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 :چکیده
در این ردار است. حفاظت از حیات وحش بري مدیریت و  درها از اهمیت به سياایی بررسيی اایااه تبارشيناي ی و تن ژ تي ی ی امعیت

هر کش ر به شمار ویژه در هاي حفاظ ی از اول یت هسي ند اي و ک چکهاي ل هداراي امعیتمعرض يطر ايقراض که  هاي درگ يهمیان، 

 999 ،رمنظ این . به ه استسير کشي ر م رد بررسی ارار گرف در سيرتای و تن ژ تي ی ی پلنگ ایرايی سيتبارشينا، پژوهشدر این  رويد.می

با اس فاده از دو افت مخ لف کش ر مناطق  هاييم يه بافت از پلنگ 93 مرب ط به (NADH5)م علق به تن  تي م می  کندري از افت باز

ر عم می در سراس، که یک هاپل تایپ به ط ر شدمشاهده ایران هاي در میان يم يهسه هاپل تایپ ها، بر اساس یاف ه یابی شيد.ت الی آغازگر

در شيما  )اسيي ان گلسي ان( و غرس )اسيي ان فارس( محدود هاي اغرافیایی ک چ ی دو هاپل تایپ دیار به گسيي ره و کشي ر پراکنش دارد

ن ژ و داراي ت یاغرس آسدر مرکا و آن تمامی گس ره پراکنش  یو ح  ایران در سرتاسر کش ر ایرايی پلنگدهد که يشان میج ي ای .هسي ند

در پلنگ  يها يهیرگز یربا سا یسهدر مقاکه پلنگ ایرايی  رسدعلاوه بر این، به يظر میاست.  در تن م ردبررسی یرپذیري تي ی ی پایینییتغ

. ي ایج این مطالعه يشييان دهنده اهمیت و وييرورت اسييتبري ردار  يتریینپاهاپل تایپی از تن ژ  ،گ شيي خ اران بارج ا ه یرسييا یااهان 

 .استبه منظ ر پیشایري از ايقراض آن اس ان فارس  درهاپل تایپ اي صاصی  راکنشحفاظت در ح زه پسطح ارتقاي 
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 قدمهم .1

ترین پراکنش ( گس ردهPanthera pardusپلنگ)

 Nowellرا در میان گربه سايان در سراسر ديیا دارد )

& Jackson, 1996.)  پلنگ در غرس آسیا، زیرگ يه

حض ر دارد که  P. p. saxicolor ایرايی با يام علمی 

از افغايس ان و پاکس ان تا ایران، افقاز، ترکیه و عراق 

(. کش ر ایران Jacobson et al., 2016پراکنده است )

پراکنش پلنگ ایرايی در عمده ترین ح زه به عن ان 

 ,.Jacobson et al)ش د سطح اهان شناي ه می

2016). 

گسي ره وسیع پراکنش پلنگ در اهان همراه با 

هاي ریخت آمیاي بدن و ویژگیهياي م ن ژ رييگالا 

سنجی آن در مناطق مخ لف منجر شيناي ی و ریخت

 Pocockبندي اولیه این گ يه ت سييط شييد که در رده

زیرگ يه ت صييیف شيي د. در سييا   91( تعداد 7399)

7339 ،Miththapala  و هم اران با اس فاده از تحلیل

 هاپلنگهاي م ل  لی هشيييت زیرگ يه را براي تمامی 

هاي مرکا آسيیا را با عن ان شيناسيایی يم ديد و پلنگ

( معرفی کرديد. در سا  P.p.saxicolorپلنگ ایرايی )

9997 ،Uphyrkina ا اسييي فيياده از و هم ييارايش بيي

 هايها، پلنگو ریاماه ارهيشيييايارهاي می  کندریایی 

 .P  و P. p. nimr غرس و مرکا آسیا در دو زیرگ يه 

p. saxicolor ه زیرگ يهرار دادييد. بنابراین، تعداد يُا 

براي پلنگ در سيرتاسر محدوده پراکنش آن شناسایی 

( 9997و هم ارايش ) Uphyrkinaشد. بر اساس يظر 

 .Pتميامی پلنيگ هاي ياورمیايه، به اا پلنگ عربی 

p. nimrباید در زیرگ يه ،  P. p. saxicolor  طبقه

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 گسيي ره منجر شيي د. 

