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 Introduction: Considering that Iran is one of the top 20 countries in the world in 

biodiversity, this issue has a special place in the laws of the country. The general policies of 

the environmental system emphasize this important point in various paragraphs, especially 

paragraph 6.  

Materials & Methods: Effective criteria, the importance of each using the opinion of 

experts identified. Therefore, 49 sub-criteria affecting the implementation of the law, under 

the three groups of general environmental policy criteria, the law of conservation of genetic 

resources, protocols under the Convention on Biological Diversity (Nagoya) are identified 

and then Using Analytic Hierarchy Process (AHP) technique and binary matrix comparison, 

the coefficients of importance of the criteria were determined to be prioritized. 

Result: The results showed that among the main criteria, the criteria of general 

environmental policies (weighing 0.423) are more important than other criteria (weighing 

0.423) is more important than other criteria. Among the sub-criteria, sub-criterion protection 

of Genetic resources and improving them to international standards (weighing 0.389) 

Access to genetic resources is the responsibility of the sovereign rights of each country 

(member), protection, renovate, development of natural restores (With a weight of 0.378) 

and biodiversity, especially wildlife (with a weight of 0.375) and also the preparation of an 

ecosystem atlas (with a weight of 0.370) had the highest weight among the sub-criteria. 

Conclusion: Shows from genetic sources.  
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که آن باشد نظر بهترین مشکالت محیط زیست کشورها حراست از منابع ژنتیکی و تنوع زیستی در قلمرو سرزمین میماز مه :مقدمه

های کلی ای در قوانین کشور دارد. سیاستهلذا این موضوع جایگاه ویژ ،کشور نخست جهان در تنوع زیستی است20ایران جزء 

در تحقق  قانون حفاظت  ستیز طیمح یهااستیسرو هدف این نوشته سنجش میزان  تأثیر محیط زیست بر این مهم  تاکید نموده از این

 ی است.ستیز تنوع ونیکنوانس یهاپروتکل تیبا محور یکیاز منابع ژنت

خبرگان مشخص  نظر با استفاده از کیهر  تیاهم زانیمؤثر، م یارهایبا احصای مع کهاست  یلیلتح-یفیتوصاین مقاله  ها:مواد و روش

قانون حفاظت از منابع  ،های کلی محیط زیستسیاست ارهاییگروه معسه  لیذ ،تحقق قانونمؤثر بر معیار زیر 49رو، نیازا شده

 س،یماتر ییدودو سهیمقاو (AHP) کیبا استفاده از تکن ایی وسپسشناس های ذیل کنوانسیون تنوع زیستی )ناگویا(پروتکل ،ژنتیکی

 شد. انجام بندی تیاولو و ارهایمع تیاهم بیضرا نییتع

 تیاز اهمدیگر ارهایی( نسبت به مع 423/0)با وزنِ  های کلی محیط زیستسیاست ،یاصل ارهاییمع انیم نشان داد از جینتا نتایج:

 با وزنِ  ) لمللیابین یهااردستاندا سطح تا هانآ ءتقاو ار نتیکژمنابع حفاظت ،یفرع ارهاییعم انیبرخوردار است. در م تریشیب

( 378/0با وزنِ ) طبیعی منابع توسعهو  سازیبه ء،حیاا ،حفاظتهر کشور،  یتیبرعهده حقوق حاکم یکیبه منابع ژنت ی، دسترس(389/0

 ارهایمعریز نیب را وزن نیترشی( ب370/0وزنِ )با بوم  ستیاطلس ز هیته زی( و ن375/0با وزنِ )وحش  اتیح ژهیوهب یستیتنوع زو 

  است.تحقق قانون شان اهمیتمبین  اند کهداشته

 تحقق این قانون داشتهدر  زیادی ریتأثزیست  های کلی نظام در حوزه محیطسیاست ارهاییمعدرنهایت  مشخص شد که  :گیری و بحثنتیجه

