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 موضوع:

 یرانیا وزیانقراض  یکیعلل ژنت یبررس

 

 :مقدمه

برخوردار است  یقابل مالحظه ا تیاز اهم یدر منظومه شمس ستیبه عنوان تنها مکان قابل ز نیزم کره

 بشر امروز است.  یآن، ازجمله دغدغه ها ستیز طیو حفظ و توجه به مح

زنگ خطر  ،یلیفس یو سوختها یگلخانه ا یاز اندازه گازها شیبر اثر مصرف ب نیگرم شدن زم دهیپد

بود و از آن سود  عتیاز طب یجزئ انسان یتنها خانه بشر را به صدا درآورده است. در قرون متماد ینابود

درصدد اکتشاف و  ندهیفزا یبه بعد، بشر با سرعت یو حداقل از انقالب صنعت ریاما در چند قرن اخ برد؛یم

 طیبخش اعظم مح یامر منجر به نابود نیبرآمد که ا نیق مختلف زمدر مناط ینیرزمیاستخراج منابع ز

 یو سالحها نیساخت ابزار آتش نیشد. عالوه بر ا یمختلف جانور یگونه ها ستگاهیبه عنوان ز ستیز

به عنوان  ،یرانیو ببر ا ریاز جانوران را در سراسر جهان به انقراض کشاند که ش یاریبس یمدرن، گونه ها

 یبه عنوان نماد گونه ها وزیاز آن جمله هستند. در حال حاضر  رانیمنقرض شده در ا ینماد گونه ها

به همان  یبه زود ند،یایاست و اگر مردم و مسئوالن درصدد حفظ آن برن رانیا راضدر معرض انق یجانور

 دچار خواهد گشت.  یرانیا ریعاقبت ببر و ش



 یابزارها نیاز مهمتر وانیح نیکه ا سازدیرهنمود م جهیتن نیما را به ا ران،یا خیدر تار وزی گاهیجا شناخت

در  وانیح نیاز ا یچه قبل و چه بعد از اسالم بوده است، حت ران،یا خیمختلف تار یها در دوره یشکار

اشعار،  ،یدر آثار هنر وانیح نیگر اید یاستفاده شده است. کارکردها زین یدوره باستان به عنوان ابزار نظام

 افت؛یمردمان و حاکمان گسترش  یبا زندگ وانیح نیا كیکه در بستر ارتباط نزد افتینمود  ریامثال و تعاب

 یبرخالف گذشته به عنوان هدف شکار تلق وزیشکار،  یاما از دوره قاجار به بعد و با ورود اسلحه گرم برا

 که رو به انقراض نهاد. ییشد، تا جا ینگهدار ها حشنه ابزار شکار و در باغ و دیگرد

  

 :قیتحق اهداف

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

 انهیدر خاورم ییایآس وزی رگونهیز یتهای. تمام جمعشودیشناخته م نییپا یکیژنت راتییگونه با تغ نی. اکندیم

در  ییایآس وزی رگونهی. زاستیدر دن ییایآس وزیپناهگاه  نیآخر رانیمنقرض شده و ا ایآس یو جنوب غرب

کاهش  لیقرار دارد و به دل آستانه انقراضدر  یحفاظت در زمره گونه ها یالملل نیب هیفهرست سرخ اتحاد

 درون شیو افزا ییایجغراف ییجدا ستگاه،یز بیاز تخر یناش تیجمع دیاز کاهش شد یناش یتنوع ژن دیشد

 یقطعات طول یبر چندشکل یمبتن یهایاست. بررس ماندهیباق رانیا عتیاز آنها در طب یتعداد اندک یزیآم

 تك راتییتراکم تغ ،یدینوکلئوت تك راتییدر بروز تغ یتنوع ژن دیکاهش شد انگریمحدود شونده ب

و  یاصل یبافت یمجموعه سازگار یکدکننده از جمله ژنها یژنها یدیتك نوکلئوت راتییتغ ،یدینوکلئوت

توسط  یکیژنت یکل راتییدر تغ ریها است. کاهش چشمگ نهگو رینسبت به سا ییایتوکندری. می.ان.اید

در رشد اسپرم، مشکالت  دیشد یهایتوله ها، ناهنجار ریمرگ و م شیمتعدد با افزا یژنوم ینشانگرها

ارتباط دارد.  یعفون یهایماریب وعیدر برابر ش یریپذ بیآس شیدر اسارت و افزا ریتکث یمربوط به برنامه ها

پژوهشها  نگونهیا جیگونه ها دارد. نتا تیریدر حفاظت و مد یحفاظت نقش اساس كیعلم ژنت کهییاز آنجا

مورد استفاده  ییایآس وزی ماندهیباق یتهایجمع تیریدر اسارت و مد دمثلیتول ،یکیدر حفاظت ژنت تواندیم