ليازم به ککر اسيييت، از آيجایی که تقریبا تمامی يم يه 

و هم اران  Uphyrkina هاي اسيي فاده شييده ت سييط

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 

هاي آيها کسييا اطمینان بیشيي ر در م رد بريی یاف ه

 بررسی هاي بیش ري م رد يیاز است. 

Khorozyan  ( با اسيي فاده 9999و هم اران ،)

اي، این يظریه سيينجی امجمه هاي ریختاز بررسييی

که تمامی امعی هاي غرس آسييیا به اسيي  ناي شييبه 

تعلق   P. p. saxicolorاایره عربسيي ان به زیرگ يه 

دارييد را رد کردييد و به ط ر کلی دو زیرگ يه را براي 

 .P. pشيييميا  ایران، ترکمنسييي يان و ح زه افقيياز)

ciscaucasica( و ان س ایران و پاکسييي ان )P. p. 

sindica( پیشييينهياد داديد )Khorozyan et al., 

. در پژوهشيييی دیار، بيا اسييي فياده از تحلیل (2006

هاي م علق به سيرتاسر ایران يظریه م رف تي یک يم يه

مذک ر مردود شده و حض ر یک دودمان تک تباري در 

پيلينييگ هيياي ایييرايييی ميي رد تييا یييد ارار گرفييت 

(Farhadinia et al., 2015  .) 

در پژوهش هاي گذش ه، ی ی از مش لات ادي 

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 

ن ژ تتر ب ده است. از همین رو، به منظ ر تبیین دایق

تي ی ی و تبيارشييينياسيييی پلنگ ها در غرس آسيييیا، 

ن مخ لفی تلاش کرده ايد با يم يه برداري پژوهشيييارا
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کياميل تر، یاف ه هاي ي د را در این زمینه ارا ه کنند. 

در  SINو  SAX1 ،SAX2در گذش ه سه هاپل تایپ 

محدوده اي شيار پلنگ ایرايی در غرس آسيیا شيناسایی 

ی پژوهش(. در Uphyrkina et al., 2001شده است )

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

همان  af1معرفی شديد که  az2/k1و  af1 ،ir2 هاي 

ب د کييه ابلييا شبييت شيييده ب د  SAX2هيياپل تييابييپ 

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

NADH5  در تي م می  کنيدري، سيييه هياپل تایپ در

 شد که با پلنگ از سيرتاسير ایران شيناسایی 99میان 

ت صیف شديد  IRAN3و  IRAN1 ،IRAN2يامهاي 

هاي ، دو هاپل تایپ دیار در پژوهشIRAN3و غیر از 

 ,.Farhadinia et al)پیشييین گاارش شييده ب ديد 

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

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

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

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

یيک هاپل تایپ فقط در دايل پلنگ هاي در اسيييارت 

(، یک هاپل تایپ تنها در SAX1گاارش شييده اسييت )

( و دو SINیک فرد از افغايسي ان معرفی شييده است )

ايد. همينین، یک هاپل تایپ فقط در ایران شبت شيييده

 تري داشيي ه و درراکنش يسييب اگ گسيي ردههاپل تایپ پ

هاي وحشيييی ایران، آکربایجان و ترکمنسييي ان پلنگ

( در af1شيناسيایی شيده اسيت. ششمین هاپل تایپ )

