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 مقاله: نوع

 مروری

  چکیده

را تجربه  یکاهش یجهان تیاست که روند جمع Acinonyx رخانوادهیتنها گونه از جنس و ز وزپلنگی

حدود  در یگردنه بطرتجربه دو  جهیکه نت شودیشناخته م نییپا یکیژنت راتییگونه با تغ نی. اکندمی

 یغرب و جنوب انهیدر خاورم ییایآس وزی گونهیرز یهاتیاست. تمام جمع شیسال پ 00111 و 01111

سرخ  فهرست در ییایآس وزی رگونهیز. استیدر دن ییایآس وزیپناهگاه  نیآخر رانیمنقرض شده و ا ایآس

 یژنتنوع دیکاهش شد لیو به دل دارددر آستانه انقراض قرار  یهازمره گونه ردفاظت ح یالمللنیب هیاتحاد

تعداد  یزیآمدرون شیافزا و ییایجغراف ییجدا ستگاه،یز بیتخر از یناش تیجمع دیشد کاهش ناشی از 

 راتییکاهش تغ یاعتبارسنج رب ی،پژوهش مرور نیا . دراست ماندهیباق رانیا عتیها در طباز آن اندکی

 نرخ و ییایتوکندریمدی.ان.ای.  ها،زماهوارهیر ها،میآلوز یمولکول یهارنشانگ مختلف سطوحدر  ژنی

 یچندشکلبر  یمبتن یهای. بررسه استشد پرداخته وزپلنگی ژنوم کل در یدینوکلئوتتک یچندشکل

تراکم  ،یدینوکلئوتتک راتییتغ در بروز یژنتنوع دیکاهش شد انگریده بونمحدود ش یقطعات طول

 یسازگار مجموعه یهاژن از جمله کنندهکد یهاژن ی، تغییرات تک نوکلئوتیدیدینوکلئوتتک راتییتغ

 یکل راتییدر تغ ریها است. کاهش چشمگگونه رینسبت به سا ییایتوکندریم دی.ان.ای.و  یاصل یبافت

در رشد  دیشد یهایر، ناهنجاهاتوله ریمرگ و م شیمتعدد با افزا یژنوم ینشانگرهاتوسط  یکیژنت

 یهایماریب وعیدر برابر ش یریپذبیآس شیو افزا اسارت در ریتکث یهابرنامه به مربوطاسپرم، مشکلات 

 دارد، هاگونه تیریدر حفاظت و مد یحفاظت نقش اساس کیعلم ژنت کهییجاآن ازارتباط دارد.  یعفون

 وزی ماندهیباق یهاتیجمع تیریمد و اسارت رد دمثلیتول ،یکیژنت حفاظت در تواندیم پژوهش نیا جینتا

 .ردیگ قرار استفاده مورد ییایآس
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 هـقدمم

 تبار ندهیمان تنها Acinonyx Jubatusیوزپلنگ  یا یوز

سراسر  در Acinonyx رخانوادهیز از گونه تنها و 1پوما

؛ نظامی O’Brien et al., 1983)باشد می قایو افر ایاوراس

 حیوان ترینسریع .(0101بلوچی، ؛ نظامی0100بلوچی، 

 یمهن هایپنجه یک،و بار کشیده بدنیبا  جهان زی خشکی

                                                           
0 Puma lineage 

 Durant) مد استآکار یاربس یتنفس یستمشده و س جمع

et al., 2015 .)درگونه  ینا یجهان هاییتجمع اغلب 

هستند و  0یستگاهآزاد در ز هاییتبه صورت جمع طبیعت

حفاظت شده  هاییتبه صورت جمع هاآن از تعدادی

  ینکه ا شوندمی نگهداری نیز 1زیستگاهخارج از 

                                                           
2 In Situ 
3 Ex Situ 

 farhadtayefeh@gmail.com* پست الکترونیکی نویسنده مسؤول: 
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و  یقتحق ی،بخش یآگاه ی،اهداف آموزش یبرا هایتجمع

