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 Introduction: Wildcat (Felis lybica/Felis silvestris) is one of the Felid species with 

worldwide distribution that is threatened by specific and potential threatening factor in 

addition to other human caused threats, i.e. crossbreeding with domestic cat and this issue 

has led to identification of wildcat in the field moreover conservation of the species to be 

encountered with some challenges.  

Materials & Methods: In current study considering necessity to identify subspecies of 

wildcat in Iran also morphological investigations, we examined sequence variation of 814 

bp of mitochondrial DNA NADH5 gene from 38 possible wildcat samples collected across 

Iran. 

Result: Phylogenetic analyses represented wildcat in Iran divides into two subclades that 

in combination of worldwide sequences of wildcat, Iranian sequences placed between 

Asiatic wildcat and African wildcat/domestic cat. Using extant pictures of wildcat in this 

study together with related protocols, feasibility of using morphological features to 

discriminating wild samples from domestic ones was examined, however considering of 

poor quality of photos without related details, no definite results were obtained in this 

regard.  

Conclusion: To discriminating wildcat from domestic cat using morphological 

characteristics it is needed to have high quality pictures which cover various aspects of 

morphological features based on related protocols. Therefore, providing a protocol that 

helps us to identify wild samples from domestics or hybrids in the field is necessary. To 

conservation of wildcat we have to increase our knowledge about ecological requirements 

of the species, the situation and the rate of hybridization also effective environmental items 

on this process.  
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  (Felis lybica)وحشی شناسی در تفکیک گربهامکان سنجی استفاده از صفات ریخت

  های پیش روی حفاظت گونه در ایراناز اهلی و چالش
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سانانی است با پراکنش وسیع جغرافیایی که عالوه بر عوامل تهدید یکی از گربه (Felis lybica/Felis silvestris)وحشی گربه :مقدمه

اهلی نیز در خطر است و همین موضوع، شناسایی سانان یعنی اختالط با گربهوسیله عامل تهدیدی بالقوه و متمایز از سایر گربهانسانی به

 است. مواجه کرده  را با چالشوحشی در طبیعت و حفاظت از آنگربه

شناسی، ریخت هایوحشی در ایران و انجام بررسیهای موجود گربهدر مطالعه حاضر با توجه به ضرورت شناسایی زیرگونه ها:مواد و روش

آوری های این گونه در ایران جمعوحشی که از سطح زیستگاهنمونه گربه 38از ژنوم میتوکندری برای  NADH5جفت باز از قطعه  814

 یابی شدند. بود توالی شده

 های جهانی گربههای ایران در ترکیب با توالیکالد تقسیم کرد که توالیزیروحشی را در ایران به دو های تبارشناسی، گربهتحلیل نتایج:

وحشی آفریقایی/اهلی قرار گرفتند. با استفاده از تصاویر در دسترس از گربه وحشی آسیایی و زیرکالد گربهوحشی، در بین زیرکالد گربه

های وحشی از شناسی برای تفکیک نمونهی استفاده از صفات ریختسنجهای موجود، امکانچنین دستورالعملوحشی در این مطالعه و هم

 ، نتایج با عدم قطعیت همراه بود.اهلی بررسی شد که با توجه به عدم وجود تصاویر با کیفیت و نبود جزئیات الزم در تصاویر

های ونه که ابعاد مختلفی از ویژگیشناسی، وجود تصاویر گوسیله صفات ریختهوحشی بلذا برای شناسایی گربه :گیری و بحثنتیجه

که تهیه دستورالعملی که بتواند در طبیعت با استفاده های مربوطه پوشش دهند الزامی است. ضمن اینشناسی را براساس دستور العملریخت

 ای حفاظت از گربهست. برا وحشی را فراهم کند، ضروریهای خز و بدون نیاز به مطالعات مولکولی، امکان شناسایی گربهاز ویژگی

شناسی گونه، وضعیت اختالط، نرخ اختالط و فاکتورهای محیطی تاثیرگذار بر روی فرایند هیبریداسیون های بوموحشی، دانش ما از ویژگی

 باید افزایش یابد. 
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 مقدمه

سانان، تغییراتی در براساس آخرین  بازنگری تاکسونومیک گربه       

 و Kitchener) است شده اعمال وحشیگربه هایزیرگونه نامگذاری

 F. s. caucasica وحشی اروپایی به دو زیرگونه(. گربه2017همکاران، 

F. s. silvestris  وحشی آفریقایی نیز به سه وگربه استشدهتقسیم

( F. lybica ornata, F. lybica lybica, F. lybica cafraزیرگونه )

( Felis catusاهلی در سطح گونه ) است و گربه بندی شدهتقسیم

 پوشانیهم و اهلیگربه پراکنش گسترش دلیلبه است. نامگذاری شده

 تهدیدکننده  اختالط این دو تاکسون، وحشی،گربه با زیستگاهی کامل

 همکاران، و (Daniels رود شمار میبه وحشیگربه ژنتیکی خلوص

 ؛2005همکاران،  و Kitchener ؛2003 همکاران، و Pierpaoli ؛2001

Driscoll ؛2007 همکاران، و O’Brien ؛2009 همکاران، و Say و 

و همکاران، موسوی  ؛2011 همکاران، و Driscoll؛ 2012 همکاران،

  (Duperón را سبب شود وحشیگربه ژنتیکی انقراض تواندمی که )1399

وحشی دهند گربه(. مطالعات مولکولی نشان می2014و همکاران، 

اهلی  ( و گربه (Felis lybica lybica( یاNear Easternآفریقایی )

 107چنین اعداد هزار سال قبل اجداد مشترک داشتند، هم 131000

های مولکولی، هزار سال قبل نیز با سایر روش 155هزار سال قبل و 

و  (Driscollاند اهلی ذکر شدهوحشی و گربهبرای جد مشترک گربه

شناسی این عدد را ده هزار (. اگرچه مدارک باستان2007همکاران، 

 ای به نام هالل حاصلخیزدر منطقهدهند که سال قبل نشان می

(Fertile Crescentکه زیستگاه امروزی گربه )(وحشی آفریقاییNear 

East( )F. lybica lybicaجا های انسانی در آن( بوده و اولین تمدن

و  Daniels) استوحشی اتفاق افتادهسازی گربهاند، اهلیشکل گرفته

 همکاران، و Kitchener ؛2003و همکاران،  Pierpaoli ؛2001 همکاران،

 ؛2007و همکاران،  Driscoll ؛2004و همکاران،  Yamaguchi ؛2005

O’Brien ؛2009 همکاران، و Say ؛2012 همکاران، و Ottoni ،و همکاران 

وحشی ( نشان داد که گربه1397) مطالعه موسوی و همکاران .(2017

های های واقع در شیبای در ایران دارد و حتی جنگلگسترده