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تنوع ژنتیکی پایین پلنگ ایرانی )(Panthera pardus saxicolor

براساس ژنوم  NADH5میتوکندری
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-1گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
-2گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
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چکیده:
بررسيی اایااه تبارشيناي ی و تن ژ تي ی ی امعیتها از اهمیت به سياایی در مدیریت و حفاظت از حیات وحش بري ردار است .در این
میان ،گ يههاي در معرض يطر ايقراض که داراي امعیتهاي ل هاي و ک چک هسي ند از اول یتهاي حفاظ ی ویژه در هر کش ر به شمار
میرويد .در این پژوهش ،تبارشيناسيی و تن ژ تي ی ی پلنگ ایرايی در سيرتاسير کشي ر م رد بررسی ارار گرف ه است .به این منظ ر999 ،
افت باز از تي م می کندري (م علق به تن  )NADH5مرب ط به  93يم يه بافت از پلنگهاي مناطق مخ لف کش ر با اس فاده از دو افت
آغازگر ت الییابی شيد .بر اساس یاف هها ،سه هاپل تایپ در میان يم يههاي ایران مشاهده شد ،که یک هاپل تایپ به ط ر عم می در سراسر
کشي ر پراکنش دارد و دو هاپل تایپ دیار به گسي رههاي اغرافیایی ک چ ی در شيما (اسي ان گلسي ان) و غرس (اسي ان فارس) محدود
هسي ند .ي ایج يشان میدهد که پلنگ ایرايی در سرتاسر کش ر ایران و ح ی تمامی گس ره پراکنش آن در مرکا و غرس آسیا داراي تن ژ و
تغییرپذیري تي ی ی پایینی در تن م ردبررسی است .علاوه بر این ،به يظر میرسد که پلنگ ایرايی در مقایسه با سایر زیرگ يههاي پلنگ در
اهان یا سييایر گ ش ي خ اران بارج ا ه ،از تن ژ هاپل تایپی پایینتري بري ردار اسييت .ي ایج این مطالعه يشييان دهنده اهمیت و وييرورت
ارتقاي سطح حفاظت در ح زه پراکنش هاپل تایپ اي صاصی در اس ان فارس به منظ ر پیشایري از ايقراض آن است.
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 .1مقدمه
پلنگ( )Panthera pardusگس ردهترین پراکنش
را در میان گربه سايان در سراسر ديیا دارد ( Nowell

 .)& Jackson, 1996در غرس آسیا ،زیرگ يه پلنگ
ایرايی با يام علمی  P. p. saxicolorحض ر دارد که
از افغايس ان و پاکس ان تا ایران ،افقاز ،ترکیه و عراق
پراکنده است ( .)Jacobson et al., 2016کش ر ایران
به عن ان عمده ترین ح زه پراکنش پلنگ ایرايی در
سطح اهان شناي ه میش د ( Jacobson et al.,

.)2016
گسي ره وسیع پراکنش پلنگ در اهان همراه با
الا هياي م ن ژ رييگآمیاي بدن و ویژگیهاي ریخت
شيناي ی و ریخت سنجی آن در مناطق مخ لف منجر
شييد که در ردهبندي اولیه این گ يه ت سييط Pocock

( )7399تعداد  91زیرگ يه ت صييیف شيي د .در سييا
 Miththapala ،7339و هم اران با اس فاده از تحلیل
هاي م ل لی هشيييت زیرگ يه را براي تمامی پلنگها
شيناسيایی يم ديد و پلنگهاي مرکا آسيیا را با عن ان
پلنگ ایرايی ( )P.p.saxicolorمعرفی کرديد .در سا
 Uphyrkina ،9997و هم ييارايش ب يا اسييي فيياده از
يشيييايارهاي می کندریایی و ریاماه ارهها ،پلنگهاي
غرس و مرکا آسیا در دو زیرگ يه  P. p. nimrو P.

 p. saxicolorارار دادييد .بنابراین ،تعداد يُه زیرگ يه
براي پلنگ در سيرتاسر محدوده پراکنش آن شناسایی
شد .بر اساس يظر  Uphyrkinaو هم ارايش ()9997
تميامی پلنيگ هاي ياورمیايه ،به اا پلنگ عربی P.

 ،p. nimrباید در زیرگ يه  P. p. saxicolorطبقه
بندي گرديد .آيها یادآور شييديد که در سرتاسر گس ره

