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مروری

یوزپلنگ تنها گونه از جنس و زیرخانواده  Acinonyxاست که روند جمعیت جهانی کاهشی را تجربه
میکند .این گونه با تغییرات ژنتیکی پایین شناخته میشود که نتیجه تجربه دو گردنه بطری در حدود
 01111و  00111سال پیش است .تمام جمعیتهای زیرگونه یوز آسیایی در خاورمیانه و جنوب غربی
آسیا منقرض شده و ایران آخرین پناهگاه یوز آسیایی در دنیاست .زیرگونه یوز آسیایی در فهرست سرخ
اتحادیه بینالمللی حفاظت در زمره گونههای در آستانه انقراض قرار دارد و به دلیل کاهش شدید تنوعژنی
ناشی از کاهش شدید جمعیت ناشی از تخریب زیستگاه ،جدایی جغرافیایی و افزایش درونآمیزی تعداد
اندکی از آنها در طبیعت ایران باقیمانده است .در این پژوهش مروری ،بر اعتبارسنجی کاهش تغییرات
ژنی در سطوح مختلف نشانگرهای مولکولی آلوزیمها ،ریزماهوارهها ،دی.ان.ای .میتوکندریایی و نرخ
چندشکلی تکنوکلئوتیدی در کل ژنوم یوزپلنگ پرداخته شده است .بررسیهای مبتنی بر چندشکلی
قطعات طولی محدود شونده بیانگر کاهش شدید تنوعژنی در بروز تغییرات تکنوکلئوتیدی ،تراکم
تغییرات تکنوکلئوتیدی ،تغییرات تک نوکلئوتیدی ژنهای کدکننده از جمله ژنهای مجموعه سازگاری
بافتی اصلی و دی.ان.ای .میتوکندریایی نسبت به سایر گونهها است .کاهش چشمگیر در تغییرات کلی
ژنتیکی توسط نشانگرهای ژنومی متعدد با افزایش مرگ و میر تولهها ،ناهنجاریهای شدید در رشد
اسپرم ،مشکلات مربوط به برنامههای تکثیر در اسارت و افزایش آسیبپذیری در برابر شیوع بیماریهای
عفونی ارتباط دارد .از آنجاییکه علم ژنتیک حفاظت نقش اساسی در حفاظت و مدیریت گونهها دارد،
نتایج این پژوهش میتواند در حفاظت ژنتیکی ،تولیدمثل در اسارت و مدیریت جمعیتهای باقیمانده یوز
آسیایی مورد استفاده قرار گیرد.
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جمع شده و سیستم تنفسی بسیار کارآمد است
 .)et al., 2015اغلب جمعیتهای جهانی این گونه در
طبیعت به صورت جمعیتهای آزاد در زیستگاه 0هستند و
تعدادی از آنها به صورت جمعیتهای حفاظت شده
خارج از زیستگاه 1نیز نگهداری میشوند که این
In Situ
Ex Situ
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جمعیتها برای اهداف آموزشی ،آگاهی بخشی ،تحقیق و
همچنین به عنوان یک ذخیره حیاتی و آخرین خط دفاعی
در برابر انقراض اهمیت ویژهای دارند ( Wildt et al.,
 .)2010بیشتر جمعیت آزاد یوزپلنگ در شرق و جنوب
آفریقا گزارش شده است در حالی که از حضور جمعیت
آزاد در مرکز آفریقا اطلاعاتی در دسترس نیست .جمعیت
یوزهای شرق و جنوب آفریقا با کاهش قابل توجهی مواجه
شدهاند و تنها در شش درصد از زیستگاههای تاریخی خود
یافت میشوند ( .) Durant et al., 2015در قاره آسیا ،این
گونه از بیشتر زیستگاه تاریخی خود حذف شده و تنها
