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 چکیده
  - ها از کانال ولگا باشد که از اواسط دهه نود میالدی، از طریق آب توازن کشتیهای بیگانه مهاجم میای از گونهنمونه  خزر دار مهاجم دریای  شانه

از جمله ماهیان کیلکا،    خزر یی، بسیاری از موجودات دریای  خوار با ایجاد اختالل در زنجبره غذامنتقل شد. این گونه پالنکتون  خزر دن به دریای  
های بیگانه مهاجم، سؤال  است. با توجه به اثرات شدید زیست محیطی و اقتصادی گونه  داده خاویار و فک این دریا را در معرض خطر انقراض قرار

؟ در  دهدقرار میها  این گونه  مدیریت  راستایدر    های ساحلی خزربر عهده دولت  الملل چه تکالیفی رااصلی این پژوهش آن است که حقوق بین
که کشور جمهوری اسالمی ایران و دیگر   آمدای این نتیجه حاصل  گیری از منابع کتابخانه تحلیلی و بهره  -با به کارگیری روش توصیفی  پاسخ،  

تعهداتی را برای به طور صریح یا ضمنی،  اند که  ای درآمدهمحیطی جهانی و منطقهبه عضویت برخی معاهدات زیستخزر  کشورهای حاشیه دریای  
المللی و اصول کلی حقوقی نیز تعهداتی را  همچنین قواعد عرفی بین دهد.های بیگانه مهاجم بر عهده آنها قرار میپیشگیری، کنترل و حذف گونه

های  یتلیا اقدام به فعانقض هر یک از این تعهدات اولیه  است.   قرار داده  هااین دولتدر جهت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، احتیاطی و کنترلی بر عهده 
بنابراین المللی دولت ناقض تعهد یا ایجادکننده خسارت شود.  تواند منجر به طرح مسئولیت بینتوسط کشورهای اطراف خزر میموجد خسارت  

های مهاجم در دریای خزر با چالش مواجه نیست اما اجرای مؤثر این قواعد  ونهآور در رابطه با مدیریت گالملل از نظر وجود قواعد الزامحقوق بین
 باشد. میهای عضو نیازمند همکاری بیشتر دولت

 . محیط زیست المللبین آب توازن، حقوقدریای خزر،  (،Mnemiopsis Leidyi) مهاجم شانه دار، گونه بیگانه کلیدی: واژگان 
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 مقدمه . 1

های غیربومی،  های بیگانه که با اصطالحاتی چون گونهگونه
هایی هستند که  شوند، گونهغیرمحلی، عجیب و خارجی شناخته می

زندگی   محل  و  عادی  توزیع  مکان  از  قرار  خارج  خود  طبیعی 
گونه  (Shine et al., 2000) گیرند.می این  از  نهبرخی  تنها  ها 

شوند؛ بلکه برای اهداف  تهدیدی برای محیط زیست محسوب نمی
پروری  ، به ویژه در کشاورزی و آبزیو زیستی  اجتماعی  ی،اقتصاد

هستن )مفید  گMenozzi, 2010د  بیگانهونه(.  که  های  ای 
هایی اطالق  شوند، به گیاهان، حیوانات یا پاتوژن»مهاجم« تلقی می

و  می ورود  با  و  شده  وارد  خود  طبیعی  مکان  از  خارج  به  که  شود 
ها و بومها، زیستتوانند بر دیگر گونهگسترش در مکان جدید، می 

گونهاکوسیستم از  امروزه  گذارند.  جای  بر  منفی  اثر  بیگانه  ها  های 
م برای از بین رفتن تنوع زیستی  مهاجم به عنوان یکی از عوامل مه

محیطی،  شود. این موجودات عالوه بر آسیب زیستدر جهان یاد می
دارند نیز  انسان  اقتصاد و سالمتی  بر   Lodge, et)  اثراتی منفی 

al., 2016; Gallardo et al., 2016). ها  از آنجا که این گونه
زیست اولیه خود  های دور از محل  توانند به راحتی به مکانخود نمی

برسند، عامل انسانی در انتقال یا ورود برخی از آنها نقشی اساسی  
  ساز شدن آنها یکی از اثرات مهم توسعه تجارت کند و مسألهایفا می

 Frommelt, 2015; Shine) المللی استجهانی و مسافرت بین

et al., 2000) . 

مهاجم تبدیل  گونه   ای در مکان جدید به یک اینکه گونه  برای
برابر    مقاومت باال در   مانند   خاصی   بیولوژیکی هایباید از ویژگی  ؛شود

تولید  سرعت  گسترده،  و  متنوع  غذایی  دامنه  غیرزنده،  فاکتورهای 
و رشد سریع تولید مثل دوجنسی  باال،  به گونهمثل  های تر نسبت 

باشد برخوردار  استقرار  منطقه  انتقال   (..Rowhani, n.d)  بومی 
ها در برخی از مناطق دنیا موجب ایجاد خسارات  غیرعمدی این گونه

شده مهم.  استشدیدی  نمونهاز  جلبکترین  ورود  آن  های  های 
از سال   است که  اروپا  در  آسیایی  بر    2003دریایی  تاکنون، عالوه 

زیستگاه نظم  ریختن  علف بهم  کاهش  باعث  دریایی،  های  های 
و تپه دریایی  دریایی  اند. نمونه دیگرگسترش ای شدهمدیترانههای 

های دریایی پنی ورت آمریکای شمالی در غرب آلمان، هلند و  علف
برای   مشکل  ایجاد  و  آبزیان  خفگی  موجب  که  است  انگلستان 

انتقال خرچنگ کشتیرانی شد. هم آمریکای  چنین  آب شیرین  های 
در   را  خرچنگی  طاعون  بیماری  که  قارچ  نوعی  حاوی  شمالی 

خرچنگ کشوره جایگزین  و  داد  سرعت شیوع  به  اروپایی  های  ای 
 (. Rasouli et al., 2011)  بومی اروپایی شدند

خزر    در نام    نیزدریای  به  مهاجم  بیگانه  گونه  نوعی  ظهور 
اثرات شدید زیست محیطی «  (Mnemiopsis Leidyi)  »شانه دار

افراد ساکن در سواحل آن ایجاد   آبزیان و  اقتصادی برای  نموده  و 
و  خزر  بوم دریای  است. با توجه به اهمیت این معضل برای زیست

،  های بیگانه مهاجمفقر ادبیات حقوقی فارسی در زمینه مقابله با گونه
آن   به  مناسب  پاسخی  جستجوی  در  رو  پیش  پژوهش  که  سؤالی 

های حاشیه خزر، چه تعهداتی در مدیریت برآمده، آن است که دولت
پیشگیری، کنترل و مقابله   اعم از،  دارشانه  جمهای بیگانه مهاگونه
 ها دارند؟ با آن

 

   ها. مواد و روش2

تحلیلی و استفاده از منابع   -نوشتار پیش رو با روش توصیفی
پیشگیری، کتابخانه راهکارهای  بررسی  پی  در  حقوقی  اسناد  و  ای 

در قواعد و مقررات    دارشانه  کنترل و مقابله با گونه بیگانه مهاجم
های اطراف  حقوق بین الملل محیط زیست با تأکید بر تعهدات دولت

گونه مهاجم  توصیف  است. لذا این نوشتار در دو مبحث اصلی »خزر  
دریای   در  دار  آنخزرشانه  از  ناشی  و خسارات  و  ، دالیل ظهور   »

دار« قالب  در مقابله با شانه  ی ساحلی خزر ها»تعهدات حقوقی دولت
   است. دی شدهبن

 

 . نتایج3

دار مهاجم  های شانهدر این بخش، نخست به توصیف ویژگی
های  و دالیل ورود آن در دریای خزر پرداخته و سپس تعهدات دولت

الملل محیط زیست حاشیه خزر بر مبنای اصول و قواعد حقوق بین
 ارزیابی و تحلیل خواهد شد. 