 . ردیقرار گ

 

 

 

 



 

 :یوگرافیو ب یمعرف

 گوشتخواران، ستهدار و پستاندار از رامهره ی، جانور(Acinonyx jubatus): ی)نام علم وزی ای وزپلنگی

 یاآسی از یعیگستره وس و قاآفری مناطق شتریجانور در گذشته در ب نی. ااست سانانگربه خانواده

 است.روبرو شده تیجمع دیاما امروزه با کاهش شد شد،یم افتی هند قارهشبه و یمرکز

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

در خطر  شودیشناخته م «ییایآس وزپلنگی»که با نام  هارگونهیاز ز یکی وزپلنگ،ی رگونهزی چهار انیاز م

 .دهندیبقا ادامه م به رانای یمرکز یهااز آن در دشت یو تعداد کم است انقراض یجد

طور جانور بتواند به نیاست که اکرده دایپ شرفتیپ یاسال به گونه ونیلیم نیچند یدر درازا وزپلنگی بدن

مدت کوتاه با  یدر ساعت را داشته باشد و البته برا لومتریک 110برابر با  یحرکت با سرعت ییمعمول توانا

پس  هیثان ۲در عرض  وزپلنگی سرعترا دارد.  دنیدو ییبر ساعت هم توانا لومتریک 1۲0برابر با  یسرعت

 شتریب زین یامسابقه یاز خودروها یاریکه از شتاب بس رسدیدر ساعت م لومتریک ۷۵به  دنیاز شروع دو

الغر  یپاها ك،یبر ساعت است. اندام بار لومتریک ۶4برابر با  وزپلنگی یسرعت حرکت نیانگیاست. البته م

جانور  نیترعیرا به سر وزیو گرد،  فیظر کوچك، ایجمجمه و قیعم یپهنا ول کم یانهسی قفسه و بلند،

  است.کرده لتبدی نزمی یرو

 

بدن  یرو یهاخال یاست و آن را نه تنها از رو ریپذصیسانان تشخگربه گریاز د یجانور به آسان نیا

کوچك  یهاباال قرار گرفته و گوش یهاسر کوچك، چشم ده،یو کش كیکرد، که بدن بار زیمتما توانیم

 آهوی ژهوی به) آهوها ها وزپلنگی معمول. طعمه دهندیبه او م کتای یلیپهن شما یو تا حدود

نر بالغ تنها هر چند  كیوزن هستند.  لوگرمکی 40 تا حداکثر دارسم پستانداران گرید و مپاالای تامسون(،

 ریکه سا ی. در حالپردازندیهر روز به شکار م با  یتوله تقر یدارا یهااما ماده کندیبار شکار م كیروز 

بامداد و غروب آفتاب به  لیبوده و اغلب در اوا عالعمدتا  روزها ف وزهایشب هستند،  انیسانان شکارچگربه

 .روندیخود م یهاسراغ طعمه



 

 كیو بار دهیکش یبلند، بدن ییداشتن دست و پا لیاما به دل د،یآیشمار مسانان بهاز خانواده گربه وزپلنگی

با داشتن ارتفاع  وزیسانان، گربه انی. در ماستهشبی یتاز هایسگ به یادیفراخ تا حدود ز یانهیو س

شمار جثه بهسانان کوچكگربه جملهاز  لوگرمکی 40–۷۲ انیم یو وزن مترسانتی ۷۶–۸۳برابر با  یاشانه

جانور  نیا یهاماده مترسانتی ۶۶–۸4 انیم زیو طول دم ن رسدمی متر 1٫۲ به بدن طول. اندازه رودیم

 کوچکتر و الغرتر از نرها هستند. یاندک

 شتریب ینیب ییهوا یهاو گذرگاه بزرگ یهانوسسی جانوران به نسبت کوچك است و نیا سر

داشته باشد،  یکوچکتر یهافك و دندان وزیاست که باعث شده یزیچ نی. چنپوشانندمی را جمجمه حجم

به  دنیبه آن در رس یورود یهوا یباال زانیهوا به درون بدن بکشد. م ییباال یاریبس زانیاما م

به نوبه خود  زین محجی ششهای و بزرگ قلب .کندمی کمك بدن و ساز سوخت شیباال و افزا یهاسرعت

 .کنندیگوناگون بدن را فراهم م یهابه بخش یورود ژنیامکان رساندن اکس

 

 

 

 

 

 



 

است. دور آن را پوشانده یو درشت زیر یهابه زرد است و خال لیمتما یتا خاکستر ینخود وزیبدن  رنگ

به رنگ روشن  زیدست و پاها ن یشکم و بخش درون ریهستند و ز دیدهان، چانه و گلو به رنگ سف

 ندارند.  یاژهیو یالگو یهستند ول رنگاهیبدن گرد و س روی هایخال است.