جمعیت کوچکی از آن در ایران باقیمانده است .براساس
پژوهشهای صورت گرفته ،اطلاعات و تصاویر بدست آمده
از دوربینهای تلهای و سایر تصاویر در حال حاضر حدود
 01قلاده یوز آسیایی در ایران زیست دارند( Farhadinia et
 .)al., 2017زیرگونه آسیایی یوز  venaticusاز نادرترین
گربهسانان جهان است که اتحادیه جهانی حفاظت 4آن را
در رده به شدت درخطر انقراض 5جای داده است .افراد
پراکنده در ایران در استانهای یزد ،سمنان ،خراسان
جنوبی ،خراسان شمالی ،کرمان و اصفهان پراکندگی دارند
که این گستره در حدود شش میلیون هکتار برآورد شده
است .مهمترین تهدیدات زیرگونه آسیایی که نزدیک به
نیم قرن تنها در ایران زیست میکند شامل از دست دادن
بخشهای وسیعی از زیستگاه ،درگیری و تلفات انسانی از
جمله تعارض با دامداران ،تصادفات جادهای و کشته شدن
توسط سگهای گله هستند (نظامیبلوچی.)0101 ،
هرگونه تنوعژنی جدید ناشی از جهش و تغییرات توالی
دی.ان.ای .است .جهشها در کنار انتخاب و رانش ژنتیکی
منجر به تغییرات ژنتیکی 0درون و در بین افراد ،گونهها و
ردههای بالاتر تاکسونومیکی و افزایش تنوعژنی میشود
( .)Allendorf, 2016یوزها دارای تنوعژنی بسیار محدودی
هستند و بحثهای بسیاری پیرامون بحران درونآمیزی
درباره این گونه وجود دارد .یوزهای موجود ،افراد
باقیمانده از یک دوره گردنه بطری در حدود  00111سال
پیش هستند که بیش از  11درصد از زیستگاههای
تاریخی خود را از دست داده است (.)Terrel et al., 2016
نتایج حاصل از توالییابی ژنوم پیشنهاد میکند که دومین
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گردنه بطری در حدود  01111سال پیش به وقوع پیوسته
است ( .)Dobrynin et al., 2015درونآمیزیهایی که به
دنبال این گردنه بطریها رخ میدهد ،واقعیتی است که نه
تنها حفاظت از این گونه را محدود میکند ،بلکه تنوعژنی
گونه را به شدت کاهش میدهد .فقدان تنوعژنی موجب
کاهش کیفیت مایع منی ،مرگ و میر بالای تولهها و افراد
نابالغ و افزایش استعداد ابتلاء به انواع بیماریهای عفونی
میشود 10/0 .درصد از تلفات یوز در چندماهه اول پس از
تولد و  01/0درصد آمار مرگ و میر در یوزهای در اسارت
تا سن  00ماهگی به وقوع میپیوندد ( Bertschinger et
 .)al., 2008طی  11سال گذشته روشهای متنوعی برای
شناسایی تغییرات ژنی در جمعیتهای طبیعی استفاده
شده است (.)Sunnucks, 2000; Schlotterer, 2004
مطالعات انجام شده با آلوزیمها در دهه  0011اولین
تخمین میزان تنوعژنی را در داخل و بین جمعیتهای
طبیعی در چندین محل فراهم کرده است .این مطالعات
اولیه نقش مهمی در توسعه برنامههای حفاظت از گونهها
داشته است ( .)Lewontin, 1974توصیف تغییرات در
دی.ان.ای .میتوکندریایی در اوایل دهه  0011پایه و
اساس زمینه ریخت تبارشناسی 7را ایجاد کرد که نگاه
