
 اهداف و شاخص های تنوع ژنتیکی پیشنهاد شده برای
CBD post-2020 Global Biodiversity Framework 

خ?صه سند 

۱ هــدف (Goal) پــیش نــویــس صــفر CBD ضــعیف و نــامــشخص اســت 
 (Laikre et al. 2020, Science)

۲ هیچ اقدامی (Action Target) برای تنوع ژنتیکی وجود ندارد. 
۳ شــاخــص هــای فــعلی تــنوع ژنــتیکی CBD، بیشــتر گــونــه هــای غــیراهــلی 
را نـادیـده مـی گـیرد. ایـن شـاخـص هـا بـه گـونـه هـای اهـلی و خـویـشاونـدان 
وحــــــشی آن هــــــا مــــــربــــــوط هســــــتند در حــــــالــــــیکه گــــــونــــــه هــــــای وحــــــشی بــــــرای 

یـــــکپارچـــــگی و خـــــدمـــــات اکـــــوسیســـــتم بـــــه ویـــــژه در شـــــرایـــــط تـــــغییرات آب و 
هوایی ضروری هستند. 

۴ شـــــاخـــــص هـــــای فـــــعلی بـــــرای نـــــظارت جـــــامـــــع بـــــر تـــــنوع ژنـــــتیکی کـــــافـــــی 
نیستند. 

تاریخچه 
تـنوع ژنـتیکی بـه حـمایـت از جـامـعه بشـری و سیسـتم هـای پشـتیبانـی زمـین 

کـمک مـی کـند. ایـن تـنوع بـه دلـیل اقـدامـات انـسانـی در سـطح جـهان رو بـه 

کـاهـش اسـت. تـنوع زیسـتی گـونـه هـا را قـادر بـه سـازگـاری و حـفظ خـدمـات 

اکـوسیسـتم (تـصفیه آب، غـذا) مـی کـند هـمچنین بـرای مـقاومـت و انـعطاف 

پـذیـری گـونـه هـا و اکـوسیسـتم هـا در بـرابـر تـغییرات آب و هـوایـی ضـروری 
اســــــت. "پــــــیش نــــــویــــــس صــــــفر" ارائــــــه شــــــده در post-2020 CBD از 

اســـــتراتـــــژی ارائـــــه شـــــده در CBD 2020-2011 پـــــیروی مـــــی کـــــند کـــــه 

اهـــــــــــــــــداف مـــــــــــــــــعدودی از آن بـــــــــــــــــرآورده شـــــــــــــــــده اســـــــــــــــــت. در اســـــــــــــــــتراتـــــــــــــــــژی 

post-2020 ، حـفظ تـنوع ژنـتیکی بـه عـنوان یـکی از پـنج هـدف اصـلی 
سال 2050 شناخته شده است. با این حال، 

شاخص های پیشنهادی 

مـا پـیشنهاد مـی کـنیم کـه بـرای دسـتیابـی بـه اهـداف حـفاظـت جـهانـی، تـنوع 
ژنــــتیکی مــــوجــــود در هــــمه گــــونــــه هــــا، بــــا اســــتفاده از مــــعیار هــــای مــــناســــب، 
.حــــــفظ، انــــــدازه گــــــیری و کــــــنترل شــــــودمــــــا عــــــ?ه بــــــر اصــــــ?حــــــات و تــــــغییرات 
شــاخــص هــای فــعلی پــیش نــویــس صــفر ، ســه شــاخــص جــدیــد پــیشنهاد مــی 

کــنیم. یــک شــاخــص بــه تــنهایــی بــرای نــظارت بــه تــنوع ژنــتیکی کــافــی نیســت. 
شاخص های پیشنهادی 

برای همه گونه ها کاربردی هستند

در دسترس هستند•

مــقیاس پــذیــر هســتند و مــی تــوانــند در ســطح محــلی، مــنطقه ای •

.و جهانی مورد استفاده قرار گیرند

از آن هــــــــا مــــــــی تــــــــوان در بــــــــین گــــــــونــــــــه هــــــــا یــــــــا بــــــــین گــــــــروه هــــــــای •
.تاکسونومیکی مختلف استفاده کرد