هاي افغايسي ان و ارمنسي ان گاارش شييده است پلنگ

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

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

 بحث برايایا است.  آوريشافت

بخش عميده تي م می  کندریایی مهره داران به 

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

در مقایسيييه با سيييایر تيهاي هاار بياز ط   دارد.  71

و  16S rRNAمی  کندریایی، برآورد شييده که تيهاي 

NADH5  افت باز اش قاق و  %99/9به ترتیا با يرخ

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

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

NADH5 تا  9هاي ايیر )ظاهرا براي بررسيی اش قاق

میلی ن سييا  پیش( بیشيي رین کارایی را داريد، ولی  9

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

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

از  NADH5هاي گذش ه، تن بر اساس پژوهش

يرخ اهش به يسيييبت زیادي در میان گ شييي خ اران 

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

بندي و بررسييی تبارشييناسييی گربه اوبراین براي رده

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

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

هاي ایران و همينین اابل ایاس ب دن ي ایج با پلنيگ

اي خياس گردیيد تا  NADH5هياي دیار، تن پژوهش

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

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

اي یيار پژوهشييياران ارار می دهيد. هدپ از پژوهش 

ن ابط تبارشناي ی بیحاوير، بررسی تن ژ تي ی ی و رو

ها با اسيي فاده از تحلیل هاي ایرايی و سييایر پلنگپلنگ

در تي م می  کندري اسييت. ي ایج  NADH5 تنت الی 

این پژوهش علاوه بر تدایق بیش ر سیس ماتیک پلنگ 

ت اييد بيه تعریف اول یيت هياي حفياظ ی و ایرايی، می

تحقیقاتی براي ارتقاي ووييعیت پلنگ ایرايی در ایران 

 غرس آسیا کمک يماید.و 
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 مواد و روش ها.2

 گردآوری نمونه ها.  2.1

يم يه پلنگ از گسييي ره پراکنش این  70تعداد 

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

براي ايجام این پژوهش با اسيي ناد به مج زهاي صييادر 

شيده ت سيط سازمان حفاظت محیط زیست با شماره 

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

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

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

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

پيا در آمده ب ديد، صييي رت گرفت. همينین از پلنگ 

هاي زيده گیري شييده در اریان پروته يصييا ردیاس 

ارک ملی تنييدوره يیا )مج ز هيياي ميياه اره اي در پيي

( يم يه برداري 79/0/7939م ريه  79919/39شماره 

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 

 %39باشيييد. براي ياهداري يم يه هاي بافت از اتاي   

 اس فاده شد.

و واکنش زنجیره ای  DNAاستتتتجرا   .  2.2

 (PCRپلیمراز )

-بيا اسييي فاده از روش فنل DNAاسييي خرا  

 Sambrookکلروفرم ايجام شد که اا یات آن ت سط 

به منظ ر تهیه ( ت صیف شده است. 7383و هم اران )

و هم اران  Uphyrkinaآغازگرها، اطلاعات مرب طه از 

بيه دسيييت آميد. تنها  NADH5 (  براي تن9997)

ه ( ب7338و هم اران ) Johnsonاز مقياله  F آغيازگر

اساس ت الی هاي پلنگ  رها برآغازگدست آمد. تمامی 

 977، بخشی از آغازگرطراحی شيده ايد. این دو افت 

 NADH5تن می  کنييدریييایی  9افييت بيياز اي هيياي 

ت الی کامل  13242–12632مرب ط بيه ايایااه هاي 

mtDNA  گربيه اهلی در دو اطعيه ادا که در تقریبا

پ شيييی داريد، را تق یت می افيت بياز با هه هه709

بيا ييامهيياي  آغييازگراین دو افييت يمياینيد. اا یيات 

F/RL2   وFL2/RL4  کييه هيير دو از پييژوهييش

Uphyrkina ( اا باس شيييده ايد، 9997و هم اران )

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

 تجزیه و تحلیل .  3.2

بييراي ویرایش  Seqscape 2.6از ييرم افياار 

فاده از ها با اس ها اس فاده شد. ت الیي کلئ تیدي ت الی

ClustalW (Thompson et al., 1994 در )افاار يرم

Mega 6 (Tamura et al., 2013ردیف ) .یابی شديد

هاي اسيي خرا  شده از بايک تن، پس از بررسيی ت الی

افييت بيياز از تي م  997یييک ايطعييه دربرگیريييده 

در  NADH5 می  کنيدري م علق به بخشيييی از تن

 ریم علق به شيي يها یاز ت الها اسيي فاده شييد. تحلیل

(P.leo )(AF385613  وAF385614)، 

، EF551003 ،HM185182) (P.tigris) ربييبيي

HM589214  وHM589215پييليينييگ بييرفييی  ( و

(P.unica) (EF551004) گيروهبييه عيني ان بيرون 

 .شد اس فاده

ها و پیدا کردن به منظ ر ارزیابی م اعیت کدون



 ...تن ژ تي ی ی پایین پلنگ ایرايی
 

 89صفحه  

 