خط با جذب  نیمعروف است. ا« خط اشك»که به  ابدییاد ماز گوشه چشم تا دهان امتد یگرن اهینوار س

 ،یآفتاب نكیدرست مانند ع د،ینور خورش یو با کم کردن زنندگ کندیم یریاز انعکاس نور جلوگ دینور خورش

به چشم جانور در  دیتابش خورش یها جلوخط نیکه ا رودیگمان م .کندیمحافظت م وزپلنگیاز چشمان 

 .رندیگیهنگام شکار را م

دارد که  ییهاخود خال یبر رو زی. دم نشودیم یها نخودخود و گوشه هیو در پا رنگاهسی هاگوش تشپ

 .رسندیناکامل م شیوبکم ییهادر انتها به حلقه

تر بزرگ لیبه دل یول رسدیاز سه هزار عدد م شیبه ب ییقایآفر وزپلنگیبدن هر  یرو یهاخال تعداد

به  لیزرد ما نیهمچن هاییای(، تعداد آن کمتر است. رنگ بدن آسیرانی)ا ییایآس وزپلنگی یهابودن خال

در هنگام  وزهای چههستند.ب یزرد نخود قایآفر یجنوب صحرا یوزهایکه  یکمرنگ است در حال یاقهوه

 یبه آب لیمتما یوار به رنگ خاکستربلند و پشم ییاز مو دهیپوش یپشت، گردن و سر یآمدن دارا ایبه دن

است. در ده هفته پس از تولد، پشم کنار رفته  اهیتا س یدود یپشم، پوست بدن خاکستر نیا ریهستند. ز

. شودیم دیبالغ در عمل ناپد یوزهایدر  الی نی. اماندیم یاز جنس مو در پشت گردن باق زیناچ یالیو تنها 

 ترمیضخ یالی یدارا یرانیا وزپلنگی .رسدیم وزهای یعیرنگ پوست بدن به رنگ طب ،یماه زندگ نیدر سوم



 دیشد یبه منظور گرم نگهداشتن آن در سرما میضخ الی نیاست؛ ا قاآفری در خوداز همگونه 

 .ستا رانیمرکز ا مرتفع استپهای زمستان

را با پلنگ اشتباه  وزیاز مردم  یاریبرابر با هم هستند. اگرچه بس یطول بدن دارای دو هر پلنگ و وزپلنگی

 یها توپر و گرد است، در حالخال وزیاست. در  شانیهادو گونه در شکل خال نیاما تفاوت بارز ا رند،یگیم

و  دیآیشمار مبه وزیبارز  اتو گل مانند است. خط اشك از مشخص یپلنگ درشت و توخال یهاکه خال

دارد.  الیپشت گردن  در وزیاست برخالف پلنگ،  نیبا پلنگ ا وزپلنگی گریخط را ندارد. فرق د نیپلنگ ا

تر اشاره نسبت به پلنگ و داشتن سر کوچك وزیبه الغرتر بودن  توانیدو گونه م یهاتفاوت گریاز جمله د

 کرد. 

 

جانور به  نیا یشده براسرعت ثبت نیشتریباال است. ب یهامناسب سرعت یاژهیبه شکل و وزپلنگی بدن

قرار  نیزم یجانداران رو نیترعیسر یکه آن را در باال یسرعت رسد؛یبر ساعت م لومتریک 11۲

بر  لومتریک 100 از شیبه ب هیثان ۳در کمتر از  ستادهیسرعت خود را از حالت ا توانندیم وزهای است.داده

 تواندیم نیبلند و روان، او همچن یو پاها رپذیانعطاف فقراتی ستون داشتن لیساعت برسانند. به دل

 .دهد انجام متر ۷٬۵به طول  ییهاپرش

بلند و نازک  یعقب یدخالت دارند. پاها یسرعت نیچن جادیدر ا وزیبدن  یهاتك تك بخش ،یانیب به

 یدیشد یرویتا به سرعت ن کندیها به جانور کمك مبه استخوان در آن چهیاتصال ماه یهستند و چگونگ

 یریپذانعطاف عادهالدارد و همچون فنر فوق رومندین اریبس یهاچهیبه عقب وارد آورد. ستون فقرات ماه

ها( به شانه متصلند و به )دست ییجلو ی. پاهادهدیبلند را به جانور م یهاکه امکان پرش کندیعمل م

 داده وزیبه  یاریانعطاف بس یزیچ نیاست. چنها را به شانه وصل کردهآن چهماهی ترقوه، استخوان یجا

در هنگام سرعت گرفتن به درون خاک  اند،فتهفرونر بدن درون کامل صورت به هاپنجه که آنجا از است.

