانسيون تنوع زیستی پنج هدف كلی راهبردی را برای
سالهای  2011تا  2020در نظر گرفت .این اهداف پنجگانه
راهبردی ( )2011-2020عبارتند از -1 :پرداختن به علل
از دست رفتن تنوع زیستی -2 ،كاهش فشارهای مستقيم
وارد بر تنوع زیستی و ترویج بهرهبرداری پایدار -3 ،بهبود
وضعيت تنوع زیستی از طریق حفاظت از اكوسيستمها،
گونهها و تنوع ژنتيكی -4 ،افزایش منافع همگانی از تنوع
زیستی و خدمات اكوسيستمی -5 ،پيشبرد اجرا ،از طریق
برنامهریزی مشاركتی ،مدیریت دانش و ظرفيتسازی .این
اهداف راهبردی 20 ،هدف جزئیتر را دربردارند.
کنوانسیون بینالمللي حفظ نباتات و گونههاي بیگانه
مهاجم :دبيرخانه كنوانسيون بينالمللی حفظ نباتات در
چهارچوب گروه ارتباطی تنوع زیستی ( Biodiversity
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 )Liaison Group, BLGكه از آگوست  2014عضو آن
است ،با سایر كنوانسيونهای مرتبط با تنوع زیستی همكاری
نزدیک دارد .بدیهی است كه زمينه و چهارچوب این
همكاری پيرامون گونههای بيگانه مهاجم یا آفات گياهان
است .دراینرابطه ،یک تفاهمنامه همكاری بين سازمان غذا
و كشاورزی سازمان ملل و دبيرخانه كنوانسيون تنوع زیستی
برای همكاری بين دبيرخانههای كنوانسيون بينالمللی حفظ
نباتات و كنوانسيون تنوع زیستی با هدف تقویت
همكاریهای مؤثر ،ترویج همافزایی و جلوگيری از هم
پوشانی و دوبارهكاریهای غيرضرور ،به امضا رسيده است.
یک برنامه كاری مشترک بين دبيرخانههای كنوانسيون
بينالمللی حفظ نباتات و كنوانسيون تنوع زیستی نيز تهيه و
تدوین شده است ( .)IPPC, 2013زمينههای همكاری بين
این دو دبيرخانه شامل این موارد است :ارائه چهارچوبهای
قانونی و نظارتی ،ظرفيتسازی و كمکهای فنی برای
كشورهای در حال توسعه ،ارزیابی و مدیریت خطرات
احتمالی آفات گياهی ،محافظت از مناطقی كه ممكن است
در برابر آفات گياهی مورد تهدید قرار گيرند ،اعمال مقررات
و موازین مربوطه برای جلوگيری از ورود غيرعمدی آفات
گياهی ،تأیيد انجام روشهای مدیریت خطر ،ارزیابی و
مدیریت ورود عمدی ارگانيسمهایی كه ممكن است آفات
گياهان نير باشند (ازجمله موجودات و ارگانيسمهایی كه
بهعنوان كنترلكننده زیستی وارد شدهاند) ،تبادل اطالعات
علمی و نظارتی مربوط به آفات گياهی ،همكاری بين
كشورها برای به حداقل رساندن تأثير آفات گياهی و كشف،
كنترل و ازبينبردن آفات گياهان زراعی و گياهان وحشی.
رابطه بین گونههاي بیگانه مهاجم و آفات قرنطینهاي :از
تعریف واژههای «گونههای بيگانه مهاجم» و «آفات
قرنطينهای» مفهوم مشتركی استنباط میشود .كنوانسيون تنوع
زیستی گونه بيگانه را اینگونه تعریف میكند :گونه یا
زیرگونه موجودات زنده كه به خارج از موطن قبلی و
طبيعی ،یا گستره فعلی خود با گامت ،بذر ،تخم ،یا اندام
تكثيری خود وارد شده ،زنده مانده و متعاقباً توليدمثل كنند و
مستقر شوند« ،گونه بيگانه» تلقی میشوند و «گونه بيگانه
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مهاجم» گونهای است كه ورود ،یا گسترش آن تنوع زیستی
را تهدید كند .ازسویدیگر ،كنوانسيون بينالمللی حفظ
نباتات یک آفت (گياهی) را به این صورت تعریف میكند:
«هرگونه ،استرین یا بيوتيپ گياه ،حيوان یا بيمارگر كه به
گياهان یا محصوالت گياهی ضرر و خسارت وارد كند».