، دالیل ظهور و  خزرتوصیف شانه دار مهاجم دریای   .1-3

 خسارات ناشی از آن 

انواع گونه  خزرشانه دار مهاجم دریای   از  های مهاجم  یکی 
جانور  باشد. این  می  «Mnemiopsis Leidyi»آبزی با نام علمی  

درصد    98که  هاست  داران و از جمله ماکروزئوپالنکتوناز گروه شانه
متر و میلی   5دهد و طول انواع آن حدود  بدنش را آب تشکیل می  

 Nasrollahzadehبر اساس مطالعات  متر است.سانتی  6حداکثر  

Savari et al.  (2020)،    این گونه قادر به تحمل دامنه شوری از
درجه سانتیگراد    32الی    2و در گستره دمایی از  گرم در هزار    38تا    2

همین دلیل قابلیت زیست باالیی دارد.   هبقادر به رشد و تولید مثل  
سیری   ها دارشانه پالنکتونشکارچی  از    هستند  خوارناپذیر  گاهی  و 

میفیتوپالنکتون تغذیه  شانه ننمایها  مهاجم،د.  موجود   دار  یک 
دارد.   خودلقاحی  توانایی  و  است  هرمافرودیت  یا  افراد  دوجنسیتی 

هزار تخم تولید کنند.   8تا    2توانند در هر زمان  گونه میدرشت از این
داری بالغ تبدیل شده  توانند به شانهها در عرض دو هفته میاین تخم 

 Ramezani, et)  و خود نیز عمل تولیدمثل و تکثیر را انجام دهند

al., 2010).  ها که غذای اصلی  با تغذیه از فیتوپالنکتون  هااین گونه
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دهند موجب کاهش جمعیت این نوع  ماهیان کیلکا را نیز تشکیل می
از  ماهی شده بسیاری  غذای  ماهیان، خود،  کیلکا  آنجا که  از  و  اند 
از جمله ماهیان خاویاری، ماهی آزاد و فک    زیستگاه خزرجانوران  

ین حوزه، در زنجیره غذایی ورود شانه دار به ا  .استشده    ی خزردریا
 Fazli, et)  است  ها اختالل ایجاد کردهو کاهش جمعیت این گونه

al., 2015).   شانه تأثیر  درباره  بیشتر  مطالعه  بر  )برای  مهاجم  دار 
در دریای خزر به مطالعه  پراکنش فیتوپالنکتون  ,Mahmudiها 

et. al.  (2017.)های یاد شده از جمله قدرت  ویژگی  ( رجوع شود
و   در شرایط مختلف دمایی  باال  شوری آب،  دامنه گسترده  تطبیق 

هیچ   گونه  این  اینکه  و  خودلقاحی  و  سریع  مثل  تولید  قابلیت 
دریای   در  در مدت    ،نداردخزر  شکارگری  آنها  رشد گسترده  سبب 
 کوتاهی شده است. 

های اقیانوس اطلس  دارها، آباز آنجا که زیستگاه اصلی شانه
جنوبی   و  شمالی  آمریکای  سواحل  برای   ،استدر  موجودات  این 

طبق مطالعات  اند.  مسیری طوالنی را پیموده   خزررسیدن به دریای  
Ivanov et al.  (2000)،    دارهای مهاجم  شانه   1980در اوایل دهه

یافتند راه  دریای سیاه  به   به  میالدی شروع  نود  دهه  اواسط  در  و 
دریای   به  عمدهخزر  تهاجم  به  کردند.  آنها  انتقال  دلیل  این  ترین 

وسیله  منطقه کشتی  به  توازن  ولگا  آب  کانال  طریق  از  دن    – ها 
 . (Didžiulis and Zurek, 2013) باشدمی

سند   بین  (MEPC 48/2)  2002براساس  المللی  سازمان 
)  (،IMO)  نوردیدریا توازن  آب    Ballast water:آب  دریا،  آب 
از این آب   شود.به داخل کشتی پمپ می  آبی است که عمدا  ،  (بندر

در مخزن توازن جهت تنظیم تعادل آبخور، سینه تا پاشنه و پهلوی  
کشتی و تنظیم شناور و بهبود تعادل کشتی تحت شرایط مختلف  

ا وقتی که بار ندارند  هتمام کشتی  شود. تقریبا مانور کشتی استفاده می
کنند. آب توازن در تانکرهای جداسازی  برای توازن از آب استفاده می

ها اغلب آب توازن را از یک بندر حمل  کشتی  گردد.شده حمل می
نمایند. همراه با این آب، گیاهان کرده و در بندری دیگر تخلیه می 

و تخلیه    شوندها و دیگر مواد در محل، برداشت مییا حیوانات، تخم 
ها را به محیطی جدید منتقل  هتواند این گونآنها در محلی دیگر می

در این صورت، برخی از آنها که قابلیت زیست   (.IMO, n.d)  کند
ای مهاجم  توانند به عنوان گونهدر شرایط جدید را داشته باشند، می
 در محیط جدید ایجاد اختالل نمایند.

نیز،   اندیشمندان  از  را  برخی  اقیانوسی  انتقال طبیعی  امکان 
که  به این معنا  دانند.  می  در خزر  دارانعلت جا به جایی و ظهور شانه

های اقیانوس اطلس شمالی  تغییرات آب و هوایی جهانی، دمای آب
تواند انتقال افراد زنده  افزایش درجه حرارت می  را باالتر برده و این 

اقیانوسی را به مناطق مقصد  دار مهاجم، از طریق انتقال طبیعی  شانه
کن تسهیل  بالتیک  دریای  در  خاص  طور  به  و  اروپا  در  ویژه    د به 

(Didžiulis and Zurek, 2013).    از داران  شانه  این  سپس 

اند.  راه یافتهخزر  دریای بالتیک به دریای سیاه و پس از آن به دریای  
،  پهنه آبی خزرداران به  ترین دلیل انتقال این شانه اما همچنان عمده

 است.ها  انتقال از طریق آب توازن کشتی

ناشی    دو دسته خسارات زیستی و اقتصادیدر تعدادی از مطالعات  
 Bilio)  است  شدهدار مهاجم به دریای خزر، بررسی  از ورود شانه 

and Niermann, 2004; Roohi. et. al., 2010; 

Shiganova et al., 2004 .)  ترین خسارات زیست  مهماز جمله
از  آسیب به تنوع زیستی در این پهنه آبی   ،این موجود  ورود محیطی
پالنکتونطریق   جامعه  وسیع  ژئوپالنکتونکاهش  و  ماهیان ها  ها، 

است. همچنین تغییرات شیمیایی    خزرکیلکا، خاویار و فک دریای  
از تغذیه شانه  اثرات    است.  دار موجب آلودگی آب دریا گشتهناشی 

اقتصادی ورود این گونه مهاجم نیز شامل کاهش نود درصدی صید  
و وارد شدن   1383- 1378های  کیلکا توسط صیادان ایرانی در سال

خسارت به سازمان شیالت، بیکاری شاغالن در صنعت ماهیگیری، 
های کنسروسازی،  ایجاد ضرر به کارخانجات پودر ماهی و کارخانه

 .Eghtesadi, et) باشدها می کاهش تولید و تعطیلی برخی از آن

al, 2009; Ghafarzadeh and Honarbakhsh, 2008).    بنا
بر آخرین آمار سازمان شیالت ایران، میزان صید ماهیان کیلکا در  

است    تن کاهش داشته  1657،  1391، نسبت به سال  1395سال  
(Planning and Budget Office, 2017.)  ،بر    افزون بر این

اساس سخنان مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت  
هیان کیلکا به  دار مهاجم، ذخایر ما، با ورود شانه1379ایران، از سال  

کرد پیدا  کاهش  استشدت  (. Eghtesad Online, 2017)  ه 
سخنان معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت مازندران نیز حاکی از  

  2نسبت به سال قبل  1398ا در سال آن است که میزان صید کیلک
دهد. با توجه به وابستگی معیشت بسیاری  درصد کاهش را نشان می

ماهی اینگونه  صید  به  شمالی  سواحل  شانه از ساکنان  ورود  دار  ها، 
بر   اقتصادی  منفی  اثرات  و  آنها  از  بسیاری  بیکاری  موجب  مهاجم 