پراکنش زیرگ ييه پلنيگ ایرايی ميايع اغرافیایی اابل
ت اهی وا د يدارد ،که تمایاهاي ریخت شيييناي ی را
بین امعیت هاي سيياکن در این گس ي ره منجر ش ي د.
ليازم به ککر اسيييت ،از آيجایی که تقریبا تمامی يم يه
هاي اس ي فاده شييده ت سييط  Uphyrkinaو هم اران
م علق به پلنگ هاي در اسارت ب ده و اح ما هیبرید
شدن با سایر زیرگ يه ها وا د دارد بنابراین به منظ ر
کسييا اطمینان بیشيي ر در م رد بريی یاف ههاي آيها
بررسی هاي بیش ري م رد يیاز است.
 Khorozyanو هم اران ( ،)9999با اسيي فاده
از بررسييیهاي ریخت سيينجی امجمهاي ،این يظریه
که تمامی امعی هاي غرس آسييیا به اسيي ناي شييبه
اایره عربسيي ان به زیرگ يه  P. p. saxicolorتعلق
دارييد را رد کردييد و به ط ر کلی دو زیرگ يه را براي
شيييميا ایران ،ترکمنسييي يان و ح زه افقيياز( P. p.
 )ciscaucasicaو ان س ایران و پاکسييي ان ( P. p.
 )sindicaپیشييينهياد داديد ( Khorozyan et al.,

 .)2006در پژوهشيييی دیار ،بيا اسييي فياده از تحلیل
م رف تي یک يم يههاي م علق به سيرتاسر ایران يظریه
مذک ر مردود شده و حض ر یک دودمان تک تباري در
پيلينييگ هيياي ایييرايييی مي رد تييا یييد ارار گرفييت
(.)Farhadinia et al., 2015
ی ی از مش لات ادي در پژوهش هاي گذش ه،
کمب د يم ييه ها ،عدم يمایندگی يم يه هاي م ا د از
سيرتاسير ح زه اي شار آرایه و همينین عدم اطمینان
در يصي

يل

يم يه ها و عدم هیبرید شدن آيها

ب ده است .از همین رو ،به منظ ر تبیین دایقتر تن ژ
تي ی ی و تبيارشييينياسيييی پلنگ ها در غرس آسيييیا،
پژوهشييياران مخ لفی تلاش کرده ايد با يم يه برداري
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تن ژ تي ی ی پایین پلنگ ایرايی...
کياميل تر ،یاف ه هاي ي د را در این زمینه ارا ه کنند.