عمیقتری به زمان روابط و ارتباط بین جمعیتها میدهد
( .)Avise, 2000توسعه ریزماهوارهها در دهه 0001
ابزارهای بسیار قدرتمندتری برای توصیف تنوعژنی در
جایگاهها هستهای فراهم کرد ،از جمله توانایی تشخیص
گردنه بطری یا تنگناهای ژنتیکی گذشته و تخمین اندازه
مؤثر جمعیت فعلی تنها با آزمون یک نمونه منفرد
( .)Goldstein & Pollock, 1997در دهه ،0111
چندشکلیهای تک نوکلئوتیدی بهعنوان ابزاری قدرتمند
جهت تخمین پارامترهای جمعیت شناختی شناخته شدند
و حفاظت از جمعیتها را بسیار بهبود بخشیده است
( .)Morin et al., 2004امروزه توالییابی توانایی تشخیص
مناطقی از ژنوم مانند سازگاری موضعی یا درونآمیزی را
دارد که تحت تأثیر انتخاب طبیعی قرار دارند .علاوه بر این
توانایی ،بازآرایی ژنوتیپ نمونههای تاریخی ،این قدرت را
برای درک چگونگی تأثیر تغییرات آب و هوا و سایر
پدیدههای انسانی بر جمعیت فراهم کرده است ( Black et
 .)al., 2001تکنیکهای مدرن مولکولی قدرت بیسابقهای
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را برای درک تغییرات ژنتیکی در جمعیتهای طبیعی
فراهم میکنند .نشانگرهای مولکولی که در این مطالعه
جهت بررسی تغییرات ژنتیکی ژنوم یوزپلنگ استفاده
شدهاند عبارتند از :آلوزیمها ،8دی.ان.ای .میتوکندریایی،
ریز ماهوارهها 9و چندشکلی تک نوکلئوتیدی( 10)SNPکه
آخرین نوآوری در کشف تنوعژنی در جمعیتهای طبیعی
است .از این روش به منظور برآورد پارامترهای جمعیت
شناختی ژنتیکی و جمعیتی ،مانند جریان ژن و اندازه
مؤثر جمعیت ،که در امر حفاظت از محیطزیست یا
گونهها حائز اهمیت هستند ،استفاده میشود ( Pearse,
 .)2016; Shafer et al., 2015این پژوهش با هدف بررسی
تنوعژنی جمعیتهای باقیمانده یوزپلنگها به بررسی
شواهد موجود بر سطوح پایین تنوعژنی ژنوم گونه با
بررسی تغییرات ژنتیکی نشانگرهای مولکولی از جمله
جایگاههای ژنی آلوزیمها ،دی.ان.ای .میتوکندریایی،
ریزماهوارهها ،مجموعه سازگاری بافتی اصلی ( 11)MHCو
چندشکلی تک نوکلئوتیدی در کل ژنوم یوزپلنگ
میپردازد .نتایج این پژوهش میتواند در حفاظت ژنتیکی،
تولیدمثل در اسارت و مدیریت جمعیت باقیمانده یوز
آسیایی مورد استفاده قرار گیرد.

نتیجه گیری و بحث
مرور مطالعات ژنتیکی در این پژوهش حاکی از تنوعژنی پایین
یوز بوده است ( .)Charruau et al., 2011عواملی از جمله از
بین رفتن زیستگاه و تکهتکه شدن آن منجر به گسستگی در
توزیع منابع حیاتی ،شامل آب ،طعمه و شرایط محیطی مانند
ریزاقلیمهای مطلوب شده که در نتیجه گستره توزیع حیوان را
محدود کرده (شمس و همکاران )0101 ،و مانع از حرکت و
جریان ژن و افزایش درونآمیزی و کاهش تنوعژنی شده است.
شواهدی از جمله کاهش تنوع نوکلئوتیدی در دی.ان.ای.
میتوکندریایی ،جایگاه آلوزیمی و ریزماهوارهها ،عدم تنوعژنی
گونه را تأیید میکند.