 (. Irna, 2019)است  صنعت شیالت کشور شده

با   در  ی حاشیه خزرهات حقوقی دولتتعهدا.  2-3   مقابله 

 مهاجم دریای خزر دار شانه

ای  المللی و منطقهها در سطوح بینهای اخیر، دولتدر سال
-مدیریت گونه از جمله در اروپا، قواعد و مقررات گوناگونی را برای

نموده ه وضع  مهاجم  بیگانه   ;Keller. et. al, 2011)  اند.ای 

Genovesi and Shine, 2004 )    ،با توجه به اهمیت پیشگیری
، این بخش از نوشتار،  خزردار مهاجم دریای  کنترل و مقابله با شانه

های حاشیه  به بیان تعهدات دولت،  المللبا نظر به منابع حقوق بین
پردازد.  می ها  دارشانه  بیگانه مهاجم به ویژه  هایدر مدیریت گونه  خزر
،  کشورمان  توجه به اهمیت کنترل و مقابله با این گونه مهاجم برای   با

این است که بیشتر اسناد تعهدآور برای دولت جمهوری   تالش بر 
 اسالمی ایران ذکر و تحلیل شود. 
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و    .1-2-3 دار  شانه  مهاجم  گونه  به  مدیریت  عام  تعهد 

 پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی دریایی  

توان نوعی آلودگی دریایی های بیگانه مهاجم را میورود گونه
کنترل   و  کاهش  پیشگیری،  برای  اقداماتی  انجام  لزوم  دانست. 

حقوق   1982کنوانسیون  194آلودگی محیط زیست دریایی در ماده 
آمده ماده »کشور  دریاها  این  اساس  بر  یا  است.  به طور جمعی  ها 

فردی، کلیه اقداماتی که برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی 
باشند را به عمل خواهند  هر منبع ضروری می  ازمحیط زیست دریا  
بهترین ابزار عملی در دسترس خود و منطبق    ،ورظآورد و برای این من

  هایشان را استفاده خواهند کرد و سعی بر هماهنگ نمودنبا توانایی
های خود خواهند کرد. کشورها همه اقدامات الزم را انجام  سیاست

های تحت کنترل یا  خواهند داد تا اطمینان حاصل کنند که فعالیت
می انجام  چنان  آنها  از  صالحیت  ناشی  خسارت  موجب  که  شوند 

بند    ....«  شوندآلودگی به کشورهای دیگر یا محیط زیست آنها نمی
این ماده قلمروی اجرای آن را به همه منابع آلودگی محیط زیست   3

تعمیم   مهمکه  داده  دریا  از  آنها یکی  از    ترین  ناشی  آلودگی 
آیا    .(UNCLOS, 1982)  هاستکشتی که  اینجاست  سؤال  اما 

  یی توان نوعی آلودگی محیط زیست دریاهای مهاجم را میورود گونه
کنوانسیون حقوق    1دانست؟ بر اساس تعریف آلودگی مندرج در ماده  

انرژی  »یعنی    ییدریاها، آلودگی محیط زیست دریا ریختن مواد و 
مس طور  به  بشر  دریا،  تتوسط  زیست  محیط  در  غیرمستقیم  و  قیم 

منجر به ورود صدمه و خسارت   شامل مصب، که منجر و یا احتماال 
زیان به سالمت و بهداشت بشری، وقفه  به منابع زنده و حیات دریا،  

فعالیت استفادهدر  سایر  و  ماهیگیری  جمله  از  دریایی  های  های 
مشروع از دریا و لطمه به کیفیت آب مورد استفاده و کاهش مطبوع  

می آن  از    .(UNCLOS, 1982)  گردد«بودن  ماده  این  تفسیر 
را    دو نکته مهم   معاهدات،کنوانسیون در پرتوی قواعد عام تفسیر  

می مبنای    دهد:نشان  بر  که  اول  مقدماتی  نکته  کارهای  بررسی 
بیانگر آن است که کنوانسیون  است، حاصل آمده 1982کنوانسیون 

مفهوم موسعی از آلودگی محیط زیست دریایی را در نظر دارد که بر  
طریق   از  زیست  محیط  به  احتمالی  یا صدمه  و  اشکال ضرر  همه 

  شود. در این برداشت، در صورتی که های انسانی اعمال میفعالیت
انتقال به وسیله  فعالیت انسانی مثل  های مهاجم از طریقورود گونه

باشد، مصداقی از آلودگی دریایی    ها صورت گرفتهآب توازن کشتی
( کنوانسیون به صراحت  4)1حتی اگر ماده  . نکته دیگر آنکه  باشدمی

دربرنگیرد، کنوانسیون در بخش  های بیگانه مهاجم را  موضوع گونه
ای خاص  با عنوان حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا، مقرره  12

های بیگانه مهاجم مقرر کرده و در ذیل آن به طور مقابله با گونه
های بیگانه  یا جدید به  ضمنی وارد کردن عمدی یا غیرعمدی گونه

محیط   آلودگی  نوعی  را  دریا  زیست  محیط  از  خاص  قسمت  یک 
 (. 2008de Souza Rolim ,است ) دانسته ییزیست دریا

ترتیب می این  گفت  به  غیر  که  توان  یا  و  عمدی  کردن  وارد 
گونه به  عمدی  بیگانه  انسان  مناطقهای  فعالیت  اثر  در  ها  دریایی 

ها  تواند نوعی آلودگی محیط زیست دریایی شناخته شود که دولتمی
اند. هر چند در مورد اینکه  شدهمتعهد به پیشگیری و مقابله با آن  

یک خزر  مفاد    دریای  دریای  شمول  تحت  بسته  نیمه  یا  بسته 
ای است که رژیم حقوقی آن  است یا اینکه دریاچه   1982کنوانسیون  

؛ اما  از قلمروی اجرایی این سند خارج است، اختالف نظر وجود دارد
ی است  المللآن است که دریای خزر، یک دریاچه بین   تردقیقدیدگاه  

. به  شودهای اطراف تعیین میکه رژیم حقوقی آن با رضایت دولت
محیط زیست    تعهد مربوط به پیشگیری و مقابله با آلودگی  هر روی،
محیطی فرامرزی، از  متعاقب قاعده عرفی منع آسیب زیستدریایی، 

است برخوردار  عرفی  کنوانسیون  ماهیتی  از  بسیاری  در  های  که 
است.  ها مطرح شده  آور و قوانین داخلی دولتدریایی و اسناد غیرالزام

نوعی تدوین   به  حقوق دریاها،  1982  کنوانسیون  شایان ذکر است که
»قوی و  دریایی  عرفی  زیستقواعد  جامع  معاهده  محیطی ترین 

میدریایی«   رو  .  (et al Franckx.201 ,0)  شود قلمداد  این  از 
دریاچه  دولت حاشیه  میخزرهای  این  ،  عرفی  مقررات  از  توانند 

از محیط زیست   به عنوان یک چارچوب کلی حفاظت  کنوانسیون 
 مند شوند. دریایی بهره

به عنوان بزرگترین    خزرافزون بر این، وضعیت خاص دریاچه  
های حاشیه  دریاچه جهان، آلودگی نگران کننده آن، و ترغیب دولت

این دریا از طرف برنامه محیط زیست ملل متحد به مسأله آلودگی،  
از   حمایت  برای  چارچوب  »کنوانسیون  تصویب  موجب  نهایت  در 

های اطراف، در نوامبر  « بین دولتخزرمحیط زیست دریایی دریای  
هدف عمده را دنبال    دو به طور کلی این کنوانسیون    د.گردی  2003
 کند:می

 کنترل آلودگی این دریا  و  جلوگیری، کاهش. 1

 ,Tehran Conventionحفاظت و احیای منابع زنده آن). 2

2003.)   