جهت  رییدر تغ یدم عامل مهم ن،ی. همچندهندیخود م ریبه جانور در کنترل مس یشتریب ییو توانا روندیم

ن دم و اتصال آ یحالت فنر کند؛یرا عوض م رشیاست که شکار به سرعت مس یدر هنگام وزی یناگهان

 است.ساخته انهمچون سک یبه ستون فقرات از آن نقش



 

 

 

 

 



 :قیو روشها و روش تحق مواد

در اسارت،  ریحفاظت، تکث كیژنت ،یتنوع ژن ،یکیژنت رییتغ یدیمقاالت و استفاده از کلمات کل یبررس

و  یعلم یاطالع رسان یگاههایدر پا وزپلنگیو  یدیتك نوکلئوت یچندشکل ،ییایتوکندری. می.ان.اید

 تیو وضع یشناس ستیز نهیدر زم یو مقاالت منتشر شده شامل اطالعات جامع ییمنابع مرتبط شناسا

 قرار گرفتند.  یمورد بررس وزپلنگهای یکیژنت

 

 :وزی یشناس بیآس

از  شیها تا چند صد سال پبزرگ هستند. آن یهاگربه گرید انیگونه در م نیرتریپذبیها آس وزپلنگی

ها آن ییایآس رگونهزی امروزه اما حضور داشتند. قاآفریقاره  شتر  یسرخ و ب یایدر هایکرانه تا هندقاره شبه

 کردند،یم یزندگ قایدر آفر وزی 100٬000به  كیکه نزد 1۹00با سال  سهیانقراض دارد و در مقا یرو به سو

اکنون تنها کمتر از که هم شودیاست. برآورد مکم شده ییقایآفر رگونهیز تیدرصد از جمع ۹0امروزه 

 باشند. ماندهیوحش باق اتیدر سراسر جهان در ح وزی 10٬000

تنها  تیوضع نیاست. اکرده بندیطبقه ریپذبآسی را در حالت وزی گونه یبقا تیوضع  IUCN سازمان

 .است مدتکوتاه در جانور انقراض احتمال معنای به که دارد فاصله خطر معرض در رتبه با كی

 

 انسان: یاز سو خطرها

است، در معرض  لیمورد گوناگون که بشر در آن دخ نیچند یاز سو عتیدرون طب یوزهای

 شیکرد که در اثر افزا اشاره ستگاهیز نابودی به توانیموارد م نیاند. از جمله اگرفته قرار انقراض دیتهد

 گر،ید یاست. از سو جاده کشیو صنعت و  یکشاورز یبرا شتریب نیبه زم ازیو ن یانسان یهاتیفعال

 یشکار یهاتفنگ شیو افزا شوندیم دیها تهدتوسط انسان هاگاهستیز نیداران ساکن در اسم یهاگله

باعث راندن  ستگاهیز نابودی است.قاره شده نیا یوزهای یهاطعمه دیباعث کاهش شد قایمردم آفر انیم

. کندیمنقرض م شهیهم یرا برا شدهنابود هیناح یوزهایبلکه  شودینم گرید هیبه ناح هیناح كیاز  وزهای

 نیاند بلکه واپسپناه نبرده هیبه آن ناح شانیهاستگاهینابود شدن ز لیبه دل رانیفالت ا یوزهاینمونه،  یبرا

 یوزهایدرصد  40از  شیب ران،ای در .کنندیم یدر آن منطقه زندگ شیهستند که از هزاران سال پ ییوزهای

 یها از پاها و جادهدر بزرگراه یعبور یبرخورد با خودروها لیدل هب یشده توسط عوامل انسانکشته

 اند.درآمده



است. جانوران بوده نیا تیدر کاهش جمع یگریعامل د زنی تروفه و حیتفر یجانداران برا نیا هیرویب شکار

شده از پوست کنده 101زنده و  وزی ۸۷هر ساله  1۹۸۹تا  1۹۸۵ یهاسال انیم تس،سای بنا به گزارش

 زانیکمتر از م یبس عدادت نی. اشدیم فیتوق قایارزش در آفر و دالالن جانوران با یرقانونیغ انیشکارچ

اجازه دارند تا  مبابوهینمونه، کشاورزان در ز یاست، چرا که براقاره نیدر گوشه و کنار ا وزهایکشتار  یواقع

پوستشان  یبرا وزهای محدود شکار البته ها آزاد است.آن یحیشکار تفر ایرا بکشند « مزاحم» یزهاوی

را  عیوس یخصوص یهانیتا صاحبان زم شودیاجرا م ایبیچون نام ییاست که امروزه در کشورها یروش

 بپردازند. وزهایاز  یکند تا به نگهدار بیترغ

 

 :یکیتنوع ژنت کاهش

 در یکیژنت تنوع دیاست کاهش شدنگران کرده وزهای یکه دانشمندان را نسبت به بقا یعامل نیترمهم

 یانسان یهاتیجداشده از هم توسط فعال وزی یهاارتباط کمتر دسته لیدل به زاییدرون ها است.آن انیم