 Seaviewهاي اح مالی، يرم افاارهاي ت اف -کيدون

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

 ( با اسييي فاده از يرمXia et al., 2003) یااینیايا

 ین،( ايجام شد. همينXia, 2013) DAMBE 5افاار

 ییدر سييط و واگرا یاشييباژ اح مال یبه منظ ر بررسيي

غیرهه  و انس هه یااینی هايبيالياتر از رسيييه اا

به رین  اسيي فاده شييد. یم رادر برابر ف اصييل ک انس

ا اسييي فيياده از هيياي اييایااینی ي کلئ تیييدي بييمييد 

PartitionFinder 1.1.1  بيا معیيار اطلياعاتی بیاین

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

شيييناسيييایی شيييد. دريت ینی اا  اایدبه رین مي

 MrBayesتبارشناي ی بیاین با اس فاده از يرم افاار 

3.2.2  (Ronquist & Huelsenbeck, 2003،) بر

( با چهار MCMCاسييياس چرييه زيجیره ميارک پ )

میلی ن ت رار  رسييه شييد.  99زمان و تعداد ااراي هه

 79ت رار ايجام شيييد و  7999ها در هر بردارييم ييه

ها کنار هاي به دسيييت آمده از تحلیلدرصيييد دريت

ترین دريت با اس فاده از ااي ن گذاش ه شديد. مناسا

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

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

 رسه شد. PopART 1.7 افاار اس فاده از يرم

هاي چندریخ ی، ها، اایااهتعيداد هياپل تيایيپ

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

DnaSP 5.10 (Librado & Rozas, 2009 )

 ر ارزیابی ش اهد اح مالی براي ظمحاسيبه شيد. به من

 Ramirez-Soriano etدر گذشيي ه )رشييد امعیت 

2008 ,al.هياي ( از آزم نSFFu’s  (Fu, 1997 و )

Tajima’s D (Tajima,1989در ييييرم ) افييياار

Arlequin 3.5 (Excoffier & Lischer, 2010 با ،)

هاي سيازي، اس فاده شد. در این آزم نشيبیه 79999

شيي د که امعیت م رد مطالعه سييازي فرض میين ی

رايش -ط ليايی ت ياملی در تعاد  اهشدر یيک دوره 

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

امعیت هدپ به واسييطه گسيي رش ياگهايی در تعاد  

هاي ها به سييمت ارزشرايش يباشييد، این آماره-اهش

 ,Ojeda) دار تمييایييل ي اهنييد داشيييتمنفی معنی

داري برازش . همينین، به منظ ر ارزیابی معنی(2010

2R (-Ramosت زیع یک گسيي رش امعی ی، از آماره 

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

 ینب ی یتي  ییواگرااس فاده شد.  DnaSP 5.10افاار 

با تعداد  Kimura 2-P ميد  اسييياس بر هيا گروه

 Mega 6 (Tamura etت رار در يرم افاار 79999

al., 2013).محاسبه شد 

 نتایج. 3

يم يه پلنگ از مناطق  70در این پژوهش تعداد 

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

تيي الييی ميي ييعييلييق بييه پييژوهييش ابلی  99تيعييداد 

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

 711شبيت شيييده در بيايک تن )چهار يم يه از ایران، 

هاي در اسييارت( در یر کشيي رها و پلنگيم يه از سييا

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

بر اسييياس  ها م رد اسييي فاده ارار گرف ند.در تحلیل

اژ اشب ینکم ر يدارا یدس ه داده م رد بررس یلها،تحل

 یهيما هاي ارزش(. 7 شييماره اسييت )شيي ل یااینیاا

کم ر از  دار ی( به ط ر معنISS) یااینیاشيييبياژ اا

( ISSC) یااینیاشيييباژ اا یبحراي یهيما هايارزشييي

 هايدسييي ه داده ین،(. بنابراp<97/9برآورد شيييديد )
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 با آيها مجاز ب ده است. هایلادامه تحلو  ب ده یتبارشناي  هاي یلمناسا تحل یم رد بررسي

 
 

 
 

 میتوکندری. NADH5 جفت باز از ژن 551فاصله کیمورا برای توالی  جنس در برابرجنس و غیرهمهای همجایگزینی -1شکل 

 
 