شدت درون و میان گ يه ها حفاظت شده و بین  70تا

در گذش ه سه هاپل تایپ  SAX2 ،SAX1و  SINدر

 71هاار بياز ط

دارد .در مقایسيييه با سيييایر تيهاي

محدوده اي شيار پلنگ ایرايی در غرس آسيیا شيناسایی

می کندریایی ،برآورد شييده که تيهاي  16S rRNAو

شده است ( .)Uphyrkina et al., 2001در پژوهشی

 NADH5به ترتیا با يرخ  %9/99افت باز اش قاق و

دیار با اسي فاده از  90يم يه از غرس آسيیا ،هاپل تایپ

 %9/17افت باز اشيي قاق در میلی ن سييا ت امل می

هاي  ir2 ، af1و  az2/k1معرفی شديد که  af1همان

یابند ( .)Lopez et al., 1997تيهاي  16S rRNAو

هيياپل تييابييپ  SAX2ب د کييه ابلييا شبييت شيييده ب د

 NADH5ظاهرا براي بررسيی اش قاقهاي ايیر ( 9تا

( .)Rozhnov et al., 2011ايیرا ،با اسيي فاده از تن

 9میلی ن سييا پیش) بیش ي رین کارایی را داريد ،ولی

 NADH5در تي م می کنيدري ،سيييه هياپل تایپ در

اادر به حل روابط اادادي (مرب ط به  9تا  79میلی ن

میان  99پلنگ از سيرتاسير ایران شيناسایی شد که با

سا پیش) يیس ند (.)Uphyrkina et al., 2001

يامهاي  IRAN2 ،IRAN1و  IRAN3ت صیف شديد

بر اساس پژوهشهاي گذش ه ،تن  NADH5از

و غیر از  ،IRAN3دو هاپل تایپ دیار در پژوهشهاي

يرخ اهش به يسيييبت زیادي در میان گ شييي خ اران

پیشييین گاارش شييده ب ديد ( Farhadinia et al.,

بري ردار ب ده و از سييا  7331ت سييط اايسيي ن و

 .)2015به این ترتیا تاکن ن شش هاپل تایپ منحصر

اوبراین براي ردهبندي و بررسييی تبارشييناسييی گربه

به فرد در سيرتاسر گس ره اي شار پلنگ هاي ایرايی در

سييايان به کار رف ه اسييت ( .)Lopez et al., 1997از

غرس آسيييیا ( 99يم يه پلنگ وحشيييی و يه پلنگ در

این رو ،بيه منظ ر ام يان بررسيييی کيامل تن ژ میان

اسيارت) شناسایی شده است .از این تعداد هاپل تایپ،

پلنيگهاي ایران و همينین اابل ایاس ب دن ي ایج با

یيک هاپل تایپ فقط در دايل پلنگ هاي در اسيييارت

پژوهشهياي دیار ،تن  NADH5اي خياس گردیيد تا

گاارش شييده اسييت ( ،)SAX1یک هاپل تایپ تنها در

تصييي یري کاملتر را مب نی بر يم يه هاي بیشييي ر در

یک فرد از افغايسي ان معرفی شييده است ( )SINو دو

زمینييه تن ژ تي ی ی پلنييگ هييا ،بييه ویژه در ایران در

هاپل تایپ فقط در ایران شبت شيييدهايد .همينین ،یک

اي یيار پژوهشييياران ارار می دهيد .هدپ از پژوهش

هاپل تایپ پراکنش يسييب اگ گسيي ردهتري داشيي ه و در

حاوير ،بررسی تن ژ تي ی ی و روابط تبارشناي ی بین

پلنگهاي وحشيييی ایران ،آکربایجان و ترکمنسييي ان

پلنگهاي ایرايی و سييایر پلنگها با اسي فاده از تحلیل

شيناسيایی شيده اسيت .ششمین هاپل تایپ ( )af1در

ت الی تن  NADH5در تي م می کندري اسييت .ي ایج

پلنگهاي افغايسي ان و ارمنسي ان گاارش شييده است

این پژوهش علاوه بر تدایق بیش ر سیس ماتیک پلنگ

( ،)Rozhnov et al., 2011که عدم حضييي ر آن در

ایرايی ،میت اييد بيه تعریف اول یيت هياي حفياظ ی و

ایران کييه در میييان این دو کشييي ر اسيييت ،بييه ط ر

تحقیقاتی براي ارتقاي ووييعیت پلنگ ایرايی در ایران

شافتآوري بحث برايایا است.

و غرس آسیا کمک يماید.

بخش عميده تي م می کندریایی مهره داران به
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آغيازگر  Fاز مقياله  Johnsonو هم اران ( )7338به

.2مواد و روش ها

دست آمد .تمامی آغازگرها بر اساس ت الی هاي پلنگ

 .2.1گردآوری نمونه ها

طراحی شيده ايد .این دو افت آغازگر ،بخشی از 977

تعداد  70يم يه پلنگ از گسييي ره پراکنش این

افييت بيياز اي هيياي  9تن می کنييدریييایی NADH5

گ يه در سييراسيير کشي ر گردآوري شييد .يم يه برداري

مرب ط بيه ايایااه هاي  12632–13242ت الی کامل

براي ايجام این پژوهش با اسيي ناد به مج زهاي صييادر

 mtDNAگربيه اهلی در دو اطعيه ادا که در تقریبا

شيده ت سيط سازمان حفاظت محیط زیست با شماره

709افيت بياز با هه ههپ شيييی داريد ،را تق یت می

هاي ( 97/79999م ريه 39/79998 ،)7988/9/93

يمياینيد .اا یيات این دو افييت آغييازگر بيا ييامهيياي

(ميي ريييه  )7939/0/79و ( 39/79919ميي ريييه

 F/RL2و  FL2/RL4کييه هيير دو از پييژوهييش

 )7939/0/79از لاشيييه پلنگ هاي مخ لفی که بر اشر

 Uphyrkinaو هم اران ( )9997اا باس شيييده ايد،

ع امل م عدد از ابیل تصادپ ،مرج طبیعی و ش ار از

عبارتند از:

پيا در آمده ب ديد ،صييي رت گرفت .همينین از پلنگ
هاي زيده گیري شييده در اریان پروته يصييا ردیاس
هيياي ميياه اره اي در پ يارک ملی تنييدوره يیا (مج ز
شماره  39/79919م ريه  )7939/0/79يم يه برداري
شد .يم يه گیري از لاشه ها عمدتا مرب ط به عضلات یا
لایه هاي زیرپ ست ب ده ،حا آي ه در پلنگ هاي زيده
عمدتا بخش بسييیار ک چ ی از دايل گ ش میايی می
باشيييد .براي ياهداري يم يه هاي بافت از اتاي

%39

اس فاده شد.

.2.2

استتتتجرا  DNAو واکنش زنجیره ای
پلیمراز ()PCR
اسييي خرا  DNAبيا اسييي فاده از روش فنل-

کلروفرم ايجام شد که اا یات آن ت سط Sambrook

و هم اران ( )7383ت صیف شده است .به منظ ر تهیه
آغازگرها ،اطلاعات مرب طه از  Uphyrkinaو هم اران
( )9997براي تن  NADH5بيه دسيييت آميد .تنها

’F/RL2: (F: 5’-GTGCAACTCCAAATAAAAG-3
’RL2: 5’-TAAACAGTTGGAACAGGTT-3
’FL2/RL4:(FL2:5’- CGTTACATGATCGATCATAG-3
)’RL4: 5’-TTAGGTTTTCGTGTTGGGT-3

 .3.2تجزیه و تحلیل
از ييرم افياار  Seqscape 2.6بييراي ویرایش
ي کلئ تیدي ت الیها اس فاده شد .ت الیها با اس فاده از
 )Thompson et al., 1994( ClustalWدر يرمافاار
 )Tamura et al., 2013( Mega 6ردیفیابی شديد.
پس از بررسيی ت الی هاي اسي خرا شده از بايک تن،
یييک ايطعييه دربرگیريييده  997افييت بيياز از تي م
می کنيدري م علق به بخشيييی از تن  NADH5در
تحلیلها اسيي فاده شييد .از ت الی هاي م علق به شييیر
()P.leo