 یخط دفاع ینآخر و یاتیح یرهذخ یکوان به عن ینچنهم

 ,.Wildt et al)دارند  ایویژه اهمیتدر برابر انقراض 

در شرق و جنوب  یوزپلنگآزاد  یتجمع . بیشتر(2010

یت جمعاز حضور که  یدر حال گزارش شده است یقاآفر

 یت. جمعاطلاعاتی در دسترس نیست یقامرکز آفر آزاد در

مواجه  یکاهش قابل توجه با یقاشرق و جنوب آفر یوزهای

خود  یخیتار یهایستگاهزاز  درصد ششاند و تنها در شده

یا، این در قاره آس(.   2015al etDurant ,.شوند )یم یافت

و تنها  حذف شده خود یخیتار یستگاهزگونه از بیشتر 

 براساس مانده است.جمعیت کوچکی از آن در ایران باقی

بدست آمده  یرو تصاو اتهای صورت گرفته، اطلاعپژوهش

 حدود حاضر حال در تصاویر سایر و ایتله هایدوربین از

 Farhadinia etارند)د زیست یراندر ا یاییآسیوز  قلاده 01

al., 2017.) یوزآسیایی  یرگونهز venaticus  از نادرترین

آن را  4سانان جهان است که اتحادیه جهانی حفاظتگربه

افراد جای داده است.  5ضدر رده به شدت درخطر انقرا

سمنان، خراسان  ،های یزددر ایران در استانپراکنده 

د نجنوبی، خراسان شمالی، کرمان و اصفهان پراکندگی دار

میلیون هکتار برآورد شده  ششکه این گستره در حدود 

به  یککه نزد یاییآس یرگونهز یداتتهد ینتراست. مهم

از دست دادن  ملشا کندیم یستز یرانقرن تنها در ا یمن

از  یو تلفات انسان یریستگاه، درگیاز ز یعیوس یهابخش

و کشته شدن  یاجمله تعارض با دامداران، تصادفات جاده

 (.0101بلوچی، نظامی) هستند گله یهاتوسط سگ

 یتوال راتییتغاز جهش و  یناش دیجد یژنتنوع هرگونه

ی کیژنت رانش و انتخاب کنار در هاجهش. است دی.ان.ای.

 و هاافراد، گونه نیدرون و در ب 0یکیژنت راتییمنجر به تغ

 شودیم یژنتنوع شیو افزای کیتاکسونومبالاتر  یهارده

(Allendorf, 2016.) محدودی بسیار ژنیتنوع دارای یوزها 

 آمیزیدرون بحران پیرامون بسیاری هایبحث و هستند

  ادافر موجود، یوزهای. دارد وجود گونه این درباره

سال  00111در حدود بطری  گردنه دوره یک از ماندهباقی

 هاییستگاهاز ز درصد 11 از بیش هستند که یشپ

(. Terrel et al., 2016دست داده است ) خود را از یخیتار

 ینکه دوم کندیم یشنهادژنوم پ یابییحاصل از توال یجنتا

                                                           
4 International Union Fir Conservation Of Nature 
5 Critically Endangered 
6 Genetic Variation Or Polymorphism 

 یوستهوقوع پ به یشسال پ 01111در حدود  یبطر گردنه

 به که هایییزیآمدرون(. Dobrynin et al., 2015ت )اس

است که نه  یتیواقع دهد،یرخ م هابطری گردنه این دنبال

 ژنیتنوع بلکه کند،می محدود را گونه این از حفاظت تنها

موجب  یژن. فقدان تنوعدهدیگونه را به شدت کاهش م

فراد ا و هاتوله یبالا یرم ومرگ  ی،من یعما یفیتکاهش ک

 عفونی هایبیماری عبه انوا ابتلاء استعداد افزایش و نابالغ

 از پس اول چندماهه رد یوزاز تلفات  درصد 0/10. شودمی

در اسارت  یوزهایدر  میر وآمار مرگ  درصد 0/01 و تولد

 Bertschinger et) پیونددمی وقوع به ماهگی 00تا سن 

al., 2008.) یبرا یعمتنو یهاروش گذشته سال 11 یط 

استفاده  یعیطب یهاتیجمع در یژن راتییتغ ییشناسا

 .(Sunnucks, 2000; Schlotterer, 2004شده است )

 نیاول 0011ها در دهه میمطالعات انجام شده با آلوز

 یهاتیجمع نیرا در داخل و ب یژنتنوع زانیم نیتخم

مطالعات  نی. ااست کرده فراهممحل  نیدر چند یعیطب

ها حفاظت از گونه یهادر توسعه برنامه یهمنقش م هیاول

 در  راتییتغ فی(. توصLewontin, 1974داشته است )

و  هیپا 0011دهه  لیدر اوا ییایتوکندریمدی.ان.ای. 