يم يه  70ها، سييه هاپل تایپ در بر اسيياس یاف ه

م علق بيه این پژوهش شييينياسيييایی شيييد که براي 

 Farhadiniaياماذاري، از پژوهش ابلی پیروي شد )

et al., 2015هاي ( و با يامIRAN1  ،براي کل ایران

IRAN2  براي اس ان گلس ان وIRAN3  براي اس ان

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

اسيييیيد آمینيه کدکننده ل سيييین در هاپل تایپ هاي 

IRAN1  وIRAN2  79339در ايایااه ي کلئ تیدي 

اایااین شده است.  IRAN3با پرولین در هاپل تایپ 

، اسید 79909کلئ تیدي شماره همينین در اایااه ي 

 IRAN1آمینيه کدکننده تر  يین در هاپل تایپ هاي 

اایااین شيييده  IRAN2بيا م ی يین در  IRAN3و 

است. 
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ببر به عنوان و  . شیرNADH5جفت باز از ژن  551روابط تبارشناختی بین پلنگ های ایرانی و سایر پلنگ های جهان بر اساس  :2شماره شکل 

های شناسایی (، هاپلوتایپها )دهند. مثلثاستفاده شدند. اعداد روی شاخه ها مقدار احتمال پسین را بر اساس استنتاج بیزین نشان میگروه برون
 دهند.سه هاپوتایپ شناسایی شده در این پژوهش را نشان می IRAN3تا  IRAN1های دهند. نمونهشده از ایران را نشان می

 

 
 

 551شبکه هاپلوتایپی بین پلنگ های ایرانی و سایر پلنگ های جهان با استفاده از روش اتصال میانه بر اساس : 3شماره  شکل
 . دایره های روشن )زرد رنگ( هاپلوتایپ های شناسایی شده در پژوهش حاضر هستند.NADH5جفت باز از ژن 
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جفت  551بر اساس ژوهش و هاپلوتایپ های شناسایی شده : نقشه پراکنش نمونه های پلنگ بدست آمده برای این پ4شماره  شکل
( اقتباس شده 2016و همکاران ) Jacobson در حوزه پراکنش پلنگ در کشور. نقشه پراکنش پلنگ در ایران از مقاله NADH5باز از ژن 

 است.

هاي تي ی ی محاسيييبه آماره، 7شيييماره  ادو 

هاي اهان يشيييان ت الی از پلنگ 973براي شيييده را 

دهيد. ليازم بيه یادآوري اسيييت که در این تحلیل می

هاي ایران به ص رت هاي تي ی ی مرب ط به پلنگآماره

هاي آسیایی يیا برآورد شده است. مجاا از دیار پلنگ

 ها، سييطحهاي ایرايی در مقایسييه با دیار پلنگپلنگ

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

. تن ژ (9)ش ل شماره  دهند( را يشيان می99999/9)

 هاي آسیایی و آفریقایی به ترتیاهاپل تایپی در پلنگ

هاي بر اسييياس آزم نبرآورد شيييد.  810/9و  190/9

SFFu’s   وDTajima’s هاي مشخصی از یک ، يشايه

هاي نگشيييناي ی ياگهايی در پلگسييي رش امعیيت

. با این وا د، بر (p<997) ش دآسيیایی مشياهده می

شييناي ی در هی  گسيي رش امعیت 2Rاسيياس آماره 

دار يیست.ها معنیکدام از گروه

جفت باز  551های جهان بر اساس توالی های ایران در مقایسه با سایر پلنگهای ژنتیکی برای پلنگ: برخی آماره1شماره جدول   

NADH5 .n  تعدداد افراد :h  تعداد هاپلوتایپ :Hd  تنوع هاپلوتایپی :SD  انحراف معیار :Piتنوع نوکلئوتیدی به ازای هر جایگاه :  K :

 های متغیر.: تعداد جایگاهPمتوسط تعداد اختلاف نوکلئوتیدی  

 N h Hd (SD) Pi (SD) K P SFFu’s  Tajima’s گروه

D 2R 

 939/9(989/9) 9 09 ایران
(99971/9 )

99999/9 
999/9 9 990/9- 991/9- 793/9 

 99 19 آسیا
(998/9 )

190/9 

(99919/9 )