(AF385613

و

،)AF385614

بييبيير (،HM185182 ،EF551003( )P.tigris
 HM589214و  )HM589215و پييليينييگ بييرفييی
( (EF551004) )P.unicaبييه عيني ان بيرونگيروه
اس فاده شد.
به منظ ر ارزیابی م اعیت کدونها و پیدا کردن
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تن ژ تي ی ی پایین پلنگ ایرايی...
کيدون -ت افهاي اح مالی ،يرم افاارهاي Seaview

 79999شيبیهسيازي ،اس فاده شد .در این آزم نهاي

 4و  Mega 6م رد اس فاده ارار گرف ند .آزم ن اشباژ

ين یسييازي فرض میشيي د که امعیت م رد مطالعه

ايایااینی ( )Xia et al., 2003با اسييي فاده از يرم

در یيک دوره ط ليايی ت ياملی در تعاد اهش-رايش

افاار )Xia, 2013( DAMBE 5ايجام شد .همينین،

ب ده اسييت ( .)Nei & Kumar, 2000در م اردي که

به منظ ر بررس يی اشييباژ اح مالی در سييط و واگرایی

امعیت هدپ به واسييطه گسيي رش ياگهايی در تعاد

بيالياتر از رسيييه اایااینی هاي هه انس و غیرهه

اهش-رايش يباشييد ،این آمارهها به سييمت ارزشهاي

انس در برابر ف اصييل کیم را اسيي فاده شييد .به رین

منفی معنیدار تمييایييل ي اهنييد داشيييت ( Ojeda,

مييد هيياي اييایااینی ي کلئ تیييدي بيا اسييي فيياده از

 .)2010همينین ،به منظ ر ارزیابی معنیداري برازش

 PartitionFinder 1.1.1بيا معیيار اطلياعاتی بیاین

ت زیع یک گسيي رش امعی ی ،از آماره Ramos-( R2

( )BICتعیین شيييد .بنابراین HKY+I+G ،به عن ان

 ،)Onsins & Rozas, 2002با  7999ت رار ،در يرم

به رین ميد اایااینی شيييناسيييایی شيييد .دريت

افاار  DnaSP 5.10اس فاده شد .واگرایی تي ی ی بین

تبارشناي ی بیاین با اس فاده از يرم افاار MrBayes

گروه هيا بر اسييياس ميد  Kimura 2-Pبا تعداد

،)Ronquist & Huelsenbeck, 2003( 3.2.2بر

 79999ت رار در يرم افاارTamura et ( Mega 6

اسييياس چرييه زيجیره ميارک پ ( )MCMCبا چهار

)al., 2013محاسبه شد.

ااراي ههزمان و تعداد  99میلی ن ت رار رسييه شييد.
يم ييهبرداريها در هر  7999ت رار ايجام شيييد و 79

 .3نتایج

درصيييد دريتهاي به دسيييت آمده از تحلیلها کنار

در این پژوهش تعداد  70يم يه پلنگ از مناطق

گذاش ه شديد .مناساترین دريت با اس فاده از ااي ن

مخ لف ایران با م فقیت ت الییابی شيييد .علاوه بر این،

اک ریت به دسييت آمد .شييب ه هاپل تایپی ،بر اسيياس

تيعييداد  99تي الييی مي ييعييلييق بييه پييژوهييش ابلی

تحلیل اتصيييا میايه ( )Bandelt et al., 1999و با

( )Farhadinia et al., 2015همراه بييا  787ت الی

اس فاده از يرم افاار  PopART 1.7رسه شد.

شبيت شيييده در بيايک تن (چهار يم يه از ایران711 ،

تعيداد هياپل تيایيپها ،اایااههاي چندریخ ی،

يم يه از سييایر کشيي رها و پلنگهاي در اسييارت) در

تن ژ هياپل تيایپی و تن ژ ي کلئ تیيدي با اسييي فاده از

تحلیلها اس فاده شديد .در مجم ژ ،تعداد  973ت الی

)Librado & Rozas, 2009( DnaSP 5.10

در تحلیلها م رد اسييي فاده ارار گرف ند .بر اسييياس

محاسيبه شيد .به منظ ر ارزیابی ش اهد اح مالی براي

تحلیلها ،دس ه داده م رد بررسی داراي کم رین اشباژ

رشييد امعیت در گذشيي ه ( Ramirez-Soriano et

اایااینی اسييت (ش ي ل شييماره  .)7ارزش هاي يمایه

 )al., 2008از آزم نهياي  )Fu, 1997( Fu’s FSو

اشيييبياژ اایااینی ( )ISSبه ط ر معنی دار کم ر از

 )Tajima,1989( Tajima’s Dدر ييييرمافييياار

ارزشيييهاي يمایه بحرايی اشيييباژ اایااینی ()ISSC

 ،)Excoffier & Lischer, 2010( Arlequin 3.5با

برآورد شيييديد ( .)p>9/97بنابراین ،دسييي ه دادههاي
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م رد بررسيی مناسا تحلیل هاي تبارشناي ی ب ده و

ادامه تحلیلها با آيها مجاز ب ده است.

