گونه های مهاجم() invasive species
گًَِ ای کِ خاسج اص صیستگاُ یا پشاکٌص عثیؼی خَد صًذگی هی کٌذ ،تِ گًَِ غیشتَهی هَسَم است ٍ لزا
پتاًسیل تثذیل ضذى تِ گًَِ هْاخن سا دس صَست داسا تَدى ٍیظگی ّایی ّوچَى سضذ سشیغ ،تَلیذ هثل صٍدتش،
قذست پشاکٌص صیاد ،تَاى ساصگاسی تا ضشایظ هختلف هحیغی ،تحول داهٌِ ٍسیغ تغییشات ،داهٌِ گستشدُ هٌاتغ
غزایی داسد.
ب گًَِ ّایی اضاسُ داسد کـِ تَلیـذ هثـل سـشیغ خاسج اص هحذٍدُ هحلی خَد داضتِ ٍ
دس ٍاقغ گًَِ ّای هْاخن ُ
قادسًذ تٌَع ٍ یا فشاٍاًی گًَِ ّای تَهی آى هٌغقِ سا اص عشیـق سقاتـت تشای هٌاتغ ،ضكاس ،تیواسی ّای اًگلی،
ّیثشیذاسیَى تا خوؼیت تَهیٍ ،سٍد ػَاهل تیواسی صا کاّص دٌّذ .ایي گًَِ ّا دسصیستگاُ هَسد تْاخن دگشگًَی
فیضیكی یا ضیویایی ایداد کشدُ ٍ تـا تـاثیش تـش اکَسیسـتن ّـای عثیؼـی ،اساضی کطاٍسصی  ،تاسیسات آتی ٍ دیگش
تاسیسات حفاظتی تِ سالهت اًساًی ٍ اقتصاد آسیة هی سساًٌذ .تؼثاستی ّدَم گًَِ ّای غیشتَهی ػالٍُ تش اص تیي
تشدى گًَِ ّای گیاّی ٍ خاًَسی تَهی هٌغقِ ،هی تَاًذ سثة اختالل دس تْذاضت ٍ سالهت اًساًی ٍ هحیظ صیست
ضتِ ٍاثش ات سَء تش اکَسیستن خذیذ ٍاسد ًوایٌذ.
دسیایی ٍ خساسات اقتصادی -اختواػی گ
ًوًَِ ّایی اص گًَِ ّای هْاخن کِ هَخة تش ّن صدى اکَسیستن ٍ ایداد اختالل دس اکَسیستن ّای آتی کطَس
گشدیذُ اًذ هی تَاى تِ ٍسٍد هاّی آهَس تِ تاالب ّاهَى،

ضاًِداس هْاخن دس دسیای خضس Mnemiopsis

 ، leydiگیاُ آصٍال ٍ سٌثل آتی تِ تاالب اًضلی ٍ تیالپیا تِ ػٌَاى تْذیذی خذی تشای تاالب ّای کطَس دس حال
حاضش ًام تشد ّ .وچٌیي پذیذُ ضكَفایی هضش خلثكی ًیض دس تسیاسی اص هَاسد هی تَاًذ دساثش گًَِ ّای هْاخن
خلثكی هضش ٍ سوی سخ دّذ.
تش اساع تحقیقات تسْیالت خْاًی هحیظ صیست ( ،)GEFگًَِ ّای هْاخن دسیایی یكی اص چْاس تْذیذ تضسگ
تشای اقیاًَع ّای خْاى هحسَب هی ضًَذ.

گًَِ ّای هْاخن اص عشیق هسیشّای اًتقالی ّوچَى اًَاع ضٌاٍسّا  ،سكَّای حفاسی ،حَضچِ ّای خطك،
صٌایغ پشٍسش هاّی ،صٌایغ گیاّی ٍ تغزیِ ای ،آکَاسیَم ّـا ،حیَاًـات خاًگی هٌتقل هی ضًَذ .پشٍطُ ّای ساخت
ٍ ساص ٍ تشهین ًَاس ساحلی ٍ سایش تحقیقات ػلوـی هثتٌـی تـش آب ًیض تِ عَس سَْی هی تَاًٌذ هَخة اًتقال
هَخَدات اص خایی تِ خای دیگش ضًَذ.
یكی اص هْن تشیي ساُ ّای اًتقال گًَِ هْاخن ػالٍُ تش هسیش ّای رکش ضذُ حول ٍ ًقل غیش ػوذی ایي گًَِ ّا اص
عشیق آب تَاصى کطتی ّاست کِ ٍسٍدضاى خغشات خذی تشای هحیظ صیست دسیایی ٍ اقتصاد آى هٌغقِ تِ دًثال
داسد.
دس پی تصَیة ٍ الصم االخشاضذى کٌَاًسیَى کٌتشل ٍ هذیشیت آب تَاصى کطتی دستَسالػول ّای هتؼذدی تِ ػٌَاى
ساٌّوا تشای سٍش ّای اخشایی دسیافت ،پشداصش ٍیا تؼَیض آب تَاصى تِ ضشط تضویي ایي سٍضْا تش حفاظت اص
هحیظ صیست ٍ سالهت اًساًی ٍ هٌاتغ تْیِ گشدیذُ است  .دس هذیشیت آب تَاصى تش هقاتلِ تا گًَِ ّای هْاخن آتضی
اص سِ سٍش ریل استفادُ هی گشدد:
 .1دسیافت ٍ پشداصش آب تَاصى دس تٌادس
 .2پشداصش آب تَاصى دسکطتی
 .3تخلیِ آب تَاصى

تِ عَس کلی ،هذیشیت گًَِ ّای هْاخن ضاهل پٌح استشاتظی اٍلیِ تِ ضشح ریل هی تاضذ :
•پیطگیشی :کن ّضیٌِ تشیي ٍ هغلَب تشیي سٍش تشای خلَگیشی اص استقشاس ٍ اًتطاس گًَِ ّای هْاخن هی
تاضذ.
•تطخیص صٍد ٌّگام ٍ هاًیتَسیٌگ پایص :تا تطخیص صٍدٌّگام استقشاس یك گًَِ هی تَاى اًشا اص تیي تشد
ٍ تِ ایي تشتیة خلَی اًتطاس اًش ا گشفت.
•ٍاکٌص سشیغ ٍ سیطِ کٌی :ایدــاد ٍ هــذیشیت سیســتن ّــای ٍاکــٌص ســشیغ ٍ ًاتَدســاصی
•کٌتشل ٍ هذیشیت تلٌذ هذت :چٌاًچِ ًاتَدساصی گًَِ ٍاسد ضذُ هْاخن ػولی ًثَدُ ٍ یا سٍضی تشای
ًاتَدکشدى اى ٍخَد ًذاضتِ تاضذ ،کٌتشل خوؼیت گًَِ هضتَس تشای خلَگیشی اص اًتطاس تیطتش ٍ خساست صدى

هَثش است  .کٌتشل خلَگیشی اصگستشش گًَِ ّای هْـاخن ٍ تـِ حـذاقل سسـاًذى اثشات دس صیستگاُ ّا ٍ
گًَِ ّای تَهی دس ایي استشاتظی هذًظش قشاس هی گیشد.
•آهَصش ٍ تَسؼِ :افضایص آهَصش ٍ تَسؼِ تالش تشای اعویٌاى آگاّی اص تْذیذات گًَِ ّای هْاخن ٍ
اٍلَیت ّای هذیشیت

ساّكاسّای ریل خْت حفظ ٍ پایذاسی تٌَع صیستی ٍ گًَِ ّای تَهی ّش هٌغقِ کِ هی تایست هذًظش قشاس
گیشدپیطٌْاد هی گشدد:
 پشّیض اص ًگاُ تخطی دس هؼشفی گًَِ غیشتَهی تذٍى تَخِ تِ اثشات تلٌذ هذت الَیت قشاس دادى آتضی پشٍسی پایذاس ٍ ساصگاس ابهحیظ صیست ضٌاخت ٍضؼیت گًَِ ّای غیشتَهی دسکطَس آهَصش ٍ تٌَیش افكاس ػوَهی اًدام فؼالیت ّای تحقیقی دس صهیٌِ صیست ضٌاسی ،اثشات صیست هحیغی ٍ سٍش ّای هذیشیت کٌتشلایي گًَِ ّا
ٍ -ضغ قَاًیي ٍ هقشسات دس ایي صهیٌِ خْت پیطگیشی ٍسٍد ٍ هذیشیت گًَِ ّای هْاخن