نر  یزهاوی اسپرم یرو رب هایاست. بررسجانوران بوده نیدر ا یکیدر کم شدن تنوع ژنت یخود عامل مهم

 یبارورساز ییاند و توانابوده ناعادی شناسانهختری دیها از ددرصد اسپرم ۷1که  دهدینشان م قایساکن آفر

 گرید یبرا زانیم نیاست که ا یدر حال نیفرق دارند، ا گرید وزیبا  وزی كی یهادرصد ژن 1نداشتند.تنها 

 درصد است. ۳۲ها انسان یو برا ۲1ها گربه

ها از شکار شدنشان توسط انسان شیپ یحت وزهایدر  یکیاند که کم بودن تنوع ژنتنشان داده هایبررس البته

 موارد جمله از دارانمهرههمه  انیدر م وزهایلحاظ،  نیاست. از اآمده دیپد یگسترده انسان یهاتیفعال ای

 شکل گرفته.شان ایدر سانبدون دخالت ان یحت یسرنوشت نیکه چن روندیشمار مبه استثنایی

 انیکوچکتر در پا تیگلوگاه جمع نیچند گریدر حالت د ای میعظ تیجمع گلوگاه كیباور دانشمندان،  به 

 یااندی یبر رو هایاست. بررسجانوران رخ داده نیا یبرا شپی سال 10٬000 در ستوسنپلی دوره

رخ داده و  شیپ سال 10٬000 تا ۶٬000 انیم یاتفاق نیکه چن دهدیجانوران نشان م نای ییایتوکندریم

 است.شده گونهنیدر ا دشدی مانندگیهم باعث

ها و دوم توله ریاست: نخست باال رفتن مرگ و مها گذاشتهدو اثر مهم بر آن وزهایدر  یکیتنوع ژنت کاهش

از هر  شتریدر اسارت ب وزی یهاتوله ریمرگ و م زانی. تاکنون، میعفون یهایماریبه ب تیحساس شیافزا

 عت،یدر طب وزهای یباال ریکثرو، با وجود قدرت ت نیاست. از ابوده یگردی خطر معرض در و نادرگونه 

آنچنان  جهنتی یشمال یکاآمری نقاط مانند یها در بعضآن ریجانوران در جهت تکث نیدر اسارت ا ریتکث

 است.نداشته یمثبت



 :یحفاظت اقدامات

 ستمیسده ب انیتا پا ایآس یهابخش شتریها در بو انقراض آن قایدر آفر وزهای تیجمع دیکاهش شد با

جانوران در  نیاز ا یآوردر سراسر جهان اقدام به توله یها و مراکز پژوهشوحشاز باغ یتعداد ،یالدیم

 لقاح مراکز با روش نیکنند، اینم یآورو توله زشیدر اسارت اقدام به آم وزهایاسارت کردند. از آنجا که 

ماده توسط  یجنس ختنیروش، نخست با برانگ نی. در اکنندیماده م یوزهایبه بارور کردن  اقدام مصنوعی

 . شودیانجام م یو سپس لقاح مصنوع کنندمی رشپذی دوره به وارد شدن به لینرها، او را متما

 :رانیدر ا وزی تیوضع

 یاطرافش زندگ یهاو کوهستان رانیا یامروزه در فالت مرکز ییایآس یوزهایاز  یکم اریبس تعداد

 برای رانیا ستیز طمحی حفاظت سازمان هستند و ییایآس وزپلنگیبازماندگان نسل  نیها واپس. آنکنندیم

 یاندازراه یالدیم ۲001را در سال  «ییایآس وزپلنگیپروژه حفاظت از »به نام  یاها پروژهاز آن یپاسدار

 دشت حساس به حرکت در گوشه و کنار یبردارعکس نیدورب ۸0به  كیراستا، نزد نیکرد. در ا

 بپردازند.  تشانیو جمع وزهایاند تا به نظارت بر شده کارگذاشته رکوی

 ریاخ یهاشکار توسط انسان است. از جمله در سال ای لیتصادف با اتومب وزهایکشته شدن  یعلل اصل از

اند. احداث کشته شده انیمورد توسط شکارچ زدهیو س یعبور یمورد به علت تصادف با خودروها ازدهی

بافق  شدهاست که از درون منطقه حفاظت شده وزی یهاستگاهیز بتخری باعث بافق معدن و جاده

و در  کنندیمهاجرت م گریبه منطقه د یاها از منطقهآن است، که آن وزهای ادی.علت تصادفات زگذردیم

 یریجلوگ ی. براشوندیجمع م یگرد و وزهای گریتصادف کند، د وزی كیگر و ا گذرندیها مسر راه از جاده

احداث  وزهایعبور  یبرا ییرگذرهایو ز ودش دهیها حصار کشدر دست است تا دور جاده یااز تصادف، برنامه