شکل  -1جایگزینیهای همجنس و غیرهمجنس در برابر فاصله کیمورا برای توالی  551جفت باز از ژن  NADH5میتوکندری.

بر اسيياس یاف هها ،سييه هاپل تایپ در  70يم يه

 IRAN1و  IRAN2در ايایااه ي کلئ تیدي 79339

م علق بيه این پژوهش شييينياسيييایی شيييد که براي

با پرولین در هاپل تایپ  IRAN3اایااین شده است.

ياماذاري ،از پژوهش ابلی پیروي شد ( Farhadinia

همينین در اایااه ي کلئ تیدي شماره  ،79909اسید

 )et al., 2015و با يامهاي  IRAN1براي کل ایران،

آمینيه کدکننده تر يین در هاپل تایپ هاي IRAN1

 IRAN2براي اس ان گلس ان و  IRAN3براي اس ان

و  IRAN3بيا م ی يین در  IRAN2اایااین شيييده

فارس معرفی می شي يد (شي لهاي شماره  9 ،9و .)0

است.

اسيييیيد آمینيه کدکننده ل سيييین در هاپل تایپ هاي

صفحه 80
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شکل شماره  :2روابط تبارشناختی بین پلنگ های ایرانی و سایر پلنگ های جهان بر اساس  551جفت باز از ژن  .NADH5شیر و ببر به عنوان
برونگروه استفاده شدند .اعداد روی شاخه ها مقدار احتمال پسین را بر اساس استنتاج بیزین نشان میدهند .مثلثها ( ) ،هاپلوتایپهای شناسایی
شده از ایران را نشان میدهند .نمونههای  IRAN1تا  IRAN3سه هاپوتایپ شناسایی شده در این پژوهش را نشان میدهند.

شکل شماره  :3شبکه هاپلوتایپی بین پلنگ های ایرانی و سایر پلنگ های جهان با استفاده از روش اتصال میانه بر اساس 551
جفت باز از ژن  . NADH5دایره های روشن (زرد رنگ) هاپلوتایپ های شناسایی شده در پژوهش حاضر هستند.
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شکل شماره  :4نقشه پراکنش نمونه های پلنگ بدست آمده برای این پژوهش و هاپلوتایپ های شناسایی شده بر اساس  551جفت
باز از ژن  NADH5در حوزه پراکنش پلنگ در کشور .نقشه پراکنش پلنگ در ایران از مقاله  Jacobsonو همکاران ( )2016اقتباس شده
است.

ادو شيييماره  ،7آمارههاي تي ی ی محاسيييبه

هاپل تایپی در پلنگ هاي آسیایی و آفریقایی به ترتیا

شيييده را براي  973ت الی از پلنگهاي اهان يشيييان

 9/190و  9/810برآورد شيييد .بر اسييياس آزم نهاي

میدهيد .ليازم بيه یادآوري اسيييت که در این تحلیل

 Fu’s FSو  ،Tajima’s Dيشايههاي مشخصی از یک

آمارههاي تي ی ی مرب ط به پلنگهاي ایران به ص رت

گسييي رش امعیيتشيييناي ی ياگهايی در پلنگهاي

مجاا از دیار پلنگ هاي آسیایی يیا برآورد شده است.

آسيیایی مشياهده میش د ( .)p>997با این وا د ،بر

پلنگهاي ایرايی در مقایسييه با دیار پلنگها ،سييطح

اسيياس آماره  R2گس ي رش امعیتشييناي ی در هی

تن ژ هياپل تيایپی ( )9/939و تن ژ ي کلئ تیيدي کمی

کدام از گروهها معنیدار يیست.

( )9/99999را يشيان میدهند (ش ل شماره  .)9تن ژ
جدول شماره  :1برخی آمارههای ژنتیکی برای پلنگهای ایران در مقایسه با سایر پلنگهای جهان بر اساس توالی  551جفت باز
 :n .NADH5تعدداد افراد  :hتعداد هاپلوتایپ  :Hdتنوع هاپلوتایپی  :SDانحراف معیار  :Piتنوع نوکلئوتیدی به ازای هر جایگاه :K
متوسط تعداد اختلاف نوکلئوتیدی  :Pتعداد جایگاههای متغیر.
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به منظ ر دسييتیابی به برآوردهایی از اي لاپ تي ی ی

ایرايی و آسييیایی ( )9/9997به دسييت آمد .پلناهاي

بین پلنيگهياي ایرايی و سيييایر پلنگها ،از مد هاي

ایرايی بیشييي رین فيياصيييلييه تي ی ی ( )9/9998را بييا

 K2Pسيي فاده شيييد (ادو شيييماره  .)9بر اسييياس

پلنگهاي آفریقایی داريد.