کرد که نگاه  جادیرا ا 7ریخت تبارشناسی نهیاساس زم

 دهدیها متیجمع نیبه زمان روابط و ارتباط ب یترقیعم

(Avise, 2000 توسعه .)0001ها در دهه زماهوارهیر 

در  یژنتنوع فیتوص یبرا یقدرتمندتر اریبس یابزارها

 صیتشخ ییفراهم کرد، از جمله توانا یاهسته هاگاهیجا

اندازه  نیگذشته و تخم یکیژنت یتنگناها ای یبطر گردنه

نمونه منفرد  کی آزمونبا  تنها یفعل تیثر جمعؤم

(Goldstein & Pollock, 1997در د .) 0111هه ،

قدرتمند  یابزار عنوانبه یدینوکلئوت تک یهایشکلچند

 شدند شناخته یشناخت تیجمع یپارامترها نیجهت تخم

 است دهیبهبود بخش اریبس را هاتیحفاظت از جمع و

(Morin et al., 2004.)  صیتشخ ییتوانایابی توالیامروزه 

ا ر آمیزیدرون یا یموضع یسازگارمانند از ژنوم  یمناطق

 نیقرار دارند. علاوه بر ا یعیانتخاب طب ریدارد که تحت تأث

قدرت را  نیا ،یخیتار یهانمونه پیژنوت ییبازآرا ،ییتوانا

 ریآب و هوا و سا راتییتغ ریتأث یدرک چگونگ یبرا

 Black et) تکرده اس اهمفر تیبر جمع یانسان یهادهیپد

al., 2001یاقهسابیقدرت ب یمدرن مولکول یهاکی(. تکن 

                                                           
7 Phylogeography 
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 یعیطب یهاتیدر جمع یکیژنت راتییدرک تغ یرا برا

مطالعه  نیکه در ا یمولکول ید. نشانگرهانکنیفراهم م

 استفاده  وزپلنگیژنوم  یکیژنت راتییتغ یجهت بررس

یی، ایتوکندریم دی.ان.ای.، 8هامیآلوز :از عبارتند اندشده

 که 10(SNPی)دینوکلئوت تک یچندشکلو  9هاماهواره زیر

 یعیطب یهاتیدر جمع یژندر کشف تنوع ینوآور نیخرآ

 تیجمع یروش به منظور برآورد پارامترها نیاز ا. است

ژن و اندازه  انیجر مانند ،یتیو جمع یکیژنت یشناخت

  ای ستیزطیدر امر حفاظت از مح که ت،یثر جمعؤم

 ,Pearse) شودیم استفاده هستند، تیاهم حائز هاگونه

2016; Shafer et al., 2015بررسیبا هدف  پژوهش (. این 

 بررسی به هایوزپلنگ ماندهیباق هاییتجمع یژنتنوع

ژنوم گونه با  ژنیتنوع پایین سطوح بر موجود شواهد

از جمله  مولکولی نشانگرهای یکیژنت ییراتتغ یبررس

 میتوکندریایی، دی.ان.ای. ها،آلوزیم ژنی هاییگاهجا

 و 11(MHC)اصلی  بافتی اریسازگ ها، مجموعهریزماهواره

  یوزپلنگدر کل ژنوم تک نوکلئوتیدی  چندشکلی

 ژنتیکی، حفاظت در تواندمی پژوهش ینا  یج. نتاپردازدیم

 یوز ماندهباقی جمعیت مدیریت و اسارت در تولیدمثل

 . یردمورد استفاده قرار گ یاییآس

 

 هامواد و روش
ژنتیکی،  یرتغی یدیاستفاده از کلمات کلبررسی مقالات و 

 ، دی.ان.ای.ژنتیک حفاظت، آلوزیم، ریزماهواره ژنی،تنوع

 در نوکلئوتیدی و یوزپلنگ تک شکلیمیتوکندریایی، چند

و  NCBI, Google Scholar یعلم رسانی اطلاع هایپایگاه

توسط  شده منتشر مقالات و شناسایی مرتبط منابع

(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

 که(. kunzel, 2018؛Dobrynin et al., 2015 ؛0100

 تیوضع و یشناس ستیز نهیزم در یجامع اطلاعاتشامل 

  .گرفتند قرار یبررس مورد هستند هاوزپلنگی کیژنت

 