را  وزی گله هایسگ هستند که در مناطق حفاظت شده حضور دارند و ییهادام گریخطر د كیگردد. البته 

 .کنندیم دیتهد

ارائه  رانیوحش ا اتیموجود در ح یوزهای تیاز جمع یمتفاوت یهانیها و تخمگزارش 1۳۹۵سال  در

ماده شناخت  وزیتا کنون دو » دیگویم ،یرانیا وزیعامل انجمن  ریمد ،یدهکرد یاسالم یاست. مرتضشده

 یبرا یالبته راه« شوند.یمنقرض م یرانیا یوزهای ۹0دهه  یدر انتها میروند جلو برو نیاند و اگر با اشده

 وجود ندارد.  وزهایاز تعداد  قیارائه آمار دق

آن سازمان با  یحدود چهارده سال همکار یط ران،ای در ملل متحد سازمان ندهینما س،یلوئ یگرگفته به

کمك  یسازمان ملل برا یمال یهادر دو فاز کمك یرانیا وزپلنگیاز  تیدر مورد پروژه حما رانیکشور ا

 است.پرداخت شده یرانیا وزیبه پروژه حفظ 



 :جهینت

 باشند که در کشور ما در لبه توانندیم یسانانگربه نیسوم یرکانیو ببر ه یرانای رشی پس از وزهای نکهیا در

 وزپلنگی یشمس ۵0اواسط دهه  تا، وجود ندارد یاگونه شك و مناقشه چیه یجا اندستادهیپرتگاه انقراض ا

.اما در شدیفرد براورد م 400تا  ۲00 نیان ب تیحضور داشت جمع رانیدر شرق و مرکز ا یبطور گسترده ا

در  یگربه سان خجالت نیفرد از ا 40حالت حدود  نیتر نانهیکه در خوشب شدیزده م نیتخم  ۸0دهه   لیاوا

 کشور وجود داشته باشد. 

 ستگاهیز ۵که گونه فوق در  دادینشان م رانیدر ا ییایآس وزیموجود  یها ستگاهیدر خصوص ز قاتیتحق

 ی)سمنان( زندگریکو ی(، توران)سمنان(، و پارک ملیبندان)خراسان جنوب ی(، نازدی)ریدره انج(،زدیکوه بافق)

 . کندیم

عدم  ت،یجدا افتادن جمع جهیو در نت ستگاهینکته است که تکه تکه شدن ز نیا دیموجود مو یها پژوهش

عوامل  نیمهمتر ،یتلفات جاده ا نیگله و همچن یسگ ها ای، کشته شدن توسط چوپان ها  یتناسب جنس

 .باشدیم ییایآس وزی تیو کاهش جمع ریمرگ و م

 ییایاس وزی تیجمع  کندیمشخص م ریاخ یسالها یپراکنده ط یو گزارش ها یتله ا یها نیدورب جینتا اما

کرمان خراسان  زدی یو سمنان(جنوب)استانها یخراسان شمال یشمال )استانها یاصل ستگاهیتنها به سه ز

 در غرب سمنان محدود شده است. ری( و دشت کویجنوب

 یریاستان کو ۵منطقه در  11 یبا بررس ۹0دهه  یاز ابتدا یرانیا وزیانجمن  یگذار نیو دورب قاتیتحق

 وزیها حضور  ستگاهیز نیکه تا به امروز در ا منطقه حفاظت شده نشان داد ۹و  یقرق اختصاص ۲و  رانیا

رفته  نیاز ب یجنوب ستگاهیزدر  وزیزاداور و مولد  یگونه  گمان میرودثبت نشده است و  وزیتوله  ایماده 

  .ثبت نشده است ریکو یدر پارک مل وزیاز  یریتصو چیهم ه شیدهه پ كیاست. از 

)خراسان اندشتیوحش م اتیکره توران و پناهگاه ح ستیگاه ز رهیذخ وزی ستگاهیکه تنها ز دیرسیم بنظر

 .باشد شمالی(

 یباق ستگاهیتنها ز جهیباشد در نت یم اندشتیدر م وزیبه بعد نشان از عدم حضور  ۹۵ها از سال  شیپا

 ماند. یم یکره توران باق ستیگاه ز رهیمانده ذخ

از  تیکارگذاشته شده بود حکا وزیکه توسط انجمن  یتله ا ینهایدورب یثبت شده  ریتصاو تینها در

 توله 4نر و  ۲  ماده ۲ جهیتلف شد(در نت یمردادماه در تصادف جاده ابالغ ماده یوز  ای)هل ماده ۳حضور  

 کره توران دارد. ستیگاه ز رهیذخ در مانده یباق



 اناز متخلف فیسرقت و پس از توق عتیتوله بودند از طب یهستند که وقت یائیاس وزیو دلبر دو فرد  یکوشک