یياف ههاي هر دو مد  ،کم رین برآورد بین پلنگهاي
جدول شماره  :2برآورد میانگین واگرایی تکاملی بین پلنگهای ایرانی و سایر پلنگها بر اساس  551جفت باز از ژن  NADH5با
استفاده از مدلهای .K2P

گروه

ایران

آسیا

آفریقا

عربی

ایران

-

-

-

-

آسیا

9/9997

-

-

-

آفریقا

9/9998

9/9909

-

-

عربی

9/9917

9/9989

9/9999
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 .4بحث و نتیجه گیری
مطييالعييه حيياوييير یيياف ييه هيياي پژوهش ابلی
( )Farhadinia et al., 2015را دربياره پلنيگ هاي
ایرايی تأیید يم ده و از وا د یک دودمان تک شيييايه
حميایيت می کنيد .در این پژوهش تعيداد يم ييههاي
بیشييي ري از ایران ( 93پلنگ از سيييراسييير ایران) در
مقایسييه به پژوهشهاي پیشييین ( 99يم يه) اس ي فاده
شييد .با این وا د ،تنها همان سييه هاپل تایپی که در
گذشيي ه شبت شييده ب د شييناسييایی شييديد .وا د
هياپل تيایپ غالا در سيييراسييير کشييي ر و همينین
کشيي رهاي همسييایه( )Rozhnov et al., 2011در
کنيار دو هاپل تایپ يادیک به آن میید آن اسيييت که
پلنگ هاي ایران و ح ی کش رهاي همسایه داراي یک
منشيأ مادري مش رک ب ده و از يیاهاي م فاوتی يب ده
ايييد ( .)Farhadinia et al., 2015يشييييايارهيياي
می کنيدریایی به دلیل وراشت مادري مبین سييياي ار

امعیيت در پلنگ هاي ماده اسيييت ( Ropiquet et

 )al., 2015و فقدان چنین ساي ار م ايی يشان از آن
دارد کيه ايابجایی گسييي رده اي در میان پلنگ هاي
ایرايی وا د دارد .ي ایج این پژوهش ،وا د ساي ارهاي
م مایا امعی ی در سييرتاسيير ایران و ح ی کش رهاي
همسایه را در تي م م رد بررسی تأیید يمی کند.
پلنگ ها تن ژ تي ی ی بالاتري يسبت به بريی از
دیار گربه سايان مايند شیر()Dubach et al., 2005
و اا ار ( )Eizirik et al., 2001داريد
( .)Uphyrkina et al., 2001ولی چنین آرایش
فضایی تن ژ تي ی ی پلنگها در سرتاسر ح زه اي شار
آيها همان يیست .پلنگ هاي ساکن

آفریقا و

هندوس ان از تن ژ تي ی ی بالاتري در مقایسه پلنگهاي
مناطق دیار بري رداريد .در پژوهش دیاري 97 ،يم يه
پلنگ مرب ط به آفریقاي ان بی براساس اطعه اي به
ط

 999افت باز مرب ط به به دو تن  NADH5و
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 ،D-loopم رد بررسی ارار گرف ه و تن ژ تي ی ی بالایی

عن ان شايص يشان دهنده چندریخ ی تي ی ی

رؤیت شد ،بط ری ه هر يم يه يماینده یک هاپل تایپ

م ردبررسی ارار داده ايد ،تن ژ بالاتر آن در ایاس با

منحصر به فرد ب ديد ( .)Tensen et al.,2011در

سایر تن هاي می کندریایی مايند  D-loopیا cytb

NADH5

می باشد ( .)Tensen et al. 2011علی رغه اي ظار

977

مشاهده چندریخ ی در این تن ،مطالعه فعلی در کنار

افت باز ،شش هاپل تایپ در میان يه يم يه پلنگ از

پژوهشهاي ابلی ( Uphyrkina et al., 2001,

بخشهاي مخ لف این کش ر شناسایی شد

Rozhnov et al., 2011, Farhadinia et al.,
 )2015به ي بی يشان از تن ژ تي ی ی پایین در سطح

هندوس ان يیا در بررسی ت الی

م رداس فاده ارار گرف ه در مقاله پیش رو با ط

( .)Uphyrkina et al,. 2001پژوهش دیاري مب نی
بر  709يم يه پلنگ از آفریقاي ان بی براساس ت الی

این تن می کندریایی در بخشهاي گس رده اي از

یابی  7191افت باز دو تن  NADH5و  cytbکه

ح زه اي شار پلنگهاي ایرايی در غرس آسیا دارد.

منجر به شناسایی  98هاپل تایپ شد ( Ropiquet et

ارزیابی ووعیت تي ی ی پلنگ هاي ایرايی با اس فاده از

 .)al., 2015این در حالی است که همايند تن ژ

يشايارهاي مب نی بر تي م هس هاي میت ايد تص یر

هاپل تایپی پایین پلنگهاي ایرايی که در این مطالعه

کاملتري ارا ه يماید.