                                                           
8 Allozymes 
9 Micro Satellites 
10 Single Nucleotide Polymorphism 
11 Major Histocompatibility Complex 

 یری و بحثنتیجه گ
 نییپا یژنتنوع از یحاک پژوهش نیا در یکیژنت مطالعات مرور

 از جمله از یعوامل(. Charruau et al., 2011) است بوده وزی

 در یگسستگ به منجر آن شدن تکهتکه و ستگاهیز رفتن نیب

  مانند یطیمح طیشامل آب، طعمه و شرا ،یاتیح منابع عیتوز

 را وانیح عیتوز گستره جهینت که در هشد مطلوب یهامیزاقلیر

 و حرکت از مانع و( 0101ه )شمس و همکاران، کرد محدود

. است شده یژنتنوع کاهش و یزیآمدرون شیافزا و ژن انیجر

دی.ان.ای. در  یدیاز جمله کاهش تنوع نوکلئوت یشواهد

 یژنتنوع عدم ،هازماهوارهیر و یمیآلوز گاهیجا ،ییایتوکندریم

 . کندیم دییأت را گونه

  یچندشکل( 0011و همکاران ) O’Brienمطالعات  در

درصد  01تا  01گونه پستانداران  نیچند یمیآلوز یهاگاهیجا

و  لیاست که در تحل یدرحال نیزده شده است و ا نیتخم

در  یژن یچندشکل ییشناسا ،یجنوب یقایآفر وزی 11 یبررس

 O’Brien) دیگرد مواجه شکست باابتدا  در میآلوز گاهیجا  10

et al., 1983 ؛ O’Brien et al., 1985 .)به  شتریب یهایبررس

و  یجنوب یقایآفر وزی در شکلچند  گاهیجا سهتنها  نییتع

 کی در مختلفی هاآللی ناجورتخم زانیم. دیگرد منجر یشرق

ت اس شده برآورد 1110/1 و 100/1 فاصل حد در گاهیجا

(O’Brien et al., 1987.) یمتعدد با فراوان یاهنیپروتئ حضور 

 گریبا د سهیدر مقا وزهایمحلول در  نیپروتئ گاهیجا 011

 101/1مشاهده شده  ناجورتخمیبوده و  نییها پاسانگربه

 توانندنمی تنهایی به هاآلوزیم .(O’Brien et al., 1983) است

باشند چرا که  ژنیتنوع بررسی جهت مناسبی نشانگرهای

 آمینه یداس ییراتروند تغ یابیبه ارزتنها  ینیپروتئ ینشانگرها

  یندر پروتئ یکک الکتروفورترتح یتقابل ییرکه منجر به تغ

 و خاموش جهش مانند دی.ان.ای. تغییرات. پردازندمی شودیم

 نتیجه، در شود،ها پوشانده میدر پروتئین مترادف، جایگزینی

 یهانشانگر ین،. علاوه بر اها ناچیز استدر همه گونه یژننوعت

 باشند لذایمرتبط م یعملکرد یهابا تفاوت ینبر پروتئ یمبتن

 خواهد قرار محیطی انتخاب فشار معرض در آلل فراوانی تفاوت

  ینشانگرها یشتر،ب هایبررسی از پس رواز این . گرفت

 ارائه  یژنتنوع یزاندرباره م ترییقاطلاعات دق دی.ان.ای.

 انجام مطالعات اساس بر .(Kunzel et al., 2018)دهند یم

 و یاهسته ژن یهایتوال زیآنال از استفاده با شده

 ییایآس وزی موجود یهاتیجمع یتمام در ییایتوکندریم
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 یپیاست. تنوع هاپلوتا دهیمشاهده گرد پیهاپلوتا دو تنها