نیاز به داده های ژنتیکی ندارند (شاخص 1 و 2)•

Hoban et al. 2020. Genetic diversity targets and indicators in the CBD post-2020 Global Biodiversity 
Framework must be improved. Biological Conservation. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108654 
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اهـداف و شـاخـص هـای تـنوع ژنـتیکی ارائـه شـده در چـهارچـوب تـنوع زیسـتی 

post-2020 بـــایـــد اصـــ?ح شـــونـــد تـــا مـــانـــع تـــلفات غـــیرقـــابـــل بـــرگشـــت تـــنوع 

زیسـتی شـده و اهـداف کـنوانـسیون تـنوع زیسـتی (CBD) بـرآورده شـود. Åزم 

اســــت کــــه تــــنوع زیســــتی هــــمه گــــونــــه هــــا بــــا اســــتفاده از مــــعیارهــــای مــــناســــب، 

حـــفظ، انـــدازه گـــیری و کـــنترل شـــود. مـــا در ایـــن ارتـــباط، هـــدف و عـــمل جـــدیـــد 
مـعرفـی مـی کـنیم. هـمچنین سـه شـاخـص ژنـتیکی جـدیـد بـه عـ?وه تـغییراتـی در 

شاخص های فعلی CBD پیشنهاد می کنیم.  

خ?صه جامع

 Sean Hoban برای اط?عات بیشتر، لطفا مقاله ما را بخوانید یا با
 Linda Laikre و shoban@mortonarb.org

linda.laikre@popgen.su.se تماس بگیرید. 

 مانند بسیاری از گونه ها، قورباغه های استخری در چند جمعیت مرتبط و متصل به هم،
 .زندگی می کنند، این ویژگی به هنگام اندازه گیری تنوع ژنتیکی باید در نظر گرفته شود

https://science.sciencemag.org/content/367/6482/1083.2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320720307126?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320720307126?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320720307126?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320720307126?via=ihub
https://science.sciencemag.org/content/367/6482/1083.2


  اهداف و شاخص های تنوع ژنتیکی پیشنهاد
   شده برای 

 تعداد جمعیت ها (یا نژادها) ی داخل گونه با ۱
 اندازه جمعیت موثر بیشتر از 500 در مقایسه با

 .تعداد کمتر از 500
 اندازه جمعیت موثر  کمتر از 500 بدین معنی است که آن جمعیت،

 سازگاری کمی به تغییرات محیطی دارد. اگر داده های ژنتیکی، جمعیتی
 یا شجره نامه ای گونه ها در دسترس نباشد،اندازه جمعیت موثر را می

 توان به صورت تقریبی یک دهم (یعنی ده درصد) اندازه سرشماری
 .(تعداد بزرگساÅن) در نظر گرفت

نسـبت جـمعیت هـا (یـا زیـرمجـموعـه هـا) (یـا مـناطق ۲

جغرافیایی) حفظ شده در داخل گونه ها 

از بــین رفــÜ جــمعیت هــای غــیراهــلی کــه از نــظر ژنــتیکی مجــزا هســتند، یــا 
مـــعادل هـــای کـــشاورزی آن هـــا-نـــژاد هـــا، مـــراتـــع یـــا واریـــته هـــا- منجـــر بـــه 
تـــلفات زیـــادی در تـــنوع ژنـــتیکی در گـــونـــه هـــا خـــواهـــد شـــد. ایـــن شـــاخـــص، 
تـــعداد جـــمعیت هـــای مـــتمایـــز ژنـــتیکی را نســـبت بـــه یـــک پـــایـــه تـــاریـــخچه ای 
(زمـانـی) مـقایـسه مـی کـند. از طـرفـی، حـفظ در صـدی از گـونـه هـای مـوجـود 

در محدوده تاریخی کافی خواهد بود.  