در مطالعات  O’Brienو همکاران ( )0011چندشکلی
جایگاههای آلوزیمی چندین گونه پستانداران  01تا  01درصد
تخمین زده شده است و این درحالی است که در تحلیل و
بررسی  11یوز آفریقای جنوبی ،شناسایی چندشکلی ژنی در
 10جایگاه آلوزیم در ابتدا با شکست مواجه گردید ( O’Brien
 et al., 1983؛ .) O’Brien et al., 1985بررسیهای بیشتر به
تعیین تنها سه جایگاه چند شکل در یوز آفریقای جنوبی و
شرقی منجر گردید .میزان ناجورتخمی آللهای مختلف در یک
جایگاه در حد فاصل  1/100و  1/1110برآورد شده است
( .)O’Brien et al., 1987حضور پروتئینهای متعدد با فراوانی
 011جایگاه پروتئین محلول در یوزها در مقایسه با دیگر
گربهسانها پایین بوده و ناجورتخمی مشاهده شده 1/101
است ( .)O’Brien et al., 1983آلوزیمها به تنهایی نمیتوانند
نشانگرهای مناسبی جهت بررسی تنوعژنی باشند چرا که
نشانگرهای پروتئینی تنها به ارزیابی روند تغییرات اسید آمینه
که منجر به تغییر قابلیت تحرک الکتروفورتیک در پروتئین
میشود میپردازند .تغییرات دی.ان.ای .مانند جهش خاموش و
جایگزینی مترادف ،در پروتئینها پوشانده میشود ،در نتیجه،
تنوعژنی در همه گونهها ناچیز است .علاوه بر این ،نشانگرهای
مبتنی بر پروتئین با تفاوتهای عملکردی مرتبط میباشند لذا
تفاوت فراوانی آلل در معرض فشار انتخاب محیطی قرار خواهد
گرفت .از این رو پس از بررسیهای بیشتر ،نشانگرهای
دی.ان.ای .اطلاعات دقیقتری درباره میزان تنوعژنی ارائه
میدهند ) .(Kunzel et al., 2018بر اساس مطالعات انجام
شده با استفاده از آنالیز توالیهای ژن هستهای و
میتوکندریایی در تمامی جمعیتهای موجود یوز آسیایی

مواد و روشها
بررسی مقالات و استفاده از کلمات کلیدی تغییر ژنتیکی،
تنوعژنی ،ژنتیک حفاظت ،آلوزیم ،ریزماهواره ،دی.ان.ای.
میتوکندریایی ،چندشکلی تک نوکلئوتیدی و یوزپلنگ در
پایگاههای اطلاع رسانی علمی  NCBI, Google Scholarو
منابع مرتبط شناسایی و مقالات منتشر شده توسط
( O’Brien et al., 1983؛ O’Brien et al., 1985؛ O’Brien
 et al., 1987؛ Menotti-Raymond & O’Brien, 1993؛
Yuhki et al., 2008؛ Charruau et al., 2011؛ خدرزاده،
0100؛ Dobrynin et al., 2015؛ .)kunzel, 2018که
شامل اطلاعات جامعی در زمینه زیست شناسی و وضعیت
ژنتیک یوزپلنگها هستند مورد بررسی قرار گرفتند.
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تنها دو هاپلوتایپ مشاهده گردیده است .تنوع هاپلوتایپی
 1/0001برآورد شد که ظاهر امر نشان از شباهت زیاد
جمعیتهای مذکور دارد .نتایج حاصل از آزمون گردنه
بطری به صورت تفکیک شده در جمعیت یوز آسیایی
نشان میدهد که جمعیتهای یوزآسیایی در حالت گردنه
بطری هستند (خدرزاده .)0100 ،مطالعه نشان داد که با
استفاده از ماتریسهای فواصل ژنتیکی بیشترین تنوعژنی
در میان یوزهای کرمان ،یزد ،توران و کمترین آن در میان
یوزهای پارک ملیکویر است (نظامیبلوچی.)0100 ،
جمعیتهایی که دارای تنوعژنی محدودی هستند نسبت
به عوامل محیطی همچون کاهش منایع غذایی ،تصادفات
جادهای و تعارض با دامهای اهلی و فعالیتهای انسانی
آسیب پذیرترند.