99090/9 
999/9 99 **989/79- **991/9- 931/9 

 99 709 آفریقا
(979/9 )

810/9 

(99999/9 )

97909/9 
999/3 09 377/7 119/9 989/9 

 - - - - - - - 7 7 عربی
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یابی به برآوردهایی از اي لاپ تي ی ی به منظ ر دسييت

هاي ها، از مد هياي ایرايی و سيييایر پلنگبین پلنيگ

K2P  (. بر اسييياس 9شيييماره  سيي فاده شيييد )ادو

 هايهاي هر دو مد ، کم رین برآورد بین پلنگیياف ه

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

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

هاي آفریقایی داريد.پلنگ

 
با  NADH5از ژن   جفت باز 551ها بر اساس های ایرانی و سایر پلنگبرآورد میانگین واگرایی تکاملی بین پلنگ: 2شماره  جدول

 .K2Pهای ده از مدلاستفا

 عربی آفریقا آسیا ایران گروه

 - - - - ایران

 - - - 9997/9 آسیا

 - - 9909/9 9998/9 آفریقا

 - 9999/9 9989/9 9917/9 عربی

 . بحث و نتیجه گیری4

مطييالعييه حيياوييير یيياف ييه هيياي پژوهش ابلی 

(Farhadinia et al., 2015 را دربياره پلنيگ هاي )

ایرايی تأیید يم ده و از وا د یک دودمان تک شيييايه 

هاي تعيداد يم ييهحميایيت می کنيد. در این پژوهش 

در  پلنگ از سيييراسييير ایران( 93بیشييي ري از ایران )

يم يه( اسيي فاده  99هاي پیشييین )مقایسييه به پژوهش

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 

در  (Rozhnov et al., 2011)کشيي رهاي همسييایه

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 

يشييييايارهيياي . (Farhadinia et al., 2015)ايييد 

می  کنيدریایی به دلیل وراشت مادري مبین سييياي ار 

 Ropiquet etده اسيييت )امعیيت در پلنگ هاي ما

al., 2015 و فقدان چنین ساي ار م ايی يشان از آن )

دارد کيه ايابجایی گسييي رده اي در میان پلنگ هاي 

ي ایج این پژوهش، وا د ساي ارهاي ایرايی وا د دارد. 

م مایا امعی ی در سييرتاسيير ایران و ح ی کش رهاي 

 تأیید يمی کند. م رد بررسی  همسایه را در تي م

تن ژ تي ی ی بالاتري يسبت به بريی از پلنگ ها 

 (Dubach et al., 2005دیار گربه سايان مايند شیر)

( داريد Eizirik et al., 2001اا ار ) و

(Uphyrkina et al., 2001) . ولی چنین آرایش

ر ها در سرتاسر ح زه اي شافضایی تن ژ تي ی ی پلنگ

آيها همان يیست. پلنگ هاي ساکن  آفریقا و 

اي هاز تن ژ تي ی ی بالاتري در مقایسه پلنگ هندوس ان

يم يه  97در پژوهش دیاري،  مناطق دیار بري رداريد.

پلنگ مرب ط به آفریقاي ان بی براساس اطعه اي به 

و  NADH5افت باز مرب ط به به دو تن  999ط   
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D-loop م رد بررسی ارار گرف ه و تن ژ تي ی ی بالایی ،

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

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

 NADH5هندوس ان يیا در بررسی ت الی 

 977م رداس فاده ارار گرف ه در مقاله پیش رو با ط   

م يه پلنگ از افت باز، شش هاپل تایپ در میان يه ي

هاي مخ لف این کش ر شناسایی شد بخش

(Uphyrkina et al,. 2001 پژوهش دیاري مب نی .)