 ادیبرآورد شد که ظاهر امر نشان از شباهت ز 0001/1

 گردنه مونآز از حاصل جینتا. داردمذکور  یهاتیجمع

 ییایآس وزی تیجمع در شده کیتفک صورت به یبطر

 گردنه حالت در ییایوزآسی یهاتیجمع که دهدیم نشان

 با که داد نشان مطالعه(. 0100خدرزاده، ) هستند یبطر

 یژنتنوع نیشتریب یکیژنت فواصل یهاسیماتر از استفاده

 انیم در آن نیکمتر و توران زد،ی کرمان، یوزهای انیم در

(. 0100بلوچی، نظامی) است ریکویمل پارک یوزهای

 نسبت هستند یمحدود یژنتنوع یدارا که ییهاتیجمع

 تصادفات ،ییغذا عیمنا کاهش چونهم یطیمح عوامل به

 یانسان یهاتیفعال و یاهل یهادام با تعارض و یاجاده

 .رترندیپذ بیآس

بر  یمبتن گرفتهصورت یهایبررس 0001 دهه در

 نشان 12(RFLP) محدود شده یقطعات طول لیشکچند

 درصد 01 ی ودینوکلئوت رییتغ نییپا ریدهنده مقاد

 یسهدر مقا یوزپلنگ یتوکندریاییمدی.ان.ای.  در اختلاف

 ,Menotti-Raymond & O’Brien) بودها گونه یربا سا

مطالعات متعددی در این ارتباط صورت گرفته . (1993

در  راتییتغل توجه قابسرعت است که نشان دهنده 

که در  ایمطالعه است. درگونه  نیدر ا یناجورتخمکاهش 

در  یدینوکلئوت رییتغصورت گرفته نرخ  0110سال 

به  یوز،فرد  01 یتوکندریاییمدی.ان.ای. کنترل  ینواح

شد  یریگدرصد اندازه 10/0بوده و حدود  ییننسبت پا

(., 2001al etFreeman ) . در مطالعهDriscoll  همکاران و

 انتخاب در انتظار مورد یناجورتخم ( میزان0110)

تا  00/1و  بالا نسبتاً وز،ی 11 از زماهوارهیر 10 یتصادف

و همکاران   Markerدر مطالعه چنین همبوده است.  01/1

 میزان فرد، 01از  یزماهوارهر یگاهجا 11 یبر رو( 0111)

 .دگردی برآورد 11/1تا  00/1مشاهده شده  تخمیناجور

نشانگر  ی دهبر رو (0100) همکاران و Charruauبراساس 

این  دینوکلئوت راتییتغ ،ییقایآفر وزی 01 از زماهوارهیر

 یکوتاه از منطقه رمزگذار یتوال کیکه  یزمانگونه، 

 دی.ان.ای.کل ژنوم  یزمان ای یتوکندریاییم دی.ان.ای.

 .بوده است پایینقرار گرفت،  یابیارز مورد یتوکندریاییم

 (0101)همکاران  و Dobryninدر مطالعه دیگر توسط 

 چهار) هفت یوزدر  یدنوکلئوت ییرتغ یدرصد 01 کاهش

                                                           
12 Restriction Fragment Length Polymorphism  

 سایر به نسبت( از تانزانیا فرد سهو  یبیانام از فرد

این مطالعه،  جیاساس نتا بر. است مشاهده قابل پستانداران

 تعیین ساختار ژنتیکی حاصل از  یآمار یارهایمع

 یدارا ییایآس وزی یهاتیجمع زماهواره،یر یهاگاهیجا

 یناجورتخم زانیم که یطور به هستند یمتوسط یژنتنوع

 در مقدار نیاکه . حال آندیگرد برآورد 101/1ها آن در

 زده نیتخم 101/1، 0100 سال در شده انجام قاتیتحق

 در زیناچ اختلاف علت(.  2011al etCharruau ,.) بود شده

 تعداد از گرفته تأنش تواندیمیز ن پژوهش دو نیا نیب

متنوع در پژوهش  یهاگاهیجا گرفتن درنظر و شتریب نمونه

در مطالعه صورت گرفته  یناجورتخم یزانم باشد. 0101

 طور به که یگاهجا 00 بر فرد 10از  0101در سال 

 شد گیریاندازه 00/1حدود  بودند نشده انتخاب تصادفی

(Dalton et al., 2013.)Terrell  ( با 0100و همکاران )

و  یناجورتخم نی، رابطه بزماهوارهینشانگر ر 00استفاده از 

 در نر وزی 01و  یوحش نر وزی 10در  یمثلدیصفات تول

 که دادنشان  جی. نتاقرار دادند یابیارزرا مورد  اسارت

 افتهی توجهی قابل سال گذشته کاهش 11 یط یژنتنوع

 تیموفق ی و کاهشمن عیما تیفیککه این امر با کاهش 

 نییپا تیفیک. همراه بوده است زین وزپلنگی دمثلیتول در

 در ریپذستیز اسپرم درصد 01 از کمتر ،وزی یهااسپرم

 تینرخ موفقتوجه در قابل منجر به کاهش  انزال، هر

 است گونه  یبقا ییکه به عنوان شرط نها دمثلیتول

به ویژه در  (. این موضوعCrosier et al., 2007) شودیم

 نیترنییپا که ییایآس وزی مثل یکوچک یهاتیجمعمورد 

 ییشناسا یهاگونهزیر کلدربین  101/1 یژن تنوع زانیم

دست دادن  از خطر درتر بوده و جدی دارد را وزی شده

 شی. افزا(Charruau et al., 2011) هستند یژنتنوع شتریب

شده از جمله  زاییدرون جانداران در هاتوله ریمرگ و م

و تکامل  یسازگار ییهستند که باعث شده توانا یعوامل

 O’Brien et) ابدیکاهش  یتوجه به حد قابل هاگونه نیا

al., 1985.) در نظر داشت  دیعلاوه بر عوامل گفته شده با

چند پاره  خود نیبا از دست رفتن ارتباط ب وزهای شتریب

 در مناطق تیجمع یشده و شاهد ساختار حداقل

 نیبنابرا (.Dobrynin et al., 2015) میهست یستگاهیز

 .باشدیم ینییپا ژنیتنوع یدارا ماندهیباق تیجمع

 تهیگوسیهتروز زانیم هازماهوارهیر یکه نشانگرها یدرحال

 که ستین یمعن بدان امر نیا دهند،یم نشان وزهای در را
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 قابل طوره ب هاگونه ریسا به نسبت شهیهم زانیم نیا

 یکیژنت تنوع بودن نییپا با امر نیا. است اندک یتوجه

. ندارد یمنافات هانشانگرکند  یو سرعت تکامل وزپلنگی

در  راتییموضوع تنها نشان دهنده آن است که تغ نیا

 افتاده اتفاق رترید هاآن اجداد در هازماهوارهیر یهاگاهیجا

  ینشانگرها به مربوط مطالعات از یبرخ در. است

 شناختهبالا تنها به علت  یسطوح ناجورتخم ،هماهوارزیر

رو برآورد  نی. از اباشدیم هاگاهیجا نیا یبالا نسبتاً شده

را  وزیگونه  یژنتنوع شیافزا افته،ی شیافزا یناجورتخم

 یناجورتخم نییپا سطوح با هاافتهی نیاکند. یمنعکس نم

 ستیدارند در تضاد ن یتکامل یکند که نشانگرها ریسا

 زماهوارهیر یهاگاهیجادر  رییدهد که تغینشان م بلکه

 یهازماهوارهیر راتییتغ وقوع یزمان ازهب .دارد یتکامل أمنش

فراهم کند از زمان وقوع حوادث را  ینیتخم تواندیم دیجد

 Kunzel) شودیم یکیژنت تنوع دادن دست از به منجر که

et al., 2018). Dobrynin ( به توص0101و همکاران )فی 

 پنجهر اند. پرداخته وزپلنگیمتنوع در کل ژنوم  یالگوها

 و یکیژنت گونه تنوع عدم رفته کاربه معمول شاخص

 تک رییتغ زانیم. کنندیم دییأت را هاگونه یژنوم

 مشاهده زانیم ازمراتب  بهدرصد است که  01 دینوکلئوت

 تراکم یهمبستگ بیضر؛ است کمتر یاهل گربه در شده

 و یاهل گربه از کمتر برابر 01 تا هشت  دیتک نوکلئوت

تا  01یناجورتخم یهامحدوده یی است؛اروپا یوحش گربه

 سطوح ی است؛اهل یهاگربه از تریطولان برابر 01

 گربه در شده مشاهده سطوحدرصد  00تا  01ی ناجورتخم

در  یدیتنرخ تک نوکلئو تیو در نها است ببر ی واهل

 یهاگربه به نسبترصد د 01 نیپروتئ کنندهانیب یهاژن

به عنوان مثال  .است افتهی کاهش یوحش گربه ای یاهل

 مجموعه یتوال سهیدرمقادرصد  01تا  01کاهش تنوع 

 و ایبینام از فرد چهار) وزهفت یدر  یاصل یبافت یسازگار

 صورتبه یسگ و گربه اهل انسان، با( ایتانزاناز  فرد سه

 ,.Dobrynin et al) است شده مشاهده دینوکلئوت تک

 یاصل یبافت یسازگار مجموعه هیاول یهایبررس .(2015

 نسبت وزیدر  یژنتنوع کاهش انگریب RFLPبر  یمبتن وز،ی

 11/1را  شده مشاهده یناجورتخمو  است هاگونه ریسا به

 .(Yuhki & O’Brien, 1994) داد نشان 11/1تا 

 هیسو دو وندیپ که است آن از یحاک یعمل یهاپژوهش

از  ینشان ا،ینهمو دو  شاوندیرخویغ وزی 00 انیم در ستپو

 وندیپ که است یدرحال نیوجود نداشته است. ا وندیرد پ

( به یوحش گربهو  یاهل گربهبا  وزی) یرخودیغ گونه در

به کاهش عملکرد متنوع آلل  جینتا نی. اشودیسرعت رد م

 مرتبط است وزی یاصل یبافت یمجموعه سازگاردر 

(O’Brien et al., 1985). یاصل یبافت یسازگار مجموعه 

 در ژنی جایگاه چندشکلیمباحث  یناز مهمتر یکی

 Yuhki) کندیم فایارا  یمنینقش ا که باشدمی دارانمهره

et al., 2008). اند که ها اثبات کردهپژوهش از یادیز تعداد

 یبرا یاصل یبافت یمجموعه سازگار یهاپیژنوت تنوع

 وحشاتیدر ح یماریبه ب تیا حساسب ی،فرد یهاآلل

 در چندشکلینرخ  . کاهش(Sommer, 2005) است مرتبط

 پذیرییبآس منجر به MHC یریسازگارپذهای یگاهجا

در اسارت   یوزهایدر  یعفون هاییماریبالا نسبت به ب

در  یروسو کرونا یوعحاصل از ش ی. آمار تلفات بالاشودیم

 این برای خوبی مثال تواندمی یشمال یکایوحش آمرباغ

همچنین  .(Pearks Wilkerson et al., 2004) باشد پدیده

 در شده زاییدرون جانداران در هاتوله میر و مرگ افزایش

 توانایی شده باعث که هستند عواملی دیگر از اسارت

 کاهش توجهی قابل حد به گونه این تکامل و سازگاری

 از یریگبهره به منظور(. O’Brien et al., 1985) یابد

 وزی یژنتنوع یابیباز حفاظت و نهیزم در یالمللنیب تجارب

 گردد:یی پیشنهادات زیر ارائه میایآس

 اقدامات مدیریتی

مانده و به های باقیدر کل جمعیت وزی نییپا یژنتنوع

ویژه تعداد بسیار اندک یوز آسیایی در ایران کاملاً محرض 

ی و احتمالاً فواصل جغرافیایبا توجه به فواصل است. 

 مناطق از حفاظت ،ی یوز در ایرانهاتیجمع یکیژنت

  تیجمع و توران یشمال تیجمع نیب ژهیو به آزادی دیکل

 حفاظت افراد، انتشار و ییجابجا لیتسه بندان،ینا یجنوب

 آزاد، مناطق در سمداران ژهیو به یدیکل یهاطعمه از

 تیریدم تحت مناطق جادیا ،یمردم یهاقرق لیتشک

و هرگونه  سبز گذرگاه ،کریدورها ریمس در ژهیو به دیجد

 انیژن در م انیجرافراد و  ییکه به بهبود جابجا یاقدامات

حفاظت  یهادر برنامه تواندیم شود، منجر هاتیجمع

فته و از روند کاهشی تنوع ژنتیکی کم رمورد توجه قرار گ

؛ نظامی بلوچی، 0101؛ شمس، 0100کند )کرمانی، 
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 و حفظدر کنار این اقدامات  (.0100؛ کرمانی، 0101

 یهاسلول بلندمدت یسازرهیذخ قیطر از تیجمع یایاح

 نیهمچن. دارد یاساس تیاهم بالا یژن تنوع با افراد یجنس

 یبرادی.ان.ای. اسپرم، تخمک، خون، بافت و  یهانمونه

موجب ی ژن ریذخا بانکبرنامه خاص تحت عنوان  کی

از  یریبه منظور جلوگ یژن نیتضم یشم فراهم کردن خط

  .شودیمحسوب م هاتیکاهش بالقوه جمع

قرار  یبحران تیوضع و طیشرا درمانند یوز که  یاگونه

 از خارج و محل در یحفاظت اقدامات هرگونه ازمندیندارد 

 عتیدر طب یستیبا واناتیح .(0100نظامی، ) است محل

 واناتیح اما. گردندزبا عتیاند به طبشده ریاگر اس ایبمانند 

 از بدون ندارند را عتیطب به یآزادساز امکان که یریاس

 یهابرنامه در مشارکت منظور به زمان، دادن دست

 یدر اسارت تا حدود یوزهای .شوند گرفته نظر در یزادآور

چنین هم .آزاد هستند تیجمع یبرا یبه عنوان مخزن ژن

 یهادادهسارت و موجود در ا افراد یکیژنت ساختار یابیارز

 میتصمدر  دتوانیمها ی آنکیژنت مطالعات از حاصل

های تکثیر در اسارت مؤثر واقع شود. در برنامه هایگیری

 یهاتیجمعهای تکثیر در اسارت، صورت موفقیت برنامه

 یثلمدیتول مواد مجدد قیتزر قیطر از را آزاد و ریاس

 اسارت، در تیجمع بهها( )گامت ریپذستیز شده ینگهدار

وارد  ایوحش اتیشده از ح اسیر دیجد مولد افراد افزودن

حفظ نمود. به عنوان  یبه مخزن زادآور ریکردن افراد اس

بانک ژن و  کی گسترده، قاتیمثال پس از انجام تحق

بانک ژن  نیشد. ا جادیا ایبیها در ناموزپلنگی یاسپرم برا

 وزپلنگینمونه  1111 از یقو یکیژنت مخزن کی ،و اسپرم

چنین این بانک ژن هم .آزاد در آن کشور است

 یبرا اسپرم شده رهیذخ یهانمونه از یارمجموعهیز

 یهاوحش باغ ایی است که درهوزپلنگیاز  تیحما

 ینیتضم راهکار نیا .شوندنگهداری می یشمال یکایآمر

بوده، به باغ وحش  عتیاز طب هاوزپلنگبرای عدم انتقال ی

 برقرارمختلف نیز  طقامنهای جمعیت باطارت حالنیدر ع

 . گرددیم

 ای افراد یامنطقهنیو ب یاتبادل منطقهدر شرایط بحرانی 

در نظر  به عنوان مثال. گرددیم هیتوصنیز  یدمثلیمواد تول

 که، رانیا یهاتیجمع به قایاز آفر یشیافزا یگرفتن معرف

 صورت دایفلور یهاپلنگ تینجات جمع یمشابه آن برا

 است. گرفت

 منابع
بررسی ساختار ژنتیکی  .4931خدرزاده، ص.  .0

های تاریخ طبیعی و ذخایر یوزایرانی. دفتر موزه

 ژنتیک سازمان حفاظت محیط زیست، تهران.

 ، ب.،رایگانی ، ب.،نظامی بلوچی ، ع.،شمس .0

تغییرات  .4931 .، بشمس اسفندآباد

های مطلوب اقلیمی و اثرات آن بر زیستگاه

سیایی در مرکز ایران )مطالعه یوزپلنگ آ

موردی: استان یزد(. محیط زیست جانوری. 

 .00تا  0. صفحه 1 . شماره00 دوره

 ،بلوچی ینظام ،ب. ،یگانیرا ،ف. ،یکرمان .1

 .4931 ح. ،یخسروح. و گشتاسب،  ،ب.

مناطق  یاهیپوشش گ راتییروند تغ یابیارز

: منطقه یخشک )مطالعه مورد مهیخشک و ن

 یهاستمیاکوس یان(. مهندسحفاظت شده تور

 .00تا  0 ، صفحه 01 شماره ،یابانیب

 ، م.ر.احمدی دستجردی، ف.، کرمانی .0

 .4933. ، م.،محمدی میاب ، ب.،نظامی

پیش بینی مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش، 

طعمه اصلی یوزپلنگ آسیایی در فلات مرکزی 

ایران به منظور بهبود مدیریت گونه. زیست 

، (11)0، شماره 0ی. سالشناسی جانوری تجرب

 . 11تا  01 صفحه

 یوز آسیایی: .4931 ، ب.بلوچینظامی .1

شناسی و وضعیت یوز آسیایی در ایران بوم

جهاد دانشگاهی واحد تهران، سازمان 

 .انتشارات

عملکرد و دست  .4931 نظامی بلوچی، ب. .0

در  ییایآس وزپلنگیپروژه حفاظت از  یآوردها

مان حفاظت ساز(. 0101تا  0110فاز دوم )

 محیط زیست.

 ، ر.،کارگر ، ه.،جوکار ی، ب.،بلوچ ینظام .1

 وزی ییغذا تیارجح .4931. ، بانیزاهد

در  Acinonyx jubatus venaticus ییایآس

. دو فصلنامه بندانیوحش نا اتیپناهگاه ح

 01. صفحه 0 ، شماره0جلد خشک بوم. یعلم

 .10تا 
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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. 
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Inbreeding. 
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