همونين از نظر این كنوانسيون ،یک «آفت قرنطينهای»
عبارت است از« :آفت با اهميت اقتصادی بالقوه برای یک
منطقه در معرض خطر كه هنوز در آنجا وجود ندارد ،یا
وجود دارد اما بهطور گسترده توزیع نشده است و بهطور
رسمی و قانونی كنترل میشود» (.)FAO, 1997
تعریف كنوانسيون بينالمللی حفظ نباتات از «آفت
قرنطينهای» با تعریف كنوانسيون تنوع زیستی از یک «گونه
بيگانه مهاجم» دارای مشتركات فراوانی هستند .هر دو
تعریف ،عواملی را كه به گياهان آسيب برساند و تأثيرات
سوء زیستمحيطی داشته باشند را پوشش میدهد .بنابراین
میتوان گفت كه بيشتر آفات قرنطينهای ،گونههای بيگانه
مهاجم هستند و گونههای بيگانه مهاجم نيز (كه بهطور
مستقيم یا غيرمستقيم به گياهان آسيب میرسانند) آفات
قرنطينهای هستند.
در ماده هشت كنوانسيون تنوع زیستی در دو جا ،به
موجودات مخرب زیستبومها اشاره شده است .این ماده كه
مربوط به «حفاظت در محل» است ،تأكيد میكند هر یک از
كشورهای عضو در حد امكان و مقتضی ،ملزم به انجام
كارهایی ازجمله این دو مورد هستند -1 :جلوگيری از
ورود ،كنترل یا ریشهكنی گونههای بيگانه كه زیستبومها،
زیستگاهها یا گونهها را تهدید میكنند (بند ح ماده هشت).
 -2ایجاد یا تقویت وسيلهای برای تنظيم ،مدیریت یا كنترل
خطرات مرتبط با استفاده و آزادسازی موجودات زنده
اصالحشده ناشی از بيوتكنولوژی (بند ز ماده IPPC ( )8
.)Secretariat, 2005
همافزایي مؤثر اسناد مختلف بینالمللي در حفظ محیط
زیست و ذخایر ژنتیکي
اسناد و نهادهای بينالمللی و منطقهای بسياری در
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مدیریت گونههای بيگانه مهاجم دخيل هستند .مهمترین
اسناد بينالمللی مربوط به گونههای بيگانه مهاجم عبارتند از:
 -1كنوانسيون تنوع زیستی -2 ،كنوانسيون بينالمللی حفظ
نباتات و  -3سازمان جهانی دامپزشكی .اسنادی كه در قالب
گروههای خاص با گونههای بيگانه مهاجم سروكار دارند
عبارتند از -1 :كنوانسيون حفاظت از گونههای مهاجر
حيوانات وحشی -2 ،توافقنامه حفاظت از پرندگان آبزی
مهاجر آفریقایی -اوراسيا و  -3كنوانسيون تجارت
بينالمللی گونههای در معرض خطر جانوران و گياهان
وحشی.
ابزارها و برنامههایی نيز وجود دارد كه با گونههای
بيگانه مهاجم در زیستبومهای خاص سروكار دارند،
ازجمله -1 :كنوانسيون حقوق دریاها در سازمان ملل-2 ،
برنامه دریایی منطقهای برنامه محيطزیست سازمان ملل و
 -3كنوانسيون رامسر در مورد تاالبها .اسنادی نيز در
زمينه مسيرهای خاص ورود گونههای بيگانه مهاجم وجود
دارد ،مانند -1 :كنوانسيون بينالمللی كنترل و مدیریت
آبتوازن كشتیها و رسوبات و  -2رفتارنامه فائو برای
شيالت پاسخگو .با توجه به تعداد زیاد این اسناد ،الزم است
كه كشورها در چگونگی تدوین راهبردهای ملی خود در
مورد گونههای مهاجم بيگانه ،مفاد همه آنها را مورد توجه
قرار دهند.