يم يه پلنگ از آفریقاي ان بی براساس ت الی  709بر 

که  cytbو  NADH5افت باز دو تن  7191یابی 

 Ropiquet etهاپل تایپ شد ) 98منجر به شناسایی 

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

هاي ایرايی که در این مطالعه هاپل تایپی پایین پلنگ

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

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

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

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

ي  ه وروري است که براي مقایسه ککر این 

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

وروري است تا تيهاي مشابه با ط   ح ی الام ان 

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

پژوهش پیشین در زمینه تن ژ تي م می  کندریایی 

 Uphyrkina et al., 2001; 2002, Tensenپلنگ )

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

NADH5  م ردبررسی و تحلیل ارار گرف ه است و از

همین رو، به پژوهش حاور براساس يم يه هاي ایرايی 

ااازه می دهد تا ب  ايد یاف ه هاي ي د را براي سنجش 

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

علت اصلی که تمامی این پژوهش ها این تن را به 

خ ی تي ی ی عن ان شايص يشان دهنده چندری

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

 cytbیا  D-loopسایر تن هاي می  کندریایی مايند 

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

مشاهده چندریخ ی در این تن، مطالعه فعلی در کنار 

 ,Uphyrkina et al., 2001هاي ابلی )پژوهش

Rozhnov et al., 2011, Farhadinia et al., 

طح در س ( به ي بی يشان از تن ژ تي ی ی پایین2015

هاي گس رده اي از در بخش این تن می  کندریایی

در غرس آسیا دارد. هاي ایرايی پلنگح زه اي شار 

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

یر ص ت ايد تاي میيشايارهاي مب نی بر تي م هس ه

 تري ارا ه يماید. کامل

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

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

(. Avise, 2000دهييد )را پیشييينهيياد می امعیييت

دار به دسيييت آمده هاي منفی و معنیهمينین، ارزش

سازي ش اهد به يسبت روشنی را هاي ين یدر آزم ن

؛ Fu, 1997شيييناي ی )هاي امعیترشبراي گسييي 

Ojeda, 2010دهد. هاي آسيیایی يشان می( در پلنگ

گسييي رش  2Rدر حيياليی کييه بر اسيييياس آميياره 

ها هاي پلنگشيييناي ی در هی  کدام از گروهامعیيت

، از 2Rو   FSFu’sهایی مايند دار يیسيييت. آمارهمعنی

ها براي شييناسييایی رشد امعیت ادرتمندترین آزم ن

هاي ک چک براي ايدازه 2Rه هر حا ، آماره هسيي ند. ب

 & Ramos-Onsinsيم يه برآوردهاي به ري دارد )

Rozas, 2002 .) 

درکنار یک هاپل تایپ رایج در سرتاسر ایران که 

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

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

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

هایی از اسييي ان هاي سييياکن در بخشدیار در پلنگ

فارس )یک يم يه از شييهرسيي ان کازرون و دو يم يه از 

پارک ملی بم ( شييناسييایی شييد. در پژوهشييی دیار، 

اي وا د هاپل تایپ اي صييياصيييی در يرس هاي اه ه

هایی از اسي ان فارس )اطراپ مرودشت( شسياکن بخ

اي هگاارش شده است که در مقایسه با سایر هاپل تایپ

 اي در ایيران، کيياميلييا مجاا اسييييتييرس ايهي ه

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

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

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

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

 ت امل این گ يه ها در کش ر کمک يماید. 

در این پژوهش تعيدد هياپل تایپ ها در مقیاس 

يرد )مايند یک یک منطقه حفاظت شييده( مشيياهده 

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

در بررسيييی ب ديد.  IRAN3بم  داراي هياپل تيایيپ 

دیاري بر اسيياس تي م محدوده کن رلی در سييه پلنگ 

در پييارک ملی تنييدوره يشييييان داد کييه همای بييه 

و  Uphyrkinaهياپل تيایپی که پیش از این ت سيييط 

( در میيان پلنگ هاي ایران گاارش 9997هم ياران )

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

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

را در پلنگ  NADH5در سيييطح تن ی پایینی تي ی 

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

فروييیه در این يصيي   شيياید با دوران یخبندان و 

يشييي سيييالی مرتبط بياشيييد که در يیمه دوم دوره 

پلئیسيي  سيين رخ داده اسييت. زمان اح مالی ايشييقاق 

دودمان مادري پلنگ هاي ایرايی از سيييایر پلنگ هاي 

زمان با آغاز در يیمه دوم پلئیسيي  سيين که هه آسييیا

آيرین عصيير یخبندان می باشييد، برآورد شييده اسييت 

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

پلنگ هاي غرس آسیا محدود به تعدادي پناهااه شده 

باشيند که شارش تيی بسیار محدودي با سایر زیرگ يه 

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

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

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

 Fattebert)را براي یاف ن منابع ادید طی می کنند 

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

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

 & Gavashelishvili)س و مرکا آسييیا پلنگ در غر

Lukarevskiy, 2008)  فقييدان ي د می ت ايييد بييه

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

 يماید. 

دومین فرويييیيه تن ژ هياپل تایپی پایین پلنگ 

هياي ایرايی مرب ط بيه يقش تن هياي می  کنيدریایی 

 ATPدر ساي ن وروري  يايرت یدت لاسيت که براي 

تيها  ینرو، ا یناز هم. رود یبدن ب ار م يماو حفظ د

ه ک ییدر گ يه ها یاي خاب يمم ن است تحت فشارها

 یدهدپ ینکنند، باشند.  چن یم یستدر ارتفاعات بالا ز

 ده)ياي اده گاوسايان( مشاه Capriniاز  یدر اي اع يا

 یین(. تن ژ پاHassanin et al., 2009شييده اسييت )

 .P یپلنگ برف ی  کنيدریياییدر تي م م یپیهياپل تيا

unica از علت  ی یشييده است و  یدهبه وويي و د یاي

يسيييبت داده  ی  کندریاییآن به کارکرد تي م م يهيا

بخش از سييل    ینصيي رت که ا ینشييده اسييت. به ا
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 یتحت فشار اي خاب یجهو دري   يمسيئ   تنفس ه از

در آن که  باشييد  یژناسييت که اکسيي یطهاییدر مح

(Janecka et al,. 2017يم .)یييتت ان بييا ايياطع ی 

 یرايیا يپلنگ ها يبرا یهفروييي یندربياره صيييحت ا

 يکه پلنگ ها یمعم لا در ارتفاع یرااظهياريظر کرد، ز

م ر  9999تا  7999کننيد )معم لا  یم یزييدگ یرايیا

 به يظر یژناکسيي ب د( مشيي ل کمیابالاتر از سييطح در

 ینحا ، ا ینباشد. درع یرسد مش ل اابل ت اه یيم

شبت شييده ايد  یندر چ يم ر 0999دو گ يه تا ارتفاژ 

 در م رد پلنگ یفشار اي خاب یهفرو ینو اح ما  دارد ا

از ح زه اي شيييار آن صيييادق باشيييد  ییدر بخشيييهيا

(Buzzard et al., 2017). 

يیمی از هاپل تایپ هاي شيييناي ه شيييده پلنگ 

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

که مبین آن است که ح ی همین اسيارت دیده يشده 

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

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

که سييازمان حفاظت محیط زیسييت با ت اه بیشيي ري 

پلنيگ هيایی کيه بيه هر دلیلی اادر به بازگشيييت به 

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

هاي گلسييي ان و ویژه افرادي که از ح زه هاي اسييي ان

یجاد ، براي اغیراابل بازگشت به طبیعت هس ندفارس 

یييک بريييامييه ت  یر در اسيييارت اييامع بهره ا یييد. 

همينین، این پژوهش يشيييان دهنيده آن اسيييت که 

درصيي رت يیاز سييایر کشيي رهاي دايل ح زه پراکنش 

ر از ایران پلنگ ایرايی براي به دست آوردن افراد زادآو

براي ایجياد برييامه ت  یر و معرفی مجدد پلنگ، افراد 

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

يمياینده پلنگ هاي ایران ب ده و يیازي به زيده گیري 

پلنگ از طبیعت از بخشييهاي ياصييی از کشيي ر يمی 

 باشد. 

 تشکر و قدردانی

 يدايند از هم ار یبري د لازم م یسييينيدگاني 

 تیس)بخش ز يمرکا یشااهکارشناسان آزما یمايهصم

 دايشييااه یعیو منابع طب يکشيياورز یس( پرديفناور

 یو يييايه يييدا ا ت یييايیکيياوه يسيييرو يتهران آاييا

 یخاز دفاتر م زه تار ین. همينینديما يسيييپاسيييااار

 یدشييي ار و صييي یریتو مد ی یتي  یرو کييا یعیطب

بابت صدور مج ز يم يه  یستز یطظت محسازمان حفا

ش د. یم يسپاسااار يبردار
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