 است.
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 قدمهم

زنده از هر  یهاسمیارگان نیب زیتما تیقابل یبه معنا یستیز وعتن       

 یهاستمیاکوس گریو د ییایدر ،ینیزم یهاستمیمنبع که شامل اکوس

ها را ستمیاز اکوس یکه بخش یاکولوژ باتیشامل ترک نیچنهم ،یآبز

ها، مفهوم شامل تنوع در درون گونه نیباشد. ایدهند، میم لیتشک

 جمهوری دولت الحاق )قانونباشد یها مستمیاکوس نوعتها و گونه نیب

 یستیز تنوع نیبنابرا .(1375 زیستی، تنوع کنوانسیون به ایران اسالمی

 ،یکیکه در سه سطح تنوع ژنت نیکره زم یبر رو اتیح یگوناگون یعنی

نوع زیستی یک  گرددیم یبررس یبوم ستیو تنوع ز یاتنوع گونه

اساس گوناگونی وسیع گیاهان ست که بریژگی مهم زندگی و حیات او

عنوان یک منبع هو جانوران تبیین شده است، از تنوع زیستی ب

تجدیدناشدنی که از دست دادن آن غیرقابل جبران خواهد بود نام 

خاطر نقش آن در حفظ هو اهمیت روزافزون تنوع زیستی ببرند می

تنوع  . در یک اکوسیستم هر چهاستثبات اکوسیستم حایز اهمیت 

های حیاتی تر و شبکههای غذایی طوالنیتر باشد زنجیرهای بیشگونه

تر گردیده و در نتیجه محیط پایدارتر و از شرایط خودتنظیمی پیچیده

ترین زیرساخت یک تنوع زیستی مهم .خواهد بودتری برخوردار بیش

تواند تاثیرات منفی در یک اکوسیستم می آنکاهش  است کهکشور 

و کیفیت اکوسیستم بگذارد و درنتیجه تبعات اقتصاد منفی  بر کمیت

زیستی ازجمله تنوع  سه سطح از تنوع دنبال خواهد داشت. معموالًرا به

ژنی  که تنوعگرفته  بحث قرار ها موردبوم ها و زیستها، گونهزیستی ژن

از  های زنده وجود دارندهای مختلفی که در تمام گونهیعنی تمام ژن

جزئی از تنوع زیستی  ژنتیکی، منابع .دنباشای برخوردار میژهاهمیت وی

حال، پیشرفت سریع  و ماده اولیه صنعت فناوری زیستی است. درعین

کره،  گیری از ذخایر ژنی زیستو انکارناپذیر این فناوری با بهره

 هوجود آورده است که لزوماً بوامع بههای بسیاری را برای جچالش

سیاست،  محیط زیست، های علوم مرتبط نظیرهموقع حوز تدبیر به

 یبحث اصول حقوق(. Andrew ،2013) همراه است  اقتصاد و حقوق

و  یگذارقاعده تیصالحی که چه مقامو این یکیحاکم بر منابع ژنت

از توسعه روزافزون  یناش یهابر این منابع را دارد، از دغدغه تیحاکم

این راستا حقوق  در .(Johan ،2013و  Wille) است *یزیست یفناور

و  یالمللنیجامعه ب رمتمرکزیاگرچه با توجه به ساختار غ المللنیب

موقع  به ستیقادر ن یمتکثر آن، برخالف حقوق داخل تیماه لیدلبه

به  یپاسخگوی یبرا اکثریت،ی با رأ ینهاد یاز طریق سازوکارها

                                                           
مفهوم  به Biotechnologie: ی)به فرانسو ،یوتکنولوژیب ای یفناورستیز *

هر گونه  ایمحصوالت  دیتول ایتوسعه  یزنده و جانداران برا یهاسامانه یریکارگبه

تا  کندیمشتقات آن استفاده م ایجانداران  ،یستیز یهاکاربرد فناورانه که از سامانه

هر  یطورکلشد. بهکار بردهبه د،یاصالح نما ای جادیرا ا یخاص یندهایراف ایمحصوالت 

 ا وضعالزم ر یهنجارها ،یسریع فناور شرفتیاز پ یناش یهاچالش

مند نمودن قوانین درخصوص منابع لیکن کشورها جهت نظام کند

ژنتیکی نیاز به ایجاد سازوکارهای قانونی داخلی داشته و دارند در واقع 

تر مند بودن هرچه بیشالملل به قاعدهکنار حقوق بین حقوق داخلی در

 درج از پس ژنتیکی منابع اصطالح نمود. خواهد حقوقی کمک این فرایند

 المللیهای بینبحث دیگر ( و در1993) زیستی تنوع کنوانسیون رد

براساس  (.1393 کرد )موسوی، پیدا توسعه داخلی قوانین چنینهم و

عبارت است از مواد  یکیمنابع ژنت ،یتنوع زیست ونیکنوانس 5ماده 

هر ماده  ییعن یکیو ماده ژنت« ارزش بالفعل یا بالقوه یدارا» یکیژنت

 یواحدها» یکه حاو ییا از هر منشأ دیگر یکروبیم ،یوانیح ،یاهیگ

 یکینتبا ماده ژ یکیژنت توجه به ارتباط منابع باشد. با «یوراثت یکارکرد

نظر از هر که صرف یمواد»عبارت است از یکیگفت منبع ژنت توانیم

 ینیاست که از ارزش ع یوراثت یکارکرد یواحدها یحاو ،یریشه زیست

بنابراین دو عنصر مهم این تعریف عبارتند «. تیا بالقوه برخوردار اس

 یدارابودن واحدها (2و  ی( ارزش  بالفعل یا بالقوه در ماده وراثت1از: 