مشابه کنوانسیون   در تعریفی تقریبا   در این سند، اصطالح »آلودگی«
به    ،1982 انرژی  یا  یا غیر مستقیم مواد  به عنوان »ورود مستقیم 

محیط زیست توسط انسان که اثرات زیانبخش دارد یا ممکن است  
ای که به منابع زنده و حیات آبزیان آسیب برساند؛  داشته باشد به گونه 

های مشروع از  برای سالمت انسان خطر داشته باشد یا مانع استفاده
است. یکی از منابع ورود آلودگی    تعریف شده دریای مازندران شود«  

از شناورها تعیین شده   ،9در ماده  ،  این پهنه آبیبه     آلودگی ناشی 
اگرچه   مطالعات  است.    Saif Afjeeiو    Momtazبراساس 

بیشتر ناظر به آلودگی    9ماده    متخصصان،  از   در نظر برخی،  (2006)
اما با توجه به عام و مطلق بودن اصطالحات    ؛ستهاناشی از نفتکش 

این ماده، که تنها به آلودگی ناشی از شناورها، صرفنظر از نوع خاص  
از طریق  توان ورود گونهآلودگی توجه کرده است، می های بیگانه 

بنابراین  ها و شناورها را مشمول این ماده دانست.  آب توازن کشتی
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های  از ورود گونه  هستنداعضای کنوانسیون موظف    ، 9طبق ماده  
ها جلوگیری کرده یا آنها را کنترل مهاجم از طریق آب توازن کشتی

 نموده و در جهت کاهش این نوع آلودگی قدم بردارند. 

که بعد    خزرکنوانسیون رژیم حقوقی دریای    15همچنین ماده  
در    های ساحلی، نهایتا مذاکره و اختالف نظر میان دولت  ها سالاز  
به امضای طرفین رسید، آنها را متعهد به    2018آگوست سال    12

زیستی این توده آبی و تمام عناصر  حمایت و حفاظت از سامانه بوم
به    یا منفردا   ماده طرفین باید مشترکا   است. به موجب این  آن کرده

و  پایدار  مدیریت  و  احیا  حمایت،  زیستی،  تنوع  از  حمایت  منظور 
بخردانه منابع زنده دریای خزر و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی  
همکاری   یکدیگر  با  و  اتخاذ  را  الزم  تدابیر  تمام  منبع  هر  از  آن 

 Convention on the Legal Status of the)کنند

Caspian Sea, 2018.) 

 
تعهد به کنترل و  دار ومدیریت گونه مهاجم شانه. 3-2-2

 ها مدیریت آب توازن کشتی

های تجاری را  درصد از محموله  90ها بیش از  امروزه کشتی
میلیارد آب توازن به وسیله    5  -3و روزانه در حدود   کنندمیمنتقل  
شود که عامل اصلی انتقال  کشتی در سراسر دنیا جابجا می   85000
ها در  هرچند بسیاری از این گونه شوند.تلقی می گونه مهاجم  7000

روند اما همان تعداد کم باقیمانده زمانی  طول سفر دریایی از بین می
توانند مولد آلودگی و  شوند، میوارد میجدید که به یک منطقه آبی 

باشند United States Commission on Ocean )خسارت 

Policy, 2004.).   المللی  »کنوانسیون بین،  2004از این رو در سال
-ها و رسوبات« در سازمان بینکنترل و مدیریت آب توازن کشتی

های مهاجم حمل  لمللی دریانوردی با هدف کنترل گسترش گونها
پیش از تدوین این    . ها تنظیم و امضا شدشده در آب توازن کشتی

دریانوردیسازمان بینکنوانسیون،    اسناد غیرالزام(  IMO)  المللی 

گونه مدیریت  در  کردهآوری  تنظیم  مهاجم  بیگانه  از    های  که  بود 
آنها  مهم ناخواسته  »ترین  ورود  از  پیشگیری  برای  راهنما  اصول 

پاتوژنارگانیسم و  کشتیها  توازن  آب  از  رسوبها  تخلیه  و   «ها 
آب »و    1991مصوب سال   مدیریت  و  کنترل  برای  راهنما  اصول 
های  ها و پاتوژنبه منظور کاهش انتقال ارگانیسم  «هاتوازن کشتی
مجلس شورای اسالمی جمهوری اسالمی    .بود1997آبی در سال  

این کنوانسیون را به تصویب رساند.   28/02/1389ایران در تاریخ  
از کشورهای عضو می کنوانسیون  تا کشتیاین  های حامل  خواهد 

  دولت   که محق به برافراشتن پرچم   را   هاییپرچم خود و نیز کشتی
با مفاد و الزامات    ،کننداما با اجازه آن عضو فعالیت می  ؛عضو نیستند
(. براساس این  BWM, 2004)  کنوانسیون تطبیق نمایند  مندرج در

خود،  های  هر دولت موظف است با توجه به شرایط و توانایی  سند،
هایی را برای مدیریت آب توازن در سیاست یا استراتژی یا برنامه 

های تحت حاکمیت و صالحیت خود به منظور دستیابی  بنادر و آب
   .(Fakhri, 2009)  به اهداف کنوانسیون تهیه و اجرا نمایند

این کنوانسیون، اعضا متعهد هستند تا با پیروی    2طبق ماده 
مندرجات ضمیمه، تمام تالش خود را جهت به  از مفاد این سند و  

انتقال عوامل بیماری  از  زا و  حداقل رساندن و در نهایت جلوگیری 
و  توازن  آب  مدیریت  و  کنترل  از طریق  آبی  زنده مضر  موجودات 

ها به کار بندند و حتی به اعضا اجازه داده که اقدامات  رسوبات کشتی
هدف محکم به  رسیدن  برای  را  شدیدتری  و  انجام    تر  کنوانسیون 
، تضمین اعطای  سندبینی شده در این  ترین اقدامات پیشمهم دهند.

تسهیالت به بنادر محل تعمیر یا نظافت مخازن آب توازن، بازدید و 
-برداری از آب توازن، اعطای کمک ها از طریق نمونهبازرسی کشتی

ای در رابطه با کنترل و مدیریت های منطقههای فنی و همکاری
و نیز تبادل اطالعات است. به عالوه هر دولت عضو متعهد   ن آبای

کشتی برای  گواهینامه  و صدور  بررسی  اعمال  به  نیز  و  خود  های 
استمجازات کنوانسیون  الزامات  نقض  گونه  هر  برای   هایی 

(BWM, 2004) . 

ضمیمه کنوانسیون نیز با ارائه روش تعویض یا   )ب(قسمت  
مطمئن را  آن  مسیر،  طی  در  توازن  آب  برای  تبادل  روش  ترین 

های دیگر را  های مهاجم می داند، اما روشجلوگیری از انتقال گونه
م شرط  به  تؤ نیز  و  بودن  زیست  »یید  أثر  محیط  از  صیانت  کمیته 

  قابل پذیرش دانسته   «(MEPC: )دریایی  یدریایی سازمان بین الملل
دو عامل  بر  است. در روش تعویض آب ذکر شده در این کنوانسیون  

آب   عمق  و  خشکی  نزدیکترین  تا  شده فاصله  باست  تأکید  ین  د. 
  200بایست تا حد امکان در فاصله  صورت که عملیات تعویض می

هایی صورت گیرد که حداقل  ترین خشکی و در آبمایلی از نزدیک 
باشند و در شرایطی که کشتی قادر به رعایت   تهمتر عمق داش 200

باید تا حد   ، میاین استانداردها در عملیات تعویض آب توازن نیست
نزدیک از  این  ممکن  هر صورت  در  و  بگیرد  فاصله  ترین خشکی 
متری آب    200عمق    و   مایل دریایی کمتر باشد  50فاصله نباید از  

رعایت این الزامات  هم همیشه به عنوان یک عامل مطرح است. اگر  
ها بتوانند عملیات  باید مناطقی تعیین گردند که کشتی  ،ممکن نباشد

تعویض را انجام دهند و رسوبات مخازن آب هم باید مطابق قواعد  
پس از مطالعه بر روی الزم است  ضمیمه دفع گردد. همچنین    )ب(
  کتابچه ،  های مناطق مختلف دریایی دنیایسم  ها و میکروارگان  گونه