گرفته تا عمل  انهیمخف یهایتراپاز هورمون شاتیرغم انواع و اقسام ازما یدر اسارت بالغ شدند اما عل

 حیناموفق تلق یعمل جراح یعنیبخت جانور نگون یبه سالمت ریت نیتا نشانه رفتن  آخر نیسقط جن یجراح

 نشدند یموفق به زاداور چگاهی!هیمصنوع

 یوزهایحالت ممکن  نیترنانهیعنوان گردد که در خوشب نگونهیقابل انکار است اگر ا ریغ تیواقع كی نیا

 یهاهم جزو نمونه ریدر تکث تیشده در اسارت در صورت موفق ریتکث یهاتوله زیو ن عتیجدا شده از طب

 یبرا یعیطب یهاتوله تیو ترب یو زادآور وستنیکه شانس پ گردندیمحسوب م عتیحذف شده از طب

 یعیطب ستگاهیدر ز یرها ساز ای یمعرف تیقابل وزهای نیا کهییها سلب شده است و از آنجااز آن شهیهم

نخواهد  عتیگونه در طب نیا تیجمع یایبه اح یکمک چیها در اسارت هم هآن ریتکث جهیرا ندارند در نت

 کرد.

و سپس  شودیژن م یاست که موجب توال ونیموتاس ایها جهش در ژن لیو تبد رییعامل تغ نیتریاصل

صفات که موثر و  نیاز ا یبرخ شودیمباعث  یعیطب نشیگز  .رسدیها به فرزندان به ارث مژن نیهم

که  گرید یمنتقل و صفات یآت یهاشده به نسل جی( رادیمف یمثل و بقا هستند )ژن ها دیمثبت در تول

 بروند.  نبی از رفته رفته ضعف(  ی)ژن ها شوندیم تیمنجر به کاهش جمع

 یجامعه كیآنچنان که مطلوب  یعیطب نشیاست چون گز فتادهیاتفاق ن یرانیا وزیکه در مورد  یموضوع

 نیرابطه بر ا نی. چنانچه محققان و دانشمندان در همستین ریپذامکان یرانیا وزی یو موثر است برا ایپو

فرد باشد تا  ۵00تا  ۵0 نیب دیمهره داران حداقل تعداد افراد گونه با یبقا یبرا یکه به طور کل انددهیعق

 دوام آورد. یستیز طیمح ماتیگونه حفظ شده و هم گونه مورد نظر در برابر نامال یکیهم تنوع ژنت

 

 فرد باشد: ۵0 نیب دیتعداد افراد زاداور با حداقل

 تیسوم جمع كیپنجم تا  كی "که معموال شودیگفته م یکیموثر ژنت یاندازه زانیم نیبه ا "ااصطالح 

 .پردازندیم واناتیح ریتکث تیاست که به فعال یکسان یعمل یعدد برگرفته از تجربه نیا شودیرا شامل م

ها تجربه شده است و ممکن است در مورد از همه در مورد دام شیرقم ب نیتوجه داشت که ا دیکه البته با 

در  یکیحفظ تنوع ژنت یبرا ۵0عدد  یمتفاوت وجود داشته باشد از طرف تیوحش وضع اتیح یهاگونه

 نیاز ابهام و اما و اگر قرار دارد همچن یاکوتاه مدت گزارش شده و مطلوب بودن آن در بلند مدت در هاله

رابطه در نظر  نیمهم در ا یفاکتورها ریو سا گرددیم شنهادیپ یکیبراساس عوامل ژنت "اقاعده عمدت نیا

 اند.قرار نگرفته



. دهدیرا نشان م یادیز راتییتغ گریبه نسل د یاز نسل تیجمع یها اندازهاز گونه یهم در برخ یطرف از

 یشمال یکایاروپا و آمر ا،یآس قا،یآفر یهادر سراسر قاره)یوزپلنگ(گونه  نیا شیهزارسال پ ۲0اگرچه حدود 

مشاهده  ایو آس قایآفراز  یکوچک یهاگونه صرفا در بخش نیاز ا یاندک تیپراکنده بود اما امروزه جمع

 بیحساس است تخر ستگاهیو کاهش سطح ز تیفیبه شدت نسبت به ک وزی یکه گونه یو از آنجائ شودیم

 .شودیاش محسوب مکننده دیعامل تهد نیاول ستگاهیز یو تکه تکه شدگ

و  یکیاز کاهش تنوع ژنت یجدا افتاده از هم حاک تیدو جمع نیمطالعات انجام شده در مورد ا  نیهمچن 

 نیا یکیتنوع ژنت دیعلل کاهش شد نیتریاز اصل یکیاست و  یدر گردنه بطر تیقرار گرفتن جمع