 تعداد گونه ها و جمعیت هایی که تنوع ژنتیکی ۳
 آن ها، توسط روش های مبتنی بر دی ان ای

.نظارت می شود

بـــــرای حـــــفاظـــــت از تـــــنوع ژنـــــتیکی Åزم اســـــت کـــــه از ســـــطوح تـــــنوع ژنـــــتیکی 
داخـــــل و بـــــین جـــــمعیت هـــــا، محـــــرک هـــــای مـــــحیطی آن هـــــا و نـــــحوه ارتـــــباط 
جــــمعیت هــــا آگــــاه بــــاشــــیم . بــــا ایــــن حــــال ایــــن شــــاخــــص، بــــه تــــنهایــــی قــــابــــل 

اعتماد نیست.  

شاخص های پیشنهادی 

   ویرایش شاخص های فعلی پیش نویس صفر 
از لیست قرمز به عنوان شاخص استفاده نشود •
اطــــمینان حــــاصــــل شــــود کــــه نــــمونــــه هــــای جــــمع آوری شــــده، بــــه •

.صورت نماینده، تکرار شونده و انعطاف پذیر باشند 
شــــــامــــــل هــــــمه گــــــونــــــه هــــــا بــــــاشــــــد نــــــه فــــــقط گــــــونــــــه هــــــای اهــــــلی و •

خویشاوندان وحشی آن ها

cristiano.vernesi@fmach.it mhunter@usgs.gov gernot.segelbacher@wildlife.uni-freiburg.de

 هدف 2030
تـنوع ژنـتیکی مـوجـود حـفظ شـده و تـلفات آن در هـمه گـونـه هـا مـتوقـف 
شـود. بـرای جـلوگـیری از تـلفات تـنوع ژنـتیکی آتـی، اسـتراتـژی هـایـی 

.تدوین و آغاز شود 

هدف 2050 
حـــفظ و بـــازگـــردان پـــتانـــسیل ســـازگـــاری و حـــفظ طـــوÅنـــی مـــدت تـــنوع 

ژنتیکی در جمعیت های گونه ها 

اقدام 
تــــــوقــــــف تــــــلفات، حــــــفظ، نگهــــــداری و احــــــیای تــــــنوع ژنــــــتیکی و پــــــتانــــــسیل 

ســازگــاری گــونــه هــا و جــمعیت هــا در مجــموعــه هــای اهــلی و غــیراهــلی؛ 
اطـــمینان حـــاصـــل شـــود تـــا ســـال 2030: جـــمعیت هـــا، انـــدازه جـــمعیت 
مـــــــوثـــــــر بیشـــــــتر از 500 داشـــــــته بـــــــاشـــــــند. تـــــــنوع و ارتـــــــباط ژنـــــــتیکی در 
 DNA جــــمعیت هــــای گــــونــــه هــــای کــــلیدی تــــوســــط روش هــــای مــــبتنی بــــر

نظارت شود و تلفات جمعیت های مجزای گونه ها متوقف شود. 

Microcycas calocoma (در معرض خطر جدی)، بیشتر مجموعه های این گونه از یک 
گیاه نشأت می گیرند. برای حفظ تنوع ژنتیکی، مجموعه ها باید، انعطاف پذیر، نماینده و 

تکثیر پذیر باشند.

خ?صه سند 

انـــــدازه جـــــمعیت مـــــوثـــــر، تخـــــمینی از انـــــدازه ژنـــــتیکی جـــــمعیت اســـــت و از 
انـدازه سـرشـماری کـوچـکتر اسـت چـون هـمه افـراد یـک جـمعیت تـولـید مـثل 
نــــمی کــــنند، و کــــسانــــی هســــتند کــــه تــــعداد مــــتفاوتــــی از فــــرزنــــدان دارنــــد. 
عـوامـلی مـانـند درون زایـی جـمعیتی، مـمکن اسـت انـدازه جـمعیت مـوثـر را 

کاهش دهند. 

CBD post-2020 Global Biodiversity 
Framework

https://www.cbd.int/doc/c/2c69/df5a/01ee87752c3612d3ba7ec341/wg2020-02-03-add1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/2c69/df5a/01ee87752c3612d3ba7ec341/wg2020-02-03-add1-en.pdf