يشان داده شد ،سایر زیرگ يه ها يیا از تن ژ چندايی

تن ژ هياپل تایپی بالا همراه با تن ژ ي کلئ تیدي

بري ردار يیس ند ،مايند زیرگ يه در آس ايه ايقراض

پایین ،یک گسي رش سریع از یک ايدازه م شر ک چک

پلنگ آم ر که تنها دو هاپل تایپ در  79يم يه پلنگ

امعیييت را پیشييينهيياد میدهييد (.)Avise, 2000

وحشی شناسایی شد(.)Uphyrkina et al., 2002

همينین ،ارزشهاي منفی و معنیدار به دسيييت آمده

ککر این ي ه وروري است که براي مقایسه

در آزم نهاي ين ی سازي ش اهد به يسبت روشنی را

هاپل تایپهاي شناسایی شده و تن ژ تي ی ی امعی ها،

براي گسييي رشهاي امعیتشيييناي ی (Fu, 1997؛

ح ی الام ان

 )Ojeda, 2010در پلنگهاي آسيیایی يشان میدهد.

يادیک به هه م رد اس فاده ارار گیرد .در تمامی چهار

در حيياليی کييه بر اسيييياس آميياره  R2گسييي رش

پژوهش پیشین در زمینه تن ژ تي م می کندریایی

امعیيتشيييناي ی در هی کدام از گروههاي پلنگها

وروري است تا تيهاي مشابه با ط

پلنگ ( Uphyrkina et al., 2001; 2002, Tensen

معنیدار يیسيييت .آمارههایی مايند  Fu’s FSو  ،R2از

 ،)et al., 2011, Ropiquet et al., 2015تن

ادرتمندترین آزم ن ها براي شييناسييایی رشد امعیت

 NADH5م ردبررسی و تحلیل ارار گرف ه است و از

هسيي ند .به هر حا  ،آماره  R2براي ايدازههاي ک چک

همین رو ،به پژوهش حاور براساس يم يه هاي ایرايی
ااازه می دهد تا ب ايد یاف ه هاي ي د را براي سنجش

يم يه برآوردهاي به ري دارد ( & Ramos-Onsins

.)Rozas, 2002

تن ژ تي ی ی پلنگ ها با آيها م رد مقایسه ارار دهد.

درکنار یک هاپل تایپ رایج در سرتاسر ایران که

علت اصلی که تمامی این پژوهش ها این تن را به

در بیش ر يم يه ها ( )%39دیده می ش د ،دو هاپل تایپ
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منطقه اي يیا در ح زه پراکنش پلنگ ایرايی حضييي ر

پلئیس ي سيين رخ داده اسييت .زمان اح مالی ايشييقاق

دارييد .هاپل تایپ يخسيييت تاکن ن تنها در یک يم يه

دودمان مادري پلنگ هاي ایرايی از سيييایر پلنگ هاي

پلنگ از اسي ان گلس ان گاارش شده است .هاپل تایپ

آسييیا در يیمه دوم پلئیسيي سيين که ههزمان با آغاز

دیار در پلنگهاي سييياکن در بخشهایی از اسييي ان

آيرین عصيير یخبندان می باشييد ،برآورد شييده اسييت

فارس (یک يم يه از شييهرس ي ان کازرون و دو يم يه از

( .)Farhadinia et al., 2015در این دوره ،اح ميالا

پارک ملی بم ) شييناسييایی شييد .در پژوهشييی دیار،

پلنگ هاي غرس آسیا محدود به تعدادي پناهااه شده

وا د هاپل تایپ اي صييياصيييی در يرس هاي اه هاي

باشيند که شارش تيی بسیار محدودي با سایر زیرگ يه

سياکن بخشهایی از اسي ان فارس (اطراپ مرودشت)

هاي پلنگ ها داشييي ه ايد ،ولی اح مالا ارتباط تي ی ی

گاارش شده است که در مقایسه با سایر هاپل تایپهاي

بیشي ري درون زیرگ يه وا د داشي ه است .همينین

ييرس ايهي هاي در ایيران ،کيياميلييا مجاا اسييييت

پلنگ ها گ يه هایی هس ند که مساف هاي گس رده اي

( .)Ashrafzadeh et al., 2016یيياف ن علييل تن ژ

را براي یاف ن منابع ادید طی می کنند ( Fattebert

تي ی ی م مایا گ شي خ اران بارج ا ه مايند پلنگ و

 )et al., 2013کيه در کنيار فقدان م ايع اغرافیایی

يرس اه ه اي در ح زه زاگرس در اس ان فارس ي د

اابل ت اه در بخشييهاي گس رده اي از ح زه پراکنش

می ت ايد به کسيا تصي یري دایق تر از تبارشناسی و

پلنگ در غرس و مرکا آسييیا ( & Gavashelishvili

ت امل این گ يه ها در کش ر کمک يماید.

 )Lukarevskiy, 2008ي د می ت ايييد بييه فقييدان

در این پژوهش تعيدد هياپل تایپ ها در مقیاس
يرد (مايند یک یک منطقه حفاظت شييده) مشيياهده

سيياي ار امعی ی و وا د هاپل تایپ مشيي رک کمک
يماید.