 است. گذشته یهانسل یدر ط یشاوندیخو یهایریجفتگ هاتیجمع

کمتر از  یابه طور قابل مالحظه تیموثر جمع یاندازه که است آن  دهندهموضوع نشان نیا جهیدر نت 

 یاز انواع عوامل گوناگون مانند نوسان اندازه یبترکی  که یزمان ژهیاست به و تیتعداد کل افراد جمع

 .گذارندیم ریتاث تیبر جمع ابرابرن ینسبت جنس ایو  یمثل دیتول ناتوانی با افراد  ، وجود یگردنه بطر ت،یجمع

درصد  11فقط  یموارد نچنی در موثر  تیجمع یاندازه نیانگیکه م دهدیگوناگون نشان م مطالعات

موثر  تیفرد باشد جمع ۳00مشتمل بر  تیجمع كی یاگر اندازه نکهیا یعنیاست  تیکل جمع یاندازه

 فرد خواهد بود. ۳۳معادل 

عبارت است  تیعوامل موثر در جمع یگرید تیمانند هر جمع یرانیا وزی یکیژنت یها یژگیخصوص و در

 یتکامل در صورت نبرگیوا-یاساس اصل  تعادل هارد بر، تیژنها و اندازه جمع یفراوان ،یژن یاز خزانه 

 که: ماندیم یباق ریثابت و بدون تغئ و خلوص ژنها  یشکل ممکن است وفراوان نیال تر دهیدر ا

 مورد نظر بزرگ باشد تیجمع 

 باشد یبصورت تصادف زشهایآم 

 جهش رخ ندهد یخزانه ژن در 

 ردیصورت نگ تیجمع رونیب ایبه درون  مهاجرت 

 کور باشد( نشیمورد نظر عمل نکند)گز تیدر جمع یعیطب نشیگز 

 داشته باشند یدر بارور یشانس مساو یجنس یها  اختهی یتمام 

 یشدن به فرد بالغ داشته باشند و قدرت بارور لیدر تبد یفرزندان شانس مساو ایتخم ها  یتمام 

 داشته باشند یمساو

 



اجداد و اجداد بزرگ  نیمورد نظر است که شامل والد یمتوال لتا سه نس یشاوندیخو یکیژنت دگاهید از

 لیدال نیاز مهمتر یکیکوچك و گزارشات موجود  تیبا توجه به جمع یرانیا وزیدر خصوص  شودیم

 اریسب یکیژنت یتفاوت ها جهیاست در نت یشاوندیازدواج خو یرانیا وزیشدن نسل  فیو ضع یناخالص

ژن از  كیکه )احتمال وجود  یشاوندیخو بیضر جهیاست در نت ادیز اریبس یکیمحدود و اشتراکات ژنت

 اریدختر خاله پسرخاله است ( بس ایمثل پسرعمو دختر عمو  شاوندیلوکوس مشخص از اجداد به دو خو كی

 نیز باال می باشد.(  یهمخون بیاز اجداد مشترک )ضر وبیژن مع افتیباالست و احتمال در

در  یعیطب نشیاست گز یکیو رانش ژنت یعیطب نشیگز شودیساز و کار عمده که منتج به تکامل م دو

 کوچك موثر هستند.  یتهایدر جمع یکیبزرگ و رانش ژنت یها تیجمع

که اگر  بیترت نیکوچك است بد یها تیدر جمع لیاز دال گرید یکیژن ها(  یدر فراوان ریی)تغیژن رانش

درون  یزشهای( بر اثر امیباشد) ناخالص از نظر ژن گوتیکوچك هتروز تیجمع كی انگذاریموسس و بن

 . افتیخواهند  شیبسرعت افزا وبیژن مع یافراد دارا یگروه

 

 :یتیریو اقدامات مد شنهاداتیپ

کامال   رانیدر ا ییایآس وزیاندک  اریتعداد بس ژهیو به و ماندهیباق یتهایدر کل جمع وزی نییپا یژن تنوع

حفاظت از  ران،یدر ا وزی یتهایجمع یکیو احتماال  فواصل ژنت ییایمحرض است. با توجه به فواصل جغراف

و انتشار  ییجابجا لیتسه بندان،ینا یجنوب تیتوران و جمع یشمال تیجمع نیب ژهیآزاد به و یدیمناطق کل

 دیجد تیریمناطق تحت مد جادیدر مناطق آزاد، اداران  سم ژهیبه و یدیکل یافراد، حفاظت از طعمه ها

ژن در  انیافراد و جر ییکه به بهبود جابجا یگذرگاه سبز و هرگونه اقدامات دورها،یکر ریدر مس ژهیبه و

تنوع  یحفاظت مورد توجه قرار گرفته و از روند کاهش یادر برنامه ه تواندیمنجر شود، م تهایجمع انیم

 کم کند.  یکیژنت
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