ی ستیتنوع ز ونیکنوانس. (1393 )موسوی، یوراثت یکارکرد

(Convention on Biological Diversityی )مهم  یهاونیاز کنوانس یک

 ستیز طیبرنامه مح لیکه ذدار سازمان ملل متحد است و چارچوب

و در  1992در سال  المللنیملل متحد و بنا به درخواست جامعه ب

. تا قبل از دیرس بیبه تصو لیبرز رویودوژانیدر ر نیاجالس سران زم

در ارتباط با  یمختلف یهاعاهدهم ای هاونیکنوانس ون،یکنوانس نیا

. اما ضعف شده بود جادیا یالمللنیدر سطوح مختلف ب یستیتنوع ز

بودند و  یبود که تک بعد نیها امعاهده ای هاونیکنوانس نیا یتمام

 عیسر یلیخ فضع نی. ادادندیرا پوشش م یستیاز تنوع ز یتنها بخش

نمود و سبب  انیخود را نما یستیتنوع ز یهااز جنبه یاریدر بس

 رندهیجامع که در برگ یونیکنوانس جادیمختلف لزوم ا یکشورها دیگرد

اساس و پس  نیکه بر ا ندیباشد را حس نما یستیابعاد تنوع ز یمتما

 1992در سال  تیدر نها ونیکنوانس نیاز مذاکرات، ا یندیاز فرا

 کی ونیکنوانس نیا .(Andrew ،2010) دیگرد ییو اجرا بیتصو

 :دینمایرا دنبال م یدار است که سه هدف اصلچارچوب ونیکنوانس

 یستیحفاظت از تنوع ز 

 یستیاز تنوع ز داریپا یداربربهره 

 یبردارعادالنه منافع حاصل از بهره میو تسه یدسترس 

 یکیمنابع ژنت

گوناگون با  هایفراوردهبهبود و عرضه  نش،یگونه کنش هوشمندانه بشر در آفر

 نیدر حوزه ا یها در سطح مولکولآن یاز راه دستکار ژهیواستفاده از جانداران، به

 یجا ،یفناورستیز یعنیحاضر  یفناور نیتریو اقتصاد نیترپاک ن،یترمهم

 .ردیگیم
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در سال  ونیکنوانس نیبه ا رانیا یاسالم یالحاق دولت جمهور قانون