تهیه   و    گرددهایی  دریاها  از  نواحی  کدام  آب  کند  مشخص  که 
ها را نباید در کدام ناحیه دیگر تخلیه کرد. کنوانسیون مقرر اقیانوس

کرده که در تهیه طرح مدیریت آب توازن این الزامات در نظر گرفته 
هرچند الزامات مندرج در این کنوانسیون   .(Fakhri, 2009)  شود
  های بیگانه مهاجم گونه پیشگیرانه در مدیریتهای روش بهتریناز 

اما ایجاد تأسیسات بندری و ارزیابی    ،است  به خصوص در دریای خزر
برای رفع  بر بوده و نیازمند تأمین منابع مالی است.  آب توازن هزینه

  تأسیس شده و   نهادی  شود با توافق اعضا،این چالش پیشنهاد می
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منابع  عهده تأمین  به دولتدار  انتقال فناوری  و  های  مالی حمایتی 
گونه ورود  مدیریت  برای  مهاجم  عضو  بیگانه  مدیریت  های  ب آو 

 .  توازن شود

تعهد به حفظ تنوع  دار و  مدیریت گونه مهاجم شانه   .3-2-3

   زیستی

زیستی  منطقه  خزر  دریای تنوع  جهت  از  غنی  به    ؛استای 
به شمار  گونه خاص بومی    400زیستگاه حدود    مکانطوری که این  

های بیش از حد، آلودگی مفرط  برداریبهرهعواملی چون  . اما  آیدمی
کارخانه  و  باعث شده  دریا، ساخت سدها  تولید برق  است که  های 

های بارز  از نمونه  .تنوع زیستی این دریا در معرض خطر قرار گیرد
. از طرفی ایجاد کانال  استکاهش تعداد ماهیان خاویار    این موضوع

دارهای مهاجم به دریای  دن منجر به افزایش حجم ورود شانه-ولگا
های بیگانه  اینکه ورود گونه  رد  .(UNEP, 2007) تاس  شده  خزر

 Biological)  »تهاجم زیستی«  اصطالحا به محیط جدید که آن را  

invasion  )شودبرای تنوع زیستی محسوب مینامند، تهدیدی  می ،  
خسارات     به طوری که   .(2018De Lucia ,) اتفاق نظر وجود دارد

صدها    تاساالنه  به تنوع زیستی جانوری و گیاهی  ها  ناشی از این گونه
درصد از    40.  (Unit, 2022) است  میلیارد دالر تخمین زده شده
-به ورود گونه  ،تاکنونمیالدی    17 موارد انقراض حیوانات از قرن  

 Secretariat of the Convention)  استای مهاجم مرتبط ه

on Biological Diversity, 2006)از  »  ن. کنوانسیو حفاظت 
های متنوع گیاهی و جانوری  با هدف حفاظت از گونه «تنوع زیستی

های حاشیه خزر  و دولت  در ریودوژانیرو به امضا رسید  1992در سال  
آور قابل  ترین سند حقوقی الزاماین کنوانسیون مهم  اند.به آن پیوسته

اعمال جهانی است که به صورت کلی جلوگیری از ورود و کنترل و  
-توجه قرار میها مورد  های بیگانه را در همه اکوسیستمحذف گونه

اقدامات   از  بخشی  عنوان  به  موظفند  طرفین  آن،  براساس  و  دهد 
تاحد ممکن و مناسب از ورود این نوع    ،( situ-in)  حفاظتی درونی

کنند.  گونه جلوگیری  گونهها  سند،  را  این  مهاجم  بیگانه  های 
تهدید هایی میگونه را  زیستی  تنوع  آنها  انتشار  و/یا  ورود  که  داند 
ترین عنصری که یک گونه بیگانه را  کند. بنا بر این تعریف، مهممی

کند، پتانسیل آن برای ایجاد آسیب به تنوع  واجد وصف مهاجم می 
ها به مکان جدید  های ورود این گونهزیستی است. به دلیل آنکه راه

است،   مهممختلف  و  نخستین  آنها  ورود  راه  گام  شناسایی  ترین 
از ماده  آنهاست  شیوع  پیشگیری  طور    8.  به  که  کنوانسیون  این 

کند، به همین مسأله  های بیگانه اشاره می اختصاصی به موضوع گونه
نماید در  توجه داشته و طرفین را در حد ممکن و مقتضی متعهد می

ها جلوگیری نمایند، در مرحله ی دوم مرحله اول از ورود این گونه
مقابله کرده و آنها را    آنها را کنترل نموده و در مرحله سوم با آنها

این یک   .(,I.R.B., 1992 United Nations)  نابود کنند
-چالش اصلی اینجاست که این مقرره روشآور است اما تعهد الزام

طرفین را آزاد به  های اجرایی دقیق این تعهد را مشخص نکرده و  

داند. در حقیقت کنوانسیون  های مناسب برای اجرا میانتخاب روش
  فرآیند محور است که صرفا    یک کنوانسیون چارچوب،  زیستیتنوع  

اجرای   که لذا الزم است  . پردازدها میبه بیان کلیات تعهدات دولت
جزئی مقررات  راهنما،  اصول  پذیرش  طریق  از  تعهدات  و  این  تر 

این  دستورالعمل اجرای  چگونگی  دلیل  همین  به  شود.  تسهیل  ها 
کنوانسیون مورد بحث و بررسی قرار  اعضای    تعهدات در کنفرانس

شود. های اقدام آنها مشخص میگرفته و راهنماهای فنی و برنامه
های  کنوانسیون و مدیریت گونه  8این موضوع در مورد اجرای ماده  

کند. آنجا که کنفرانس اعضا در چهارمین نشست  بیگانه نیز صدق می
ع فرابخشی و های بیگانه مهاجم را به عنوان یک موضوگونه  ،خود

ادعاست  این  بر  گواهی  کردند،  معرفی  زیستی  تنوع  بر    مؤثر 
(UNEP/CBD/COP/4/27, 1998).    این اعضای  همچنین 

، اصول راهنمای  2002کنوانسیون در ششمین نشست خود در سال 
ها،  های بیگانه که اکوسیستم پیشگیری، ورود و کاهش اثرات گونه 

صادر کردند. این اصول به    ، کندتهدید میها را ها یا گونهبومزیست 
های بیگانه  اقدامات احتیاطی و اقدامات سلسله مراتبی مقابله با گونه

تحقیق و نظارت،    جلوگیری از ورود، کنترل و مبارزه،  از جمله،مهاجم  
ای، تبادل  آموزش و آگاهی عمومی، کنترل مرزها و اقدامات قرنطینه

راه  شناسایی  همکاری،  ورود  اطالعات،  و  عهای  عمدی  غمدی  یر 
-ها، کاهش اثرات، نابودی، محدود کردن و کنترل گونهورود گونه

می  مهاجم  بیگانه   ,COP 6, Decision VI/23)پردازدهای 

مرور  .  (2002 و  بازبینی  به  کنوانسیون  اعضای  بعدی  تصمیمات 
اجرا  حال  در  گونه  اقدامات  بیگانهبر  اکوسیستم های  که  ها،  ای 

های بازسازی، تشویق  کنند، روشها را تهدید میها و گونهزیستگاه
روش فرامرزی،  چالشهمکاری  حذف  در  های  خألها  و  ها 

بین اختصاص  استانداردهای  المللی 
همچنین  (UNEP/CBD/COP/DEC/IX/4, 2008)یافت  .