از مهمترین سازمان های بين المللی كه می توانند در
رسيدن به اهداف مربوط به حفظ محيط زیست و ذخایر
ژنتيكی و تنوع زیستی كمک شایانی بكنند و هماكنون با
نام « گروه ارتباطی تنوع زیستی» شناخته شده اند ،عبارتند
از  :كنوانسيون تنوع زیستی ،كنوانسيون بين المللی حفظ
نباتات ،كنو انسيون تجارت بين المللی گونه های جانوری و
گياهی وحشی در معرض خطر انقراض ،كنوانسيون
حفاظت از گونه های حيوانات وحشی مهاجر ،كنوانسيون
مربوط به تاالب های مهم بين المللی ،به ویژه تاالب های
زیستگاه پرندگان آبزی (كنوانسيون رامسر) ،كنوانسيون
مربوط به حمایت از ميراث فرهنگی و طبيعی جهان،
پيمان بين المللی منابع ژنتيكی گياهان برای موادغذایی و
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كشاورزی و چه ارچوب كنوانسيون سازمان ملل متحد در
مورد تغييرات آب وهوا.
با توجه به ارتباط مستقيم و غيرمستقيم چندین
كنوانسيون و شيوهنامه بينالمللی با موضوع حفظ
محيطزیست و ذخایر ژنتيكی ،به نظر میرسد در كنار هم
افزاییهایی كه خواهند داشت ،تداخل وظایف و همپوشانی
هایی نيز در وظایف و فعاليتهای این نهادهای بينالمللی
وجود دارد .بنابراین ،در ادامه به تشریح همافزاییهای
مطلوب و مؤثر و نيز همپوشانیهای احتمالی میپردازیم.
كميسيون موقت اقدامات گياهی ( )ICPMكنوانسيون
بين المللی حفظ نباتات ،در دومين جلسه خود در سال
 1999یک گروه كاری غيررسمی را برای بررسی
موضوعات مربوط به موجودات تغييریافته ژنتيكی ،امنيت
زیستی و گونه های بيگانه مهاجم در نظر گرفتند .این گروه
در سال  2000تشكيل جلسه داد و براسا توصيه های
این گروه ،سومين جلسه كميسيون موقت اقدامات بهداشت
گياهی ( )ICPM 3در سال  2001تصميم گرفت- 1 :
گونه هایی كه ممكن است مهاجم باشند و به طور مستقيم
یا غيرمستقيم روی گياهان یا محصوالت گياهی تأثير
بگذارند ،باید طبق مقررات و موازین كنوانسيون بينالمللی
حفظ نباتات مورد ارزیابی ،نظارت و مدیریت قرار گيرند.
 -2گونه های بيگانه مهاجم كه آفات گياهی نيز هستند و
در منطقه ای وجود ندارند (یا در صورت وجود ،دارای
توزیع محدود بوده و تحت كنترل رسمی هستند) ،باید
به عنوان آفات قرنطينه ای در نظر گرفته شوند و طبق
مقررات كنوانسيون بين المللی حفظ نباتات ،باید اقدامات
الزم در مورد آنها انجام شود -3 .اجرای كنوانسيون
بين المللی حفظ نباتات به طور مستقيم به اجرای ماده
هشت (بند ح) كنوانسيون تنوع زیستی مربوط است- 4 .
بسياری از مفاد و استانداردهای كنوانسيون بينالمللی
حفظ نباتات به طور مستقيم با اصول راهنمای كنوانسيون
تنوع زیستی مربوط هستند ،یا با آنها هم پوشانی دارند.
 -5استانداردها باید دوباره بررسی شوند تا اطمينان
حاصل شود كه آنها به درستی خطرات زیست محيطی آفات
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گياهی را برطرف می كنند.

در پنجمين جلسه كميسيون موقت اقدامات بهداشت
گياهی در سال  ،2003دو استاندارد بينالمللی موازین
بهداشت گياهی با تمركز بر گونه های بيگانه مهاجم و
محافظت از محيطزیست به تصویب رسيد -1 :یک مكمل
به پنجمين استاندارد بينالمللی موازین بهداشت گياهی:
«واژه نامه اصطالحات بهداشت گياهی» ،با عنوان «مكمل
شماره دو :دستورالعملهای مربوط به درک اهميت بالقوه
اقتصادی مالحظات زیست محيطی و اصطالحات مرتبط با
آن» افزوده شد -2 .یک مكمل به یازدهمين استاندارد بين
المللی موازین بهداشت گياهی :تجزیهوتحليل خطر آفات
قرنطينهای شامل تحليل خطرهای زیستمحيطی و ارگانيسم
های تراریخته ( ،)FAO, 2001با عنوان« :تجزیهوتحليل
خطرات زیستمحيطی» افزوده شد كه یک استاندارد فنی
است و برای ارائه جزئيات در مورد تجزیهوتحليل خطر
آفات گياهان به محيطزیست و تنوع زیستی ،ازجمله آن
دسته از خطرات مؤثر بر گياهان خودرو و كنترلنشده ،فلور
وحشی ،زیستگاهها و زیستبومهای موجود تهيه شده
است.
مقررات مربوط به اقدامات قرنطينهای و كنترل مرزها،
موضوع اصلی كنوانسيون بينالمللی حفظ نباتات است.
چندین استاندارد بينالمللی موازین بهداشت گياهی برای
كنترل مرزها و اقدامات قرنطينهای تدوین شده است ( IPPC
 ،)Secretariat, 2005ازجمله :اصول قرنطينه گياهی مربوط
به تجارت بينالملل ( ،)ISPM1سيستم صدور گواهينامه
صادرات ( ،)ISPM7رهنمودهای گواهینامههای بهداشتی
( ،)ISPM12دستورالعملهای اطالعرسانی عدم انطباق و
اقدامات اضطراری ( )ISPM13و استفاده از اقدامات
یكپارچه در رویكرد سيستمی برای مدیریت خطر آفات
(.)ISPM14
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نتیجهگیری
با توجه به مطالب مندرج در این مقاله میتوان به موارد
زیر بهعنوان جمعبندی نهایی اشاره كرد.
«گونههای بيگانه مهاجم» با «آفات قرنطينهای» وجوه
تشابه فراوانی دارند .عواملی كه به گياهان آسيب برسانند و
تأثيرات سوء زیستمحيطی داشته باشند ،در قلمرو هر دو
واژه میگنجند .معموالً در اثر ورود «آفت قرنطينهای» یا
یک «گونه بيگانه مهاجم» محيطزیست مورد تهدید یا تأثير
واقع میشود و بيشتر آفات قرنطينهای ،گونههای بيگانه
مهاجم و تمامی گونههای بيگانه مهاجم نيز (كه بهطور
مستقيم یا غيرمستقيم به گياهان آسيب میرسانند) آفات
قرنطينهای محسوب میشوند.
بنابراین بدیهی است رسالت اصلی و مهم این دو
كنوانسيون بينالمللی (تنوع زیستی و حفظ نباتات)
«پيشگيری»« ،كاهش خسارت» و در نهایت «مدیریت» این
عوامل است .مفاد مندرج در ماده هشت كنوانسيون تنوع
زیستی از یكسو و تأكيد كنوانسيون بينالمللی حفظ نباتات
بر مقابله جدی با گونههای بيگانه مهاجم و محافظت از
محيطزیست از سوی دیگر و نيز اصالحات انجام شده در
پنجمين و یازدهمين استاندارد بينالمللی موازین بهداشت
گياهی ،با رویكرد مبارزه با گونههای بيگانه مهاجم و
حفاظت از محيطزیست ،نشان از همسویی وظایف این دو
نهاد بينالمللی و بهتبع آنها سازمانهای ملی و منطقهای تابعه
آنها دارد.
الزم است برای جلوگيری از تداخل و همپوشانیهای
مدیریتی و دوبارهكاریهای غيرضرور ،همانطور كه
تفاهمنامههای بينالمللی همكاری بين سازمان غذا و
كشاورزی سازمان ملل و دبيرخانه كنوانسيون تنوع زیستی،
برای همكاری به امضا رسيده است ،این اقدام باید در سطوح
ملی و منطقهای نيز برای هماهنگی بيشتر انجام شود.
وظيفه مبارزه با گونههای بيگانه مهاجم و حفاظت از
محيطزیست ،محدود به این دو نهاد بينالمللی نيست ،بلكه
سازمانهای عضو «گروه ارتباطی تنوع زیستی» نيز در
رسيدن به اهداف مربوط به حفظ محيطزیست و ذخایر

مروری بر نقش گونههای بيگانه ....

ژنتيكی و تنوع زیستی مشاركت دارند .بیشک نمایندگان
ملی این نهادها كه در پيشبرد این اهداف مهم نقش مثبت و
تسهيلگر دارند ،باید با تدابيری كه توسط مسئوالن مربوطه
اندیشيده میشود ،به ميدان آمده و نقش قانونی خود را در
این زمينه ایفا كنند.
همانطور كه در باال ذكر شد ،همپوشانیهای چشمگيری
در كار كنوانسيون تنوع زیستی روی گونههای بيگانه مهاجم
و فعاليتهای كنوانسيون بينالمللی حفظ نباتات در رابطه با
آفات گياهی وجود دارد .برای جلوگيری از تداخل مدیریتی
و افزایش همكاریها و همافزاییها ،باید به سؤاالت زیر
پاسخ داده شود.
چگونه مقامات حوزه بهداشت گياهان میتوانند به
مسئوالن محيطزیست ،در تحقق اهداف آنها كمک كنند؟
چگونه باید نهادهای ملی و بينالمللی زیستمحيطی و
گياهی در مقابله با گونههای بيگانه مهاجم ،همكاری كنند؟
فعاليتهای مهم آینده در زمينه گونههای بيگانه مهاجم
چيست؟
تقریباً یکصد سال است كه مقامات بهداشت گياهی
(كارشناسان و مسئوالن حفظ نباتات) در سراسر جهان
وظيفه مهم جلوگيری از ورود آفات قرنطينهای را انجام
دادهاند .یک زیرساخت كارآمد به نام «قرنطينه نباتی» (مانند
كنترل مرزها ،برنامههای نظارت ملی ،مؤسسات فنی و
علمی ،همونين برنامههای صدور گواهینامه صادراتمحور)
برای دستيابی به وظایف مقامات بهداشت گياهی ایجاد شده
است .تجربه طوالنی مقامات گياهی در ارزیابی و مدیریت
خطرات زیستی مرتبط با ورود ارگانيسمها ،به این مقامات
مهارت الزم را برای مواجهه با خطرات ناشی از آفات
گياهی و گونههای بيگانه مهاجم (كه از آفات گياهی هستند)
داده است.
این زیرساختها و دانش فنی موجود ،باید در سطح
ملی ،توسط مقامات مسئول حوزه محيطزیست استفاده شود.
استفاده از این ظرفيت ،از مزایای چشمگيری برای دولتها
برخوردار است ،زیرا ساختارها و دانش موجود میتواند
بدون سرمایهگذاری جدید استفاده شود و از دوبارهكاری
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موضوعات مربوط به گونههای بيگانه مهاجم و آفات گياهی
 باید راهبردهای،را بهروشی پایدار و نهادین حلوفصل كنند
هماهنگكننده ملی بين نهادهای ملی كه در این مقاله به آنها
. تدوین شود،اشاره 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.