نگهبان  یشورا دییتا به و سپس یاسالم یشورا مجلس بیتصو به 1375

 نیاز ا یضوع نیز رانیا یاسالم یو از آن پس، دولت جمهور دیرس

در  ونیکنوانس نیا تی، مرجع1398است. تا قبل از سال  ونیکنوانس

محترم  اتیاتخاذ شده در ه میبه تصم ناکه ب وزارت امور خارجه بود

از وزارت امور خارجه  1398از سال  ونیکنوانس نیا تیدولت، مرجع

 در .(1398، )دبیری کرده است دایانتقال پ یبه وزارت جهاد کشاورز

 ونیبه کنوانس یپروتوکل الحاق ،ناگویا پروتکل تصویب به منتهی اتمذاکر

عادالنه و  میو تقس کیبه منابع ژنت یخصوص دسترسدر یستیتنوع ز

 ایها، به اختصار پروتوکل ناگوآن یبرداراز بهره یمنصفانه منافع ناش

 Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources: یسی)به انگل

and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from 

their Utilization to the Convention on Biological Diversity, 

also known as the Nagoya Protocol on Access and Benefit 

Sharing (ABS) ) است که در اکتبر سال  یالملنیتوافقنامه ب ککه ی

نشست کنفرانس  نیدهم یربرگزا انیو در جر یالدیم 2010

در شهر  (1393 )موسوی، یستیتنوع ز ونیکنوانسمتعاهد  یهاطرف

. اهداف دیالحاق گرد یستیز تنوع ونیکنوانس و به بیژاپن تصو یایناگو

از  یبرداراز بهره ناشی منافع هعادالنه و منصفان میپروتکل، تقس نیا

انتقال  و کیبه منابع ژنت یمقتض یدسترس برای ،یکیمنابع ژنت

با در نظر داشتن حقوق حاکم بر و  مربوطه به نحو ممکن یهایفناور

، که به بوده مناسب یمال نیمذکور و از طرق تأم یهایمنابع و فناور

 پذیرامکان از عناصر آن دارپای ه و استفاد یستیموجب آن حفظ تنوع ز

 تسهیم و ژنتیکی منابع به دسترسی درخصوص .(1391، شجاع) باشدیم

نشست  نیدهم یبرگزار انیدر جر آن از استفاده از حاصل منافع

 منابع از موجود درک تبیین برای نیز پیشنهادهایی (2010)کنفرانس 

 پروتکل نهایی متن اجماع سیاسی، فقدان دلیلبه ولی شد ارائه ژنتیکی

برای  که متعددی ضمنی یا صریح معانی. است ساکت زمینه این در

 و بعدی بودن چند از حاکی سویک از رفته، کاربه منابع این تعریف

 شمول دامنه به نسبت اجماع عدم دیگر، از سوی و آن مفهومی وسعت

کشورها با انواع مختلف  ترشیامروزه ب. (1391 )عبداللهی، است آن

 یستمیاکوس تیماه راتیی. اما تغهستند روروبه یطیمح یهابیتخر

مثال  یرات. بمتفاوت اس گریکدیا ب باتیتخر نیا یط ف درمختل قمناط

 یکه برخ کندیم انیب( Index ،2018) یستیز طیمح عملکردشاخص 

های جانوری و گیاهی ویژه در حوزه تخریب زیستگاه و گونهبه کشورها

 نیاند. از اگرفته قرار یو نابود بیتخر معرض در ترشیب یمختلفدالیل به

اشاره نمود.  را تیکو رکمنستان،ت عربستان، عراق، ران،یا توانیکشورها م

، 6بندهای  بوده که در بند 15 های کلی محیط زیست دارایسیاست

های کلی نظام سیاست 15ماده  3و  2و بند 13 ، بند8 بند 1، تبصره7

به صراحت  کشور ژنتیکی و زیستی تنوع زیست حفاظت از حوزه محیط در

ن حفاظت و بهره چنین در قانوهم آمده است که خود این موضوع نیز

مجلس  تصویب مورد 1396 ماه سالدر دی کشور ژنتیکی برداری از منابع

  .(Kolahi ،2020) شورای اسالمی قرارگرفت

 

 هامواد وروش

است که روش  یلیتحل -یفیتوص قاتیحاضر، از نوع تحقتحقیق       

ای بوده صورت اسنادی و کتابخانهعمدتاً به آن گردآوری اطالعات در

اسناد  یباشند. ابزار گردآوری اطالعات، بررسیجامعه آماری م که است

کارشناسان و  نیدر ببوده که  مصاحبه همراه پرسشنامه وو مدارک به

اطالعات موجود،  هیابتدا بر پا پژوهش نیشده است. در ا عیتوز خبرگان

های کلی محیط زیست؛ قانون حفاظت از از سیاستمؤثر ی ارهایمع

های ذیل تنوع زیستی )ناگویا( با زیرمعیارهای  و پروتکل منایع ژنتیکی

نامه از در قالب پرسش ینظرسنج قیسپس از طر و ییشناسامشخص 

 کیاستفاده از تکندهی انجام شد. نقطه نظرات اخذ و وزنمتخصصان 

های  کیتکن نیاز کارآمدتر یکی( AHP)ی سلسله مراتب لیتحل ندیفرآ

 توماس توسط بار نیاول که است یمراتب سلهسل لیتحل ندیفرآ ری،یگیمتصم

 هایسهیبراساس مقا کیتکن نیمطرح شد. ا 1980 سال در یساعتال

 رانیمختلف را به مد وهاییسنار یبنا نهاده شده و امکان بررس یزوج

 لیدل نیبودن ساختار به ا ی(. سلسله مراتب1380 )زبردست، دهدیم

سطوح مختلف خالصه  توان دریرا م ریگییماست که عناصر تصم

 وروش ابزاری قدرتمند  نیا (.1392کرد )صدر موسوی و همکاران، 

باشد یم ارییمسائل چند مع یفیو ک یکم یبرای بررس ریپذانعطاف

و  اریی)ز باشدیدو به دو م ساتیآن براساس مقا یاصل تیکه خصوص

 یمورد بررس ارهاییتک مع روش نیبرای انجام ا .(1392خدادادی، 

توجه  با ارهایهر جفت از مع ینسب تیاهم زانینموده و م سهیقارا م

 کیدر  ،یساعتتوماس ال ازیتا نه جداول امت کی نیب ازبندییبه امت

منظور هو مورد سنجش قرار گرفت. در مرحله آخر ب شد وارد سیماتر

ها هها، داداز شاخص کیهر  بیضر تیها و اهممحاسبه وزن شاخص

 ،یزوج ساتیمقابه  نانیو برای اطم شد Expert Choice افزارنرموارد 

 هایو خروج هاسیمحاسبه شد که در ادامه ماتر زیسازگاری ن زانیم

های شاخص بیدست آوردن ضربه لیتحل نیاست. حاصل ا شده آورده

مورد استفاده در  کیاست. با توجه به تکن ستمؤثر و مورد استفاده در

به هدف  لین که برای ی(، مراحلیتبمرا سلسله لیتحل )روش پژوهش نیا

های های موثر سیاستشاخص بندیتیو اولو ییکه همانا شناسا یینها

کلی نظام در حوزه محیط زیست در تحقق قانون حفاظت از منابع 

مشخص نمودن افراد  ؛مرحله اول آمده است. 1 شکلاست، در ژنتیکی 

ست و منابع نظران حوزه محیط زیخبرگان، اساتید و صاحب ،پاسخگو

چنین مسئولین و مدیران این موضوع نظرسنجی شده طبیعی و هم
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خبره  34پرسشنامه توزیع گردید که نهایتاً  50است. در این تحقیق 

ها را تکمیل نمودند. مشخصات ایشان تا انتهای نظرسنجی پرسشنامه

شناسایی معیارها و زیرمعیارهای  ؛دوم مرحله شده است. ذکر 1 جدول در

 یکیژنت عیقانون حفاظت از منا ،ستیز طیمح یکل یهااستیاز سمؤثر 

ی مانند ناگویا است که با استفاده از مفاد ستیز تنوع لیذ یهاو پروتکل

 و  ارهایمع بندیدسته ؛ومسمرحله  ها مشخص گردید.قانون و سیاست

 ارهاییرمعیز میتصم درخت لیتشک و خبرگان نظر از استفاده با :ارهایعزیرم

بندی کلی دسته دسته 3خبرگان به  از یجمعاز نظربا استفاده  1ه مرحل

 .(2)جدول  شد
 

 
 نمودار مراحل نیل به هدف نهایی: 1شکل 

 

 نظران حوزه محیط زیست و منابع طبیعیمشخصات خبرگان، اساتید و صاحب :1جدول 

 

 یستیتنوع ز لیذ یهاو پروتکل یکیژنت عیمنا ؛ قانون حفاظت ازستیز طیمح یکل یهااستیمؤثر از س یارهایمع: 2جدول 

 زیر معیارهای: قانون حفاظت منابع ژنتیکی -1-2

 (شناسایی منابع ژنتیکی واقع در قلمرو سرزمینی ) آن دسته از منابع ژنتیکی با منشا ایرانی و اطالعات و دانش سنتی ذخیره ژنتیک  -1

 درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست تفویض رعایت قوانین به وزارت جهاد کشاورزی،  -2

 هامرتبط با آن یو دانش سنت یکیمنابع ژنت یایو اح شیثبت، حفاظت، پا ،یدارنگه ،ییشناسا -3

 مربوط یهادر دستگاه یکیژنت یبردارو صدور مجوز بهره یکیاز منابع ژنت یبردارنظارت بر بهره -4

 المللیز آن در سطح داخلی و بیناستیفای حقوق ملی و صیانت ا -5

 های عمومی و دانش تخصصی مربوطارتقای آگاهی -6

 یکیمتوجه منابع ژنت یدهایو به حداقل رساندن تهد یریشگیپ دکننده،یعوامل تهد ییشناسا -7

 یکیاز منابع ژنت داریپا یبردارحفاظت، ثبت و بهره یهانهیدر زم قاتیو توسعه تحق تیحما -8

 های متولی(های الزم بین دستگاهگذاری اجرایی و انجام هماهنگی)مسئول سیاست شورای ملی منابع ژنتیکی لتشکی -9

 نفی مالکیت افراد حقیقی و حقوقی بر منابع ژنتیکی  -10

 ورزی ژنتیکی )حق مالکیت فکری(نژادی و دستثبت منابع ژنتیکی با مشخصات جدید براساس فرایندهای به -11

 (1382)مصوبه بذر و نهال  یو کنترل و گواه یاهیمطابق قانون ثبت ارقام گ دیجد یاهیت ارقام گثب -12

  یجوامع محل یحقوق عرف تیو رعا یپژوهشگران داخل تیپژوهش با اولوو  یکیبه منابع ژنت یدسترستسهیل در  -13

  یموافقت نهاد متول مربوط منوط به یو دانش سنت یکیخصوص منابع ژنتهرگونه تعهد در جادیا -14

  یکیقانون و صادرات و خارج ساختن منابع ژنت نیمفاد ا تیبدون رعا یکیژنت یبردارو بهره یدسترسجرم انگاری  -15

 هاآن یهاستگاهیز ایو  یکیو بدون مجوز منابع ژنت یعمد بیتخر ایو  شیهرگونه اقدام به فرسا -16

 سابقه فعالیت مرتبط )سال( تعداد مشخصات
 مدرک تحصیلی

 دکتری شدکارشناسی ار
 8 3 20 11 اساتید حوزه محیط زیست و منابع طبیعی 

 5 5 23 10 خبرگان حوزه محیط زیست 
 6 5 18 11 مسئولین حوزه محیط زیست و منابع طبیعی

 1 1 20 2 ویژه حقوق محیط زیستنظران حقوقی بهصاحب

 های کلی محیط زیستمعیارهای سیاستزیر -2-2

 مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی )تنوع زیستی/ پایداری زیست بوم ( -1

 پارچه ملی محیط زیست نظام یک -2

 اصالح شرایط زیستی سالم -3

 جرم انگاری تخریب و آلودگی محیط زیست  -4

 تهیه اطلس زیست بوم  -5

 ویژه حیات وحشهو تنوع زیستی بطبیعی  منابع توسعهو  یزساهب ء،حیاا ،حفاظت -6
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گروهی به هر  AHP اهمیت عناصر با استفاده ازسنجش  ؛سوممرحله 

 توسط خبرگان که شد زوجی طراحی پرسشنامه مقایسات: یک از عوامل

 تکمیل (انتخاب شدند احتمالی گیری نمونه هدفمند غیر به روش )

   جملهاز تصمیم گیری چند معیاره و های روشدر طورمعمول به  شد .

تر از پنج نیز نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی با تعداد نظریات بیش

پژوهش برای دستیابی  این وجود در این با ،آیدمیدست قبولی بهقابل 

 نهایتدر تری استفاده شد کهنظر خبرگان بیش از به نتیجه مطلوب

 تکمیل گردید. پرسشنامه  34
 

  

 نتایج 

صورت بود که معیارها دوبه دهی به این پرسشنامه بدیننحوه پاسخ    

 تاثیر)که کدام مورد نسبت به هدف مورد نظر دو با توجه به این

های کلی محیط زیست در قانون حفاظت از منابع ژنتیک( سیاست

باشد مقایسه شده و عددی بر تر میتر است و در چه موادی بیشمهم

. تر انتخاب شدساعتی در اولویت مهم طبق جدول مبنای میزان اهمیت

شده توسط  تعیین هایوزن میانگین هندسی تحقیق رحله ازم این حاصل

  نمایش داده شده است. 3جدول  معیار است که در ن برای هرکارشناسا

 

 

 یکژکولوا انتو با متناسب طبیعیمنابع از  یداربرهبهردر  قانونمند یتودمحد لعماا -7

 ملّی طبیعی رثاو آ ملّی یهارکپا قبیلاز  شمندو ارز سحسا یهاکوسیستما تیمدیر -8

 .لمللیابین یهااردستاندا سطح تا هانآ ءتقاو ار نتیکژ منابعاز  حفاظت -9

 ( کتیوایوو راد بیومیکر ههندد یتاسر ملاعوو  )خشکسالی محیطی یستز اتتهدید با مقابلهو  میاقل راتییتغ تیریدم -10

 آن. تیمدیرو  محیطی یستز رنوظهو یهاهپدید شناختو  ینگرهیندآ توسعه -11

و  گیدلواز آ یپیشگیرو  هامبو یستز دلتعا حفظ مینهدر ز بومی هندزسا ربتجاو  محیطی یستز نهآورانو یهایورفنااز  یندمهبهرو  علمی تتحقیقاو  تمطالعا ءتقاار -12

 .یستز محیط تخریب

 جامعه محیطی یستز بینشو  نشدا ،گاهیآ سطح شگستر -13

 لمللیابین یهاقمشوو  هافرصتاز  مؤثر یگیرهیست بهرز محیط یپلماسید تقویت -14

 های ذیل تنوع زیستی ) ناگویا(زیرمعیارهای پروتکل -3-2

 تسهیم منصفانه و عادالنه منافع حاصل از استفاده از منابع ژنتیکی -1

 المللیها و اسناد بیننامهارتباط با موافقت -2

 )عضو(  دسترسی به منابع ژنتیکی برعهده حقوق حاکمیتی هر کشور -3

 مربوط به منابع ژنتیکی در اختیار جوامع بومی و محلی هر کشور عضو دسترسی به دانش سنتی  -4

 ترغیب تحقیقاتی به حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی به ویژه در کشورهای در حال توسعه-5

 توجه مقتضی به موارد تهدید به سالمت انسان و گیاهان و جانوران -6

 ها در امنیت غذایی زی و نقش ویژه آناهمیت منابع ژنتیکی برای غذا و کشاور -7

 کمک به حفاظت و استفاده پایدار -8

 )اعضای( مزبور در صورت اقتضاء با مشارکت جوامع بومی و محلی پروتکل را اجرا نمایند(کشورهای )ر تر از قلمرو یک کشومنابع ژنتیکی و دانش سنتی  یکسان در بیش -9

 ر ملی مسئوول ارتباط و تسهیم منافع داهای صالحیتها و مقامکانون -10

 منابع ژنتیکی  زنظارت بر استفاده ا -11

 رعایت شرایط مورد توافق متقابل اعضاء  -12

 باال بردن سطح آگاهی از اهمیت منابع ژنتیکی و دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی  -13

 منظور اجرایی ساختن پروتکل سازی و توسعه بهظرفیت -14

 انتقال فناوری، مشارکت و همکاری  -15

 تشویق به عضویت کشورهای غیر عضو  -16

 نشست اعضای این پروتکل )فراهمایی اعضاء(  -17

 های فرعی و دبیرخانه ایجاد کارگروه -18

 دهی اعضاءپایش و گزارش -19
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 های کلی محیط زیست در قانون حفاظت از منابع ژنتیک: مقایسه دودویی معیارها تاثیر سیاست3جدول

در محیط  AHP و محاسبات مدل 3طور که از جدول همان       

اهده ها و متغیرهای پژوهش مشبرای شاخص Choice Expertافزار نرم

تر معیار شود، از دیدگاه کارشناسان براساس مبنای وزن بیشمی

تری در های کلی محیط زیست دارای اولویت و اهمیت بیشسیاست

ته بر باشد که این تفسیر البتحقق قانون حفاظت از منابع ژنتیکی می

 مده است.آدست تر بهمبنای وزن بیش

پس از تعیین شدن : امقایسه زوجی و تعیین وزن زیرمعیاره       

کمیتی  اساس جدولبردر مرحله بعد  مقایسه دودویی معیارها مختلف

 7تا  4های جدول، نفر از خبرگان 34ساعتی و با استفاده از نظرات ال

باشد به نمایش درآمده وزن نسبی و مقایسه دودویی زیر معیارها می که

  .است

 

 

 های کلی محیط زیستمعیارهای سیاست: مقایسه دودویی زیر4جدول 

 

 

 

های ذیل پروتکل  

 تنوع زیستی )ناگویا(

قانون حفاظت 

 منابع ژنتیکی

های کلی سیاست

 محیط زیست
 معیارها

           وزن

        CR: 50/0  

92/1  82/1 423/0 زیستهای کلی محیطسیاست 1   

88/2  1 98/2 285/0 قانون حفاظت منابع ژنتیکی   

290/0 زیستی )ناگویا(های ذیل تنوعپروتکل   1  
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 : مقایسه دودویی زیر معیارهای قانون حفاظت منابع ژنتیکی5جدول 

 (ای)ناگو یستیتنوع ز لیذ یهاپروتکل: مقایسه دودویی زیرمعیارهای 6جدول 
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 لیتحل ندیطبق روال کارِ فرآ: هاسنجش سازگاری قضاوت       

شاخص سازگاری  دیها بایسازگاری داور یابیبرای ارز ،یسلسله مراتب

تر کم ای 1/0 شاخصاست که اگر عدد:  نیا یکل قاعده. محاسبه شود

ها را قابل اعتماد دانست و در ها را خوب و وزنتوان داورییباشد، م

ها داوری ینیمراحل قبل بازگردد و به بازب به دیبا لگریتحل صورتنیا ریغ

 یابیارز سیماتر چهار شامل پژوهش نیگرفته ا انجامی نظرسنج بپردازد.

ها گرفته توسط آن انجام هایتقضاو سازگاری کیباشد که به تفکیم

ناسازگاری  نرخ مشخص است جداول طورکه ازاست. همان شده محاسبه

 نیبوده و بنابرا 1/0تر از کم هاسیهای انجام شده در ماترتمام قضاوت

 .(7)جدول  باشندیم قبول مورد

 :ارهایرمعیو ز ارهایاز مع کیهر  یینِ وزن نهامشخص کرد       
 Expert افزاردر نرم ارهایمع شده انجام ییدودو سهیدر مرحله آخر مقا

Choice دقت هرچه عوامل به از کیهر  ریتأث زانیو م دهیگرد وارد

  .آمده است 4و  3و  2 اشکالدر  ادیرمق نیشود. ایمشخص م ترشیب
 

 ندیساز فرآیمهای گروه تصماوتنرخ ناسازگاری قض: 7جدول 

یسلسله مراتب لیتحل  
 (CRنرخ ناسازگاری ) معیارها

 05/0 معیارهای اصلی 

 07/0 ستیز طیمح یکل یهااستیسمعیارهای زیر

 06/0 یکیقانون حفاظت منابع ژنت یارهایمعریز

 04/0 (ای)ناگو یستیتنوع ز لیذ یهاپروتکل یارهایمعریز
 

 
 های کلی نظام در حوزه محیط زیستمعیارهای سیاستاساس وزن زیربندی برولویت: نمودار ا2شکل 

 

 
 بندی براساس وزن زیرمعیارهای قانون حفاظت از منابع ژنتیکینمودار اولویت: 3شکل 
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 های ذیل کنوانسیون تنوع زیستی )ناگویا(   معیارهای پروتکلاساس وزن زیربندی برنمودار اولویت: 4شکل 

 اریرمعیاظهار داشت که ز توانیم 2 شکلبا توجه به  نیچنهم       

لمللی ابین یهااردستاندا سطح تا هانآ ءتقاو ار نتیکژ منابع از حفاظت

 یتیبرعهده حقوق حاکم یکیبه منابع ژنت یدسترس (،389/0) با وزن

 با وزنطبیعی  منابع توسعهو  یزسابه ء،حیاا ،حفاظت، عضو() هر کشور

 هیتهو نیز  (375/0) وحش با وزن ویژه حیاتهزیستی ب ( و تنوع378/0)

ترین وزن در بین زیر ( حائز بیش370/0) با وزن بوم ستیاطلس ز

ها را در تحقق قانون حفاظت از منابع آن تیاهم زانیماند معیارها بوده

 .دهدینشان م یکیژنت

 

  بحث
ه در قلمرو کشورها کیتا جای یوانیو ح یاهیگ کیمنابع ژنت       

قرار  یعیبر منابع طب یدائم تیتحت شمول اصل حاکم شود،یم یافت

 و به زیست طیمح المللنیحقوق ب توسعه دنبال. این اصل بهردیگیم

 یلزوم همکار به نسبت یرشد آگاه نیچنپایدار و هم ویژه مفهوم توسعه

 یکیابع ژنتو حفاظت از من یارزیاب ،یگردآور ،یدر شناسای یالمللنیب

 یدسترس نیتضم یها با هدف اصلدولت ینیسرزم قلمرو موجود در

 میو تسه یالمللنیب جامعه ها به نفعتوسعه آن یبه این منابع برا

 کرده دایها، تحول پاز آن یریگعادالنه و منصفانه منافع حاصل از بهره

از  یریگمحور در رابطه با بهره بوم زیست یمنجر به ظهور مالحظات و

 (.Human Genetics Program ،2005) شده است یعیمنابع طب

 با استفاده از کیهر  تیاهم زانیمؤثر، م یارهایبا احصای مع       

 ،تحقق قانونمؤثر بر معیار زیر 49رو، نیا از شدهخبرگان مشخص  نظر

قانون حفاظت  ،زیست های کلی محیطسیاست ارهاییگروه مع سه لیذ

 های ذیل کنوانسیون تنوع زیستی )ناگویا(پروتکل ،از منابع ژنتیکی

 ییدودو سهیمقا و (AHP) کیبا استفاده از تکن سپس شناسایی و

 جیشد. نتاانجام بندی تیاولو و ارهایمع تیاهم بیضرا نییتع س،یماتر

 "های کلی محیط زیستسیاست" ،یاصل ارهاییمع انیم نشان داد از

برخوردار  تریشیب تیاز اهم دیگر یارهای( نسبت به مع423/0وزنِ  )با

 تا هانآ ءتقاو ار نتیکژمنابع حفاظت" ،یفرع ارهاییمع انیم است. در

به منابع  یدسترس"، (389/0با وزنِ )"لمللیابین یهااردستاندا سطح

و  سازیبه ء،حیاا ،حفاظتهر کشور،  یتیبرعهده حقوق حاکم یکیژنت

 اتیح ژهیوهب یستیتنوع ز" ( و378/0با وزنِ ) "طبیعی منابع توسعه

وزنِ )با  "بوم ستیاطلس ز هیته" زی( و ن375/0با وزنِ ) "وحش

لذا کشورها با  اند.داشته ارهایمعریز نیب را وزن نیترشی( ب370/0

توجه به حقوق حاکمیتی خود بایستی جهت حفاظت از منابع ژنتیکی 

های به پروتکل سرزمین اقدام به ارائه و اجرای قوانین داخلی با عنایت

المللی نمایند لذا  کشور جمهوری اسالمی ایران با عنایت به قانون بین

های کلی حاکمیتی نیل به این هدف را هموار اساسی و نیز سیاست

 ییبندی نهابا توجه به جداول و نمودارهای فوق، رتبهساخته است که 

 تیاولو بِیترتبهی کیقانون حفاظت از منابع ژنتتحقق برای  ارهایمع

 . دردیگرد نییتع یسلسله مراتب لیروش تحلاز نظر کارشناسان به



 .Mojabi et al                                                                                                                                                          مجابی و همکاران

422 

حوزه محیط  کلی نظام در هایسیاست ارهاییکه مع شد مشخص تینها

تحقق این قانون داشته و دارند اما این موضوع در  ییسزابه ریتأثزیست 

د نماینمی رنگکم را زیستی تنوع کنوانسیون های ذیلپروتکل نباید نقش

پوشانی که بسیاری از بندهای قانون حفاظت از منابع ژنتیکی همچون

ها های ذیل کنوانسیون نظیر ناگویا دارند و نقش آنمستقیم با پروتکل

 در اجرایی شدن قانون کتمان ناپذیر است.  
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