در دهه  0001بررسیهای صورتگرفته مبتنی بر
چندشکلی قطعات طولی محدود شده ( 12)RFLPنشان
دهنده مقادیر پایین تغییر نوکلئوتیدی و  01درصد
اختلاف در دی.ان.ای .میتوکندریایی یوزپلنگ در مقایسه
با سایر گونهها بود ( Menotti-Raymond & O’Brien,
 .)1993مطالعات متعددی در این ارتباط صورت گرفته
است که نشان دهنده سرعت قابل توجه تغییرات در
کاهش ناجورتخمی در این گونه است .در مطالعهای که در
سال  0110صورت گرفته نرخ تغییر نوکلئوتیدی در
نواحی کنترل دی.ان.ای .میتوکندریایی  01فرد یوز ،به
نسبت پایین بوده و حدود  0/10درصد اندازهگیری شد
( .)Freeman et al., 2001در مطالعه  Driscollو همکاران
( )0110میزان ناجورتخمی مورد انتظار در انتخاب
تصادفی  10ریزماهواره از  11یوز ،نسبتاً بالا و  1/00تا
 1/01بوده است .همچنین در مطالعه  Markerو همکاران
( )0111بر روی  11جایگاه ریزماهواره از  01فرد ،میزان
ناجورتخمی مشاهده شده  1/00تا  1/11برآورد گردید.
براساس  Charruauو همکاران ( )0100بر روی ده نشانگر
ریزماهواره از  01یوز آفریقایی ،تغییرات نوکلئوتید این
گونه ،زمانی که یک توالی کوتاه از منطقه رمزگذاری
دی.ان.ای .میتوکندریایی یا زمانی کل ژنوم دی.ان.ای.
میتوکندریایی مورد ارزیابی قرار گرفت ،پایین بوده است.
در مطالعه دیگر توسط  Dobryninو همکاران ()0101
کاهش  01درصدی تغییر نوکلئوتید در هفت یوز (چهار
Restriction Fragment Length Polymorphism
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فرد از نامیبیا و سه فرد از تانزانیا) نسبت به سایر
پستانداران قابل مشاهده است .بر اساس نتایج این مطالعه،
معیارهای آماری حاصل از تعیین ساختار ژنتیکی
جایگاههای ریزماهواره ،جمعیتهای یوز آسیایی دارای
تنوعژنی متوسطی هستند به طوری که میزان ناجورتخمی
در آنها  1/101برآورد گردید .حال آنکه این مقدار در
تحقیقات انجام شده در سال  1/101 ،0100تخمین زده
شده بود ( .)Charruau et al., 2011علت اختلاف ناچیز در
بین این دو پژوهش نیز میتواند نشأت گرفته از تعداد
نمونه بیشتر و درنظر گرفتن جایگاههای متنوع در پژوهش
 0101باشد .میزان ناجورتخمی در مطالعه صورت گرفته
در سال  0101از  10فرد بر  00جایگاه که به طور
تصادفی انتخاب نشده بودند حدود  1/00اندازهگیری شد
( Terrell .)Dalton et al., 2013و همکاران ( )0100با
استفاده از  00نشانگر ریزماهواره ،رابطه بین ناجورتخمی و
صفات تولیدمثلی در  10یوز نر وحشی و  01یوز نر در
اسارت را مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان داد که
تنوعژنی طی  11سال گذشته کاهش قابل توجهی یافته
که این امر با کاهش کیفیت مایع منی و کاهش موفقیت
در تولیدمثل یوزپلنگ نیز همراه بوده است .کیفیت پایین
اسپرمهای یوز ،کمتر از  01درصد اسپرم زیستپذیر در
هر انزال ،منجر به کاهش قابل توجه در نرخ موفقیت
تولیدمثل که به عنوان شرط نهایی بقای گونه است
میشود ( .)Crosier et al., 2007این موضوع به ویژه در
مورد جمعیتهای کوچکی مثل یوز آسیایی که پایینترین
میزان تنوع ژنی  1/101دربین کل زیرگونههای شناسایی
شده یوز را دارد جدیتر بوده و در خطر از دست دادن
بیشتر تنوعژنی هستند ( .)Charruau et al., 2011افزایش
مرگ و میر تولهها در جانداران درونزایی شده از جمله
عواملی هستند که باعث شده توانایی سازگاری و تکامل
این گونهها به حد قابل توجهی کاهش یابد ( O’Brien et
 .)al., 1985علاوه بر عوامل گفته شده باید در نظر داشت
بیشتر یوزها با از دست رفتن ارتباط بین خود چند پاره
شده و شاهد ساختار حداقلی جمعیت در مناطق
زیستگاهی هستیم ( .)Dobrynin et al., 2015بنابراین
جمعیت باقیمانده دارای تنوعژنی پایینی میباشد.
درحالی که نشانگرهای ریزماهوارهها میزان هتروزیگوسیته
را در یوزها نشان میدهند ،این امر بدان معنی نیست که
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پوست در میان  00یوز غیرخویشاوند و دو همنیا ،نشانی از
رد پیوند وجود نداشته است .این درحالی است که پیوند
در گونه غیرخودی (یوز با گربه اهلی و گربه وحشی) به
سرعت رد میشود .این نتایج به کاهش عملکرد متنوع آلل
در مجموعه سازگاری بافتی اصلی یوز مرتبط است
( .)O’Brien et al., 1985مجموعه سازگاری بافتی اصلی
یکی از مهمترین مباحث چندشکلی جایگاه ژنی در
مهرهداران میباشد که نقش ایمنی را ایفا میکند ( Yuhki
 .)et al., 2008تعداد زیادی از پژوهشها اثبات کردهاند که
تنوع ژنوتیپهای مجموعه سازگاری بافتی اصلی برای
آللهای فردی ،با حساسیت به بیماری در حیاتوحش
مرتبط است ( .)Sommer, 2005کاهش نرخ چندشکلی در
جایگاههای سازگارپذیری  MHCمنجر به آسیبپذیری
بالا نسبت به بیماریهای عفونی در یوزهای در اسارت
میشود .آمار تلفات بالای حاصل از شیوع کرونا ویروس در
باغوحش آمریکای شمالی میتواند مثال خوبی برای این
پدیده باشد ( .)Pearks Wilkerson et al., 2004همچنین
افزایش مرگ و میر تولهها در جانداران درونزایی شده در
اسارت از دیگر عواملی هستند که باعث شده توانایی
سازگاری و تکامل این گونه به حد قابل توجهی کاهش
یابد ( .)O’Brien et al., 1985به منظور بهرهگیری از
تجارب بینالمللی در زمینه حفاظت و بازیابی تنوعژنی یوز
آسیایی پیشنهادات زیر ارائه میگردد:

این میزان همیشه نسبت به سایر گونهها به طور قابل
توجهی اندک است .این امر با پایین بودن تنوع ژنتیکی
یوزپلنگ و سرعت تکاملی کند نشانگرها منافاتی ندارد.
این موضوع تنها نشان دهنده آن است که تغییرات در
جایگاههای ریزماهوارهها در اجداد آنها دیرتر اتفاق افتاده
است .در برخی از مطالعات مربوط به نشانگرهای
ریزماهواره ،سطوح ناجورتخمی بالا تنها به علت شناخته
شده نسبتاً بالای این جایگاهها میباشد .از این رو برآورد
ناجورتخمی افزایش یافته ،افزایش تنوعژنی گونه یوز را
منعکس نمیکند .این یافتهها با سطوح پایین ناجورتخمی
سایر نشانگرها که کندی تکاملی دارند در تضاد نیست
بلکه نشان میدهد که تغییر در جایگاههای ریزماهواره
منشأ تکاملی دارد .بازه زمانی وقوع تغییرات ریزماهوارههای
جدید میتواند تخمینی از زمان وقوع حوادث را فراهم کند
که منجر به از دست دادن تنوع ژنتیکی میشود ( Kunzel
 Dobrynin .)et al., 2018و همکاران ( )0101به توصیف
الگوهای متنوع در کل ژنوم یوزپلنگ پرداختهاند .هر پنج
شاخص معمول بهکار رفته عدم تنوع گونه ژنتیکی و
ژنومی گونهها را تأیید میکنند .میزان تغییر تک
نوکلئوتید  01درصد است که به مراتب از میزان مشاهده
شده در گربه اهلی کمتر است؛ ضریب همبستگی تراکم
تک نوکلئوتید هشت تا  01برابر کمتر از گربه اهلی و
گربه وحشی اروپایی است؛ محدودههای ناجورتخمی 01تا
 01برابر طولانیتر از گربههای اهلی است؛ سطوح
ناجورتخمی  01تا  00درصد سطوح مشاهده شده در گربه
اهلی و ببر است و در نهایت نرخ تک نوکلئوتیدی در
ژنهای بیانکننده پروتئین  01درصد نسبت به گربههای
اهلی یا گربه وحشی کاهش یافته است .به عنوان مثال
کاهش تنوع  01تا  01درصد درمقایسه توالی مجموعه
سازگاری بافتی اصلی در هفت یوز (چهار فرد از نامیبیا و
سه فرد از تانزانیا) با انسان ،سگ و گربه اهلی بهصورت
تک نوکلئوتید مشاهده شده است ( Dobrynin et al.,
 .)2015بررسیهای اولیه مجموعه سازگاری بافتی اصلی
یوز ،مبتنی بر  RFLPبیانگر کاهش تنوعژنی در یوز نسبت
به سایر گونهها است و ناجورتخمی مشاهده شده را 1/11
تا  1/11نشان داد (.)Yuhki & O’Brien, 1994
پژوهشهای عملی حاکی از آن است که پیوند دو سویه

اقدامات مدیریتی
تنوعژنی پایین یوز در کل جمعیتهای باقیمانده و به
ویژه تعداد بسیار اندک یوز آسیایی در ایران کاملاً محرض
است .با توجه به فواصل جغرافیایی و احتمالاً فواصل
ژنتیکی جمعیتهای یوز در ایران ،حفاظت از مناطق
کلیدی آزاد به ویژه بین جمعیت شمالی توران و جمعیت
جنوبی نایبندان ،تسهیل جابجایی و انتشار افراد ،حفاظت
از طعمههای کلیدی به ویژه سمداران در مناطق آزاد،
تشکیل قرقهای مردمی ،ایجاد مناطق تحت مدیریت
جدید به ویژه در مسیر کریدورها ،گذرگاه سبز و هرگونه
اقداماتی که به بهبود جابجایی افراد و جریان ژن در میان
جمعیتها منجر شود ،میتواند در برنامههای حفاظت
مورد توجه قرار گرفته و از روند کاهشی تنوع ژنتیکی کم
کند (کرمانی0100 ،؛ شمس0101 ،؛ نظامی بلوچی،
1

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

مجله محیط زیست و توسعه فرابخشی

0101؛ کرمانی .)0100 ،در کنار این اقدامات حفظ و
احیای جمعیت از طریق ذخیرهسازی بلندمدت سلولهای
جنسی افراد با تنوع ژنی بالا اهمیت اساسی دارد .همچنین
نمونههای اسپرم ،تخمک ،خون ،بافت و دی.ان.ای .برای
یک برنامه خاص تحت عنوان بانک ذخایر ژنی موجب
فراهم کردن خط مشی تضمین ژنی به منظور جلوگیری از
کاهش بالقوه جمعیتها محسوب میشود.
گونهای مانند یوز که در شرایط و وضعیت بحرانی قرار
دارد نیازمند هرگونه اقدامات حفاظتی در محل و خارج از
محل است (نظامی .)0100 ،حیوانات بایستی در طبیعت
بمانند یا اگر اسیر شدهاند به طبیعت بازگردند .اما حیوانات
اسیری که امکان آزادسازی به طبیعت را ندارند بدون از
دست دادن زمان ،به منظور مشارکت در برنامههای
زادآوری در نظر گرفته شوند .یوزهای در اسارت تا حدودی
به عنوان مخزن ژنی برای جمعیت آزاد هستند .همچنین
ارزیابی ساختار ژنتیکی افراد موجود در اسارت و دادههای
حاصل از مطالعات ژنتیکی آنها میتواند در تصمیم
گیریهای برنامههای تکثیر در اسارت مؤثر واقع شود .در
صورت موفقیت برنامههای تکثیر در اسارت ،جمعیتهای
اسیر و آزاد را از طریق تزریق مجدد مواد تولیدمثلی
نگهداری شده زیستپذیر (گامتها) به جمعیت در اسارت،
افزودن افراد مولد جدید اسیر شده از حیاتوحش یا وارد
کردن افراد اسیر به مخزن زادآوری حفظ نمود .به عنوان
مثال پس از انجام تحقیقات گسترده ،یک بانک ژن و
اسپرم برای یوزپلنگها در نامیبیا ایجاد شد .این بانک ژن
و اسپرم ،یک مخزن ژنتیکی قوی از  1111نمونه یوزپلنگ
آزاد در آن کشور است .همچنین این بانک ژن
زیرمجموعهای از نمونههای ذخیره شده اسپرم برای
حمایت از یوزپلنگهایی است که در باغ وحشهای
آمریکای شمالی نگهداری میشوند .این راهکار تضمینی
برای عدم انتقال یوزپلنگها از طبیعت به باغ وحش بوده،
در عینحال ارتباط جمعیتهای مناطق مختلف نیز برقرار
میگردد.
در شرایط بحرانی تبادل منطقهای و بینمنطقهای افراد یا
مواد تولیدمثلی نیز توصیه میگردد .به عنوان مثال در نظر
گرفتن معرفی افزایشی از آفریقا به جمعیتهای ایران ،که
مشابه آن برای نجات جمعیت پلنگهای فلوریدا صورت
گرفت است.
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Abstract
Cheetah is the only species from the Acinonyx subfamily and genus whose global population
trend has been declining. This species is known as a species with a low genetic variation that
has resulted from bottlenecks about 10,000 and 12,000 years ago. All populations of the
Asiatic cheetah subspecies are extinct in the Middle East and Southwest of Asia and Iran.
Asiatic cheetah subspecies listed in the Critically Endangered because of severe decline in the
gene diversity level which has resulted from habitat degradation, geographical separation of
populations, and increasing inbreeding, there are only a few of the species remained in the
wild of Iran. In this review study, the genetic variation reduction at different levels of
Allozymes molecular markers, microsatellites, mitochondrial DNA, and Single Nucleotide
Polymorphism in the entire cheetah genome was investigated and validated. Studies based on
restriction fragment length polymorphism, indicate severe genomic reductions in the
occurrence of Single Nucleotide Variant, the density of Single Nucleotide Variant, Single
Nucleotide Variants protein-coding genes, Major Histocompatibility Complex genes, and
mitochondrial DNA Single Nucleotide Variant compared with other species. Significant
reductions in overall genetic variation by multiple genomic markers lead to increased cubs’
mortality, severe abnormalities in sperm growth, problems with captive reproduction
programs, and increased vulnerability to the spread of infectious diseases. Since conservation
genetics plays a key role in the conservation and management of species, the results of this
study can be used in genetic conservation, reproduction in captivity, and the management of
the remaining populations of Asian cheetahs.
Keywords: Bottlenecks, Cheetah Genome, Conservation Genetics, Genetic Variation,
Inbreeding.
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