رژیم حاکم بر کنوانسیون تنوع زیستی اصول راهنمایی برای ارزیابی  
تواند یکی از ابزارهای  دهد که مییطی پیشنهاد می محاثرات زیست

تن در  گونهظیمهم  مهاجم  م  بیگانه  های 
در    .(UNEP/CBD/COP/DEC/VIII/28, 2006)باشد
، اعضا در دهمین نشست خود به توافقی رسیدند که »اهداف  2010

بیان می   9شود. این توافق در هدف تنوع زیستی آیچی« نامیده می 
  های ورود شناسایی شده های بیگانه و راهگونه  ، 2020دارد: تا سال  

ها کنترل یا حذف شده و گونه  ،وند و پس از آناولویت بندی ش  و 
ها به منظور پیشگیری از ورود و استقرار  اقداماتی برای مدیریت روش

می انجام   ,UNEP/CBD/COP/DEC/X/29)شود آنها 

هدف  (2010 هدف    9.  در  سازمان    15.8آیچی  در  قطعنامه  ملل 
 UN))است موضوع اهداف توسعه پایدار نیز مورد تأکید واقع شده

Doc. A/RES/70/1, 2015  .)های  این هدف در مدیریت گونه
است: در بعد اول تا حد ممکن  بیگانه بر دو بعد اصلی متمرکز شده

گونه راهباید  و  بیگانه  بر های  و  شده  شناسایی  آنها  ورود  های 
های بیگانه  شود و در بعد دوم، گونهکید میپیشگیری از ورود آنها تأ
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زمانی   مطابق با این هدفشناسایی شده باید کنترل یا حذف شوند. 
که شناسایی صورت گرفت، بخش مهم در فرآیند مدیریت، اولویت  

های ورود آنهاست و تنها پس از  ها و روشبندی بر مبنای نوع گونه
بگیاولویت تصمیم  باید  کشورها  که  است  برای  چهرند  بندی  راهی 

گیری در این مرحله به عوامل متعددی  . تصمیممقابله با آنها برگزینند
ارزیابی و  دارد  شودبستگی  انجام  موردی  صورت  به  باید   De)ها 

, 2018Lucia  .) آور محسوب  این اسناد اگرچه جزو اسناد غیرالزام
دریای خزر  دار  توانند برای مقابله با گونه مهاجم شانهشوند اما میمی

ها با همکاری یکدیگر و یا به طور و بهتر است دولت  کارآمد باشند
 مستقل در قوانین داخلی آنها را به کار گیرند. 

  15نیز در ماده    خزررژیم حقوقی دریای    2018کنوانسیون  
ها را متعهد به حمایت و حفاظت از تنوع زیستی،  خود، کلیه طرف

است. این کنوانسیون به  دریا نموده  احیاء و مدیریت پایدار منابع زنده
در    حفاظت از تنوع زیستی این دریاچه توجه خاصی داشته و مجددا 

هر فعالیتی که موجب آسیب به تنوع زیستی گردد را   15ماده   3بند 
کرده اعالم  مسئولیت   ممنوع  ماده  این  نقض  مقابل  در  و  است 

الملل مسلم  بین المللی اعضای آلوده کننده را مطابق قواعد حقوق  بین
 Convention on the Legal Status of the)داندمی

Caspian Sea, 2018). 

وضع   دوم  هدف  به  دستیابی  برای  هم  تهران  کنوانسیون 
  12یعنی حفاظت و احیای منابع زنده این دریا، در ماده    ،کنوانسیون

است به منظور جلوگیری از ورود،    ها را متعهد نمودهبه صراحت دولت
گونه با  مبارزه  و  را  کنترل  مناسبی  اقدامات  مهاجم  غیربومی  های 

ها را تهدیدی برای  اتخاذ نمایند. این کنوانسیون ورود این نوع گونه
ها  ها محسوب نموده است؛ اما  شیوهها و گونه اهها، زیستگاکوسیستم

ها باید در این راستا انجام دهند را به صالحدید و اقداماتی که دولت
واگذار  دولت عضو   ,Tehran Convention)است  ه کردهای 

. پروتکل حفاظت از تنوع زیستی دریای مازندران، الحاقی به  (2003
ها  ای و نیز حفاظت از زیستگاهگونهکنوانسیون تهران، که به حفاظت  

تواند بسیار  دار مهاجم میشود در زمینه مقابله با گونه شانهمربوط می 
این پروتکل، اکوسیستم خاص دریای   را شامل    خزرراهگشا باشد. 

ای  های با اهمیت ملی، منطقهها و گونهگروهتعداد زیادی از زیست
می جهانی  او  و  حفاظت  اهمیت،  بر  و  تضمین داند  و  آنها  حیای  

کند. مقدمه این  استفاده پایدار و معقول از منابع بیولوژیکی تأکید می 
به مسأله گونه  ،سند کنترلی،  اقدامات  به توسعه  نیاز  و  بیگانه  های 

گونه چنین  تصادفی  انتقال  از  جلوگیری  تناسب  منظور  به  هایی 
  دارد. بیان میرا  خزر  های انسانی، در داخل و خارج از دریای  فعالیت

Ashgabat Protocol  (2014)،  های بیگانه  از تعریف گونه  سپ
  تعهداتی را در این زمینه، بر عهده اعضا قرار داده   7مهاجم در ماده  

ورود  ،  )الف(، مطابق بند  است که به موجب آن طرفین متعاهد باید
های بیگانه را تنظیم کنند و آنهایی را که ممکن است اثرات  گونه

ها داشته باشند ممنوع  ها یا گونهها، زیست بوممضری بر اکوسیستم
را که قبال  آنهایی  و  ایجاد خسارات  وارد شده  نمایند  اند و در حال 

د. مطابق بند  کننتوانند خساراتی را ایجاد کنند، تنظیم  هستند یا می
های بیگانه  طرفین باید به بررسی وضعیت گونه  نیز  )ب( این ماده

، خطرات ایجاد شده توسط آنها و اجرای یک  خزروارد شده به دریای  
ای برای آنهایی که به عنوان گونه بیگانه شناخته  برنامه اقدام منطقه

دیگر تعهدات    .(Ashgabat Protocol, 2014) اند، بپردازندشده
پروتکل که می در  مندرج  و  تعام  ورود  از  پیشگیری  در حوزه  واند 

دار مهاجم مؤثر باشد ناظر بر تعهد به همکاری علمی  مقابله با شانه 
دولت فنی  مناطق  و  به  راجع  اطالعات  تبادل  به  تعهد  های عضو، 

محیطی و افزایش  حفاظت شده و در معرض خطر، آموزش زیست
گونه در مورد  مناطق  آگاهی عمومی  تعیین  معرض خطر،  در  های 

فاظت شده، ارائه گزارش از اجرای مقررات پروتکل به دبیرخانه در  ح
تنوع زیستی شامل گونه و گونهمورد وضعیت  بیگانه  در  های  های 

دولت جمهوری اسالمی ایران این پروتکل را در    معرض خطر است.
است. کشور    تصویب ننموده  تاکنون آن را امضا کرده اما    2014سال  

امضای این سند اکتفا کرده. تنها کشوری که این  به    روسیه نیز صرفا 
می ترکمنستان  کشور  کرده  تصویب  را  دولت پروتکل  دو  و  باشد 

 اند.قزاقستان و آذربایجان هنوز این سند ضروری را امضا نکرده 

بند  های بیگانه مهاجم از  تعهد به مدیریت گونهگفتنی است  
نیز قابل  های وحشی مهاجر  کنوانسیون حفاظت از گونه  3)ج( ماده    4

-هایی را که در مسیر مهاجرت گونهدولتدرک است. زیرا این ماده  
های در معرض انقراض( قرار دارند  )گونه   1های مندرج در پیوست  
اندازه تا  کرده  که  مکلف  عواملی  از  است،  مناسب  و  عملی  که  ای 

قرار میگونه را در معرض خطر  را ها  آنها  و    دهند جلوگیری کرده 
کاهش دهد و یا کنترل نماید که از جمله آنها نظارت شدید بر ورود، 

یا حذف گونه بیگانه کنترل   Convention on the)   است  های 

Conservation of Migratory Species of Wild 

Animals, 1979  )  به دلیل پیوستن ایران به کنوانسیون حفاظت
دار مهاجم از جمله  اینکه شانههای مهاجر وحشی و با نظر به  از گونه
های بیگانه مهاجمی است که موجب آسیب به ماهیان خاویار  گونه

در پیوست    ،این راسته از ماهیان  و است    از راسته طاس ماهیان شده
های در معرض انقراض شناخته  ، به عنوان گونهکنوانسیون مزبور  1

ای پیشگیری  شوند، دولت ایران مکلف به انجام اقداماتی در راستمی
شانه حذف  و  کنترل  و  ورود  این  آسیبمهاجم    هایداراز  به  زننده 

 باشد.میها گونه

اصول کلی حقوق دار و  مهاجم شانه  مدیریت گونه   .3-2-4

 بین الملل محیط زیست 

تواند به مسأله مقابله  ای و بنیادین که میاز جمله اصول پایه
شانه  خزر  با  دریای  مهاجم  اص  مرتبط دار  همکاری،  وگردد،  ل 

 است.پیشگیری، احتیاط و همکاری 
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به بین    اینکه  باتوجه  خزر  دریای  زیست  کشور    5محیط 
دار در سواحل جنوبی چشمگیرتر ثیر شانه أ بروز و ت  اما مشترک است،  
کشورهای دیگر حاشیه آن مکلفند ؛ با این حال،  تر استو آسیب زننده

این   آلودگی  در  که  آنجا  از  گیرند.  کار  به  را  الزم  تدابیر  زمینه 
  قادرند های آبی به دلیل سیال بودن،  محیطی به ویژه در حوزه زیست

های دیگر سرایت کنند لذا مقابله با آن تنها از  به سرعت به بخش 
بنابراین اصل    .(Tanaka, 2016) کندیک دولت کفایت نمی  سوی

ت با  از جمله  مامی آلودگیهمکاری رکن الزم مقابله  و  مدیریت ها 
باشد. تعهد به همکاری امروزه به عنوان یک تعهد  دار مهاجم میشانه
از اسناد بین عام المللی از جمله  الشمول شناخته شده و در بسیاری 

متن منشور ملل متحد، بیانیه ریو، بیانیه استکهلم، کنوانسیون تنوع 
-یعنی کنوانسیون تهران، پروتکلای خزر،  زیستی و نیز اسناد منطقه

است. اصل همکاری    اشاره شده آنهای آن و کنوانسیون آکتائو به  
تواند دربردارنده اصول دیگری مثل  در حوزه حقوق محیط زیست می

انتقال    و   المللیرسانی، اصل مشورت، ایجاد نهادهای بین اصل اطالع 
های  دیریت گونهتوانند در زمینه ماشد که این اصول نیز میبفناوری  

ور نسبت آباشند. اگرچه از نظر وجود تعهد الزام  راهگشابیگانه مهاجم  
در اجرای این  ی  هایبه اصل همکاری خألیی وجود ندارد اما چالش

اصل وجود داشته که شامل هماهنگی ضعیف کشورهای اطراف خزر  
در داخل  ی  بین بخش  همکاریفقدان  ها و  هماهنگیبرخی ناو نیز  

 ت.  کشور اس

اصل پیشگیری به عقیده متخصصان، قاعده طالیی حقوق 
مسلم    آنچه   .(Dabiri et al, 2009)  ستالملل محیط زیست ابین

دار مهاجم  گسترش و تکثیر شانهباالی  که به دلیل سرعت  است این
موفقیت کمتر و هزینه   ،دریای خزر، تالش برای جذب و کنترل آن

و از این رو انجام اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت آنها   داردبیشتری  
های مهاجم  . بیشتر تعهدات قراردادی در حوزه گونهبسیار مهم است

می داللت  پیشگیری  اصل  هستند. بر  اصل  این  از  ناشی  و  نمایند 
نا به مورد  المللی بای یا بین اقدامات پیشگیرانه باید در سطح منطقه

و شرایط و با همکاری کشورها اجرایی شوند. زیرا این اقدامات به  
گونه  درمورد  که  خصوص  است  زنجیری  شبیه  مهاجم،  های 

نماید. به این  کارآمدی آن را تعیین میمیزان ترین حلقه آن،  ضعیف 
و   موثر  مشارکت  بدون  کشور،  یک  پیشگیرانه  اقدامات  که  معنا 

 Burgiel et) اربردی و موثر نخواهد بوداقدامات سایر کشورها، ک

al., 2006 )  ترین موانع در مسیر اقدامات پیشگیرانه،  یکی از مهم
المللی  های بینکمبود منابع مالی است و در هیچ یک از کنوانسیون

خزر، مکانیزم مشخصی برای فراهم کردن منابع مالی    ایهیا منطق
 است. بینی نشدهپایدار در این زمینه پیش

یکی دیگر از اصول مرتبط به این موضوع، اصل احتیاط است.  
این اصل براین مبنا استوار است که قبل از اقدام به هر عملی باید  
اندیشیده شود تا کمترین آسیب به محیط زیست برسد   و  تدابیری 

اقدامات   انجام  برای  مانعی  نباید  عدم وجود اطالعات کافی علمی 
المللی در  های کلی قوانین بیناحتیاطی باشد. اگرچه یکی از چالش 

گونه مهاجم  مدیریت  بیگانه  و    Ormsby  عقیده براساسهای 
Brenton-Rule  (2017  )زیست اطالعات  که  است  شناسی  آن 

گونه  چه  اینکه  مورد  در  میدقیقی  اکوسیستمهایی  در  های  توانند 
دیگر مهاجم شناخته شوند در دست نیست و فقدان این اطالعات  

هایی روبه رو کند اما  تواند انجام اقدامات پیشگیرانه را با دشواری می
این مشکل با  مقابله  تهیه    ،راه حل  و  احتیاطی  رویکرد  از  استفاده 
ان، حیوانات و هایی است که شامل گیاه فهرست خاکستری از گونه

پاتوژن  ها به یک منطقه تا  آنورود  الزم است  شوند که  هایی مییا 
اطالعات   گونه  .شودممنوع    تر دقیقکسب  مورد  در  های  بنابراین 

دار مهاجم، اقدامات احتیاطی برای ارزیابی  مهاجم آبزی مانند شانه 
آنها یا  ها قبل از تخلیه  ها در آب توازن کشتیمیزان وجود این گونه

هایی با مخازن توازن غیرقابل نفوذ که نیاز به تخلیه  ساخت کشتی
تواند مصادیقی از اصل احتیاط باشد  یا برداشت آب توازن ندارند، می

ثری  ؤ ها نقش مهای مهاجم به اکوسیستمکه در کنترل ورود گونه
دولت است  الزم  همچنین  از  دارد.  خاکستری  فهرست  عضو  های 

مکن است در محیط زیست دریای خزر به عنوان  که مرا  موجوداتی  
کنند عمل  دولت  ،مهاجم  تا  کرده  تدابیر  تهیه  اطراف  های 

 تری را نسبت به آنها اعمال نمایند.سختگیرانه

 نتیجه گیری  بحث و . 4

ورود گونه  یدریا  ساحلیکشورهای   پدیده  با  های مهاجم  خزر که 
شدهشانه مواجه  آبی  پهنه  این  در  قواعد  اند  دار  و  اصول  با  مطابق 
و در    دارند  ها بر عهده المللی تعهداتی را برای مدیریت این گونهبین

با   زمینه  نیستند  خألاین  مواجه  حقوقی  سند قواعد  هیچ  اگرچه   .
مهاجم در عرصه  بیگانه  های  مقابله با گونه، به طور خاص در  مجزایی

توان از  را میرژیم حاکم بر این موضوع  المللی تدوین نشده اما  بین
،  یها به حفظ محیط زیست دریایشناخته شده دولتدیگر تعهدات  

تنوع زیستی از  به حفاظت  و کنترل آب و    تعهد  به مدیریت  تعهد 
ترین  مهم.  استنباط نمود  به یک منطقه آبی  های ورودیتوازن کشتی
و دیگر کشورهای حاشیه خزر    که ایران  ای منطقه  هایکنوانسیون

کال    بعضا  پیوستهبدان  یا  دولت  ند اها  این  تعهد  قلمروی  به  و  ها 
گونه میمدیریت  تعیین  را  مهاجم  بیگانه  کنوانسیون  کندهای   ،

دریای   زیست  محیط  مدیریت  برای   Tehran)  خزر چارچوب 

Convention, 2003)    پروتکل تنوع زیستی آن )وAshgabat 

Protocol, 2014)  کنوانسیون خزر    و  دریای  حقوقی  رژیم 
(Convention on the Legal Status of the Caspian 

Sea, 2018است. در سطح    2018  آکتائو  ( معروف به کنوانسیون
(،  UNCLOS, 1982جهانی نیز قواعد کنوانسیون حقوق دریاها )

ایی، به دلیل عرفی شدن مقررات آن در حفاظت از محیط زیست دری
( زیستی  تنوع  ,I.R.B.,  United Nationsکنوانسیون 

ها  کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی  ،(1992
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(BWM, 2004  ) های وحشی مهاجرو کنوانسیون حفاظت از گونه 

(Convention on the Conservation of Migratory 

Species of Wild Animals, 1979)    این  شامل قواعدی در
  الملل محیط زیست تعهدات کلی حقوق بین. اصول و  باشندحیطه می

در مقابله با    نیزرسانی و...  همکاری، پیشگیری، احتیاط، اطالع   مانند
از بررسی اسناد و قواعد  .  مهاجم نقشی اساسی دارند  بیگانه  هایگونه

می حاصل  نتیجه  این  کهمطروحه  دولت  آید  تعهد  به  محتوای  ها 
گونه شانه   بیگانه  هایمدیریت  جمله  از  بر مهاجم  مشتمل  داران 

ها آگاهی خود را از وضعیت مراحلی است: نخست الزم است دولت
  ، سپس های بیگانه پرخطر افزایش دادهبیولوژیک اکوسیستم و گونه

های  های بیگانه در هر محیط بپردازند و راهاز گونه  یبه تهیه فهرست
  ، بندینمایند. بعد از مرحله شناسایی و اولویتورود آنها را شناسایی  

ها اتخاذ  گونهاست تدابیر پیشگیرانه برای ممانعت از ورود این  الزم
کنترل آب توازن    ، های بیگانه در دریای خزرشده که در مورد گونه

ها یکی از مؤثرترین این تدابیر است. در مرحله بعد و به فرض  کشتی
ها با هماهنگی  دید ضرورت دارد دولتها به اکوسیستم جورود گونه
همکاری گونه  ، و  این  کنترل  برای  را  که  ها  اقداماتی  کارگرفته  به 
در    تواند یکی از این تدابیر باشد.میای  اقدامات قرنطینه  استفاده از 
آخر و  دولت  مرحله  زیستی  تنوع  حفظ  برای  هستند  موظف  ها 
تعهدی که  ها نمایند.  اقدام به حذف این گونه  های طبیعیزیستگاه

گونه با  مقابله  برخوردار  در  بیشتری  اهمیت  از  مهاجم  بیگانه  های 
و مبنای کنوانسیون های مرتبط نیز   استپیشگیری    به  است، تعهد

آنچه در اغلب اسناد مربوطه  ولی  بیشتر بر این اصل  بنا شده است.  
ظارتی و بازسازی در مرحله  انجام اقدامات ن  ،مورد غفلت واقع شده
های بیگانه است. برای مثال تالش برای حفظ  پس از حذف گونه

شانه که  موجوداتی  سایر  و  بر  ماهیان  جمعیت  دارها  اثر  تعداد  آنها 
و نیز   اند در معرض انقراض قرار گرفتهاز این طریق منفی گذاشته و 

ز مرحله  پس ا رویه آنها به منظور عملیات ترمیمممانعت از صید بی
از جمله اقدامات الزم در این حیطه است.   های مهاجم پاکسازی گونه 

محیطی  مشکالت زیست  رفع   اساسا آن است که    حائز اهمیت  نکته
توسط یک کشور    با اقدام  های بیگانه مهاجم، به ویژه مدیریت گونه

باشد و مساعدت و همکاری سایر کشورها امری الزم  پذیر نمیامکان
تصویب هرچه سریعتر  ،  کنوانسیون تهران  اجرای دقیق مفادلذا  است.  

ساحلی  پروتکل تنوع زیستی )عشق آباد( از سوی دیگر کشورهای  
تواند در مقابله با این پدیده بسیار  و اجرای با حسن نیت آنها می  خزر
های ولتدانه برای طرح مسئولیت  اتخاذ تدابیر سختگیرثر باشد.  ؤم

جبران خسارت ناشی از عدم رعایت مفاد  ناقض تعهدات و ضرورت  
از سوی دولتکنوانسیون به فرد   های حاشیه ها  پهنه منحصر  این 

  ه این ترتیب، . بن توجه شوده آباید باز مسائل دیگری است که    آبی
اکوسیستم خاص و    در مورد   گذارانالزم است مسئوالن و سیاست 

خزرپذیر  آسیب شانه  دریای  پدیده  با  مقابله  در  ویژه  مهاجم  به  دار 
پهنه  حساسیت بیشتری مبذول دارند و حال که این پدیده در این  

ای  تر آن چارههرچه سریع  کنترل و مقابله ظاهر شده است در    آبی

می نظر  به  مبارزه  بیندیشند.  خصوص،  این  در  شیوه  بهترین  رسد 
ای شکارچی است که توانایی مقابله با  یکی و وارد کردن گونه بیولوژ
ها و تحقیقات  را داشته باشد. اما در این زمینه نیز بررسی  ها دارشانه

های شکارچی مقابل الزم و درخصوص مضرات گونه مناسبعلمی 
این گونه مهاجم در   ضروری است. همچنین تا زمان حذف کامل 

نهادهای  خزردریای   است  الزم  آگاهی  ،  تدابیری سطح  با  مرتبط، 
و کاهش آلودگی    خزرعمومی مردم را برای حفظ تنوع زیستی دریای  

کارگران   و  صیادان  برای  ویژه  به  آموزش  این  دهند.  افزایش  آن، 
های گونه جمعیت  ین وسیله ه اتا ب  ضرورت دارد گیری صنعت ماهی

خاویار   و  کیلکا  مانند  شانهرا  ماهیانی  ورود  اثر  در  کاهش  که  دار 
انقراض نجات دهند. وضع قواعد داخلی  شدیدی یافته از خطر  اند، 

بینی و اجرای دقیق قوانین  ها، پیشناظر بر تخلیه آب توازن کشتی
اجرای   کننده و تعیین ضمانتمشتمل بر اقدامات پیشگیرانه و مقابله

ها و نهادهای متخلف از جمله راهکارهای حقوقی  کشتی مؤثر برای
می که  بیناست  حقوقی  تعهدات  قراردادن  مدنظر  با  المللی  توان 

 .دار به کار گرفتهای مهاجم شانهکور، آنها را برای مقابله با گونهذم
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Abstract 
Mnemiopsis leidyi in Caspian Sea is an example of invasive alien species that was moved to Caspian Sea by 

ballast water of ships through Volga- Don canal in the 1990th decade. This Plankton-eating species put many 

of creatures of Caspian Sea such as Common Kilkas, Sturgeons and Caspian seals at risk of distinction by 

disrupting the food chain. Due to the hard environmental and economic impacts of invasive alien species, 

the main question of this research is what obligations does international law impose on the Caspian coastal 

states to manage such species? In response, by using descriptive- analytical method and library resources, it 

was concluded that the Islamic Republic of Iran and other countries along Caspian Sea have become 

members of some global and regional environmental agreements which explicitly or implicitly, assigns them 

obligations on prevention, control and elimination of alien invasive species. International customary rules 

and general legal principles also impose obligations on these states to take preventive, precautionary and 

control measures. Violations any of primary obligations by countries or causing damage, can lead to the 

international responsibility of offending state or causing damage state. Therefore, international law is not 

challenged about existence of binding rules regarding the management of invasive alien species in Caspian 

Sea, but effective implementation of these rules requires further cooperation between member states. 

 

Key Words: Invasive alien species, Mnemiopsis leidyi, Caspian Sea, Ballast water, International 

environmental law. 
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