يشد .به عن ان م ا هر دو يم يه م ا د از پارک ملی

دومین فرويييیيه تن ژ هياپل تایپی پایین پلنگ

بم داراي هياپل تيایيپ  IRAN3ب ديد .در بررسيييی

هياي ایرايی مرب ط بيه يقش تن هياي می کنيدریایی

دیاري بر اسيياس تي م محدوده کن رلی در سييه پلنگ

اسيت که براي ت لید ايرتي وروري در ساي ن ATP

در پييارک ملی تنييدوره يشييييان داد کييه همای بييه

و حفظ دماي بدن ب ار می رود .از همین رو ،این تيها

هياپل تيایپی که پیش از این ت سيييط  Uphyrkinaو

مم ن است تحت فشارهاي اي خابی در گ يه هایی که

هم ياران ( )9997در میيان پلنگ هاي ایران گاارش

در ارتفاعات بالا زیست می کنند ،باشند .چنین پدیده

شده ب د ،تعلق داريد (.)Nassiri et al., 2011

اي در اي اعی از ( Capriniياي اده گاوسايان) مشاهده

هن ز بييه درسييي ی يمی ت ان علييل چنین تن ژ

شييده اسييت ( .)Hassanin et al., 2009تن ژ پایین

تي ی ی پایینی در سيييطح تن  NADH5را در پلنگ

هياپل تيایپی در تي م می کنيدریيایی پلنگ برفی P.

هاي غرس آسييیا و ایران ت وييیح داد .با این حا یک

 unicaيیا به ووي و دیده شييده است و ی ی از علت

شيياید با دوران یخبندان و

هياي آن به کارکرد تي م می کندریایی يسيييبت داده

فروييیه در این يصيي

يشييي سيييالی مرتبط بياشيييد که در يیمه دوم دوره

شييده اسييت .به این صيي رت که این بخش از سييل
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تنفس ه ازي و دري یجه تحت فشار اي خابی

فارس غیراابل بازگشت به طبیعت هس ند ،براي ایجاد

مسيئ

در محیطهایی اسييت که اکسييیژن در آن که باشييد

یييک بريييامييه ت یر در اسيييارت اييامع بهره ا یييد.

( .)Janecka et al,. 2017يمی ت ان بييا ايياطعیييت

همينین ،این پژوهش يشيييان دهنيده آن اسيييت که

دربياره صيييحت این فرويييیه براي پلنگ هاي ایرايی

درص ي رت يیاز سييایر کش ي رهاي دايل ح زه پراکنش

اظهياريظر کرد ،زیرا معم لا در ارتفاعی که پلنگ هاي

پلنگ ایرايی براي به دست آوردن افراد زادآور از ایران

ایرايی زييدگی می کننيد (معم لا  7999تا  9999م ر

براي ایجياد برييامه ت یر و معرفی مجدد پلنگ ،افراد

بالاتر از سييطح دریا) مشيي ل کمب د اکسييیژن به يظر

م ا د در اسارت از لحاظ تي ی ی به ي بی می ت ايند

يمی رسد مش ل اابل ت اهی باشد .درعین حا  ،این

يمياینده پلنگ هاي ایران ب ده و يیازي به زيده گیري

دو گ يه تا ارتفاژ  0999م ري در چین شبت شييده ايد

پلنگ از طبیعت از بخشييهاي ياصييی از کشيي ر يمی

و اح ما دارد این فرویه فشار اي خابی در م رد پلنگ

باشد.

در بخشيييهيایی از ح زه اي شيييار آن صيييادق باشيييد
(.)Buzzard et al., 2017

تشکر و قدردانی

يیمی از هاپل تایپ هاي شيييناي ه شيييده پلنگ

ي یسييينيدگان بري د لازم می دايند از هم اري

هياي مرکا و غرس آسيييیيا در پلنيگ هاي م ا د در

صمیمايه کارشناسان آزمایشااه مرکاي (بخش زیست

اسيارت دیده يشده که مبین آن است که ح ی همین

فناوري) پردیس کشيياورزي و منابع طبیعی دايشييااه

تن ژ تي ی ی پایین پلنگ هاي این ح زه در اسارت به

تهران آايياي کيياوه يسيييرویييايی و يييايه يييدا ا تی

ص رت کامل وا د يدارد .از همین رو ،ت صیه می ش د

سيييپاسييياااري يمایند .همينین از دفاتر م زه تاریخ

که سييازمان حفاظت محیط زیسييت با ت اه بیش ي ري

طبیعی و کييایر تي ی ی و مدیریت شييي ار و صيييید

پلنيگ هيایی کيه بيه هر دلیلی اادر به بازگشيييت به

سازمان حفاظت محیط زیست بابت صدور مج ز يم يه

طبیعت يیسييي ند را م رد ت اه ارار داده و از آيها ،به

برداري سپاساااري می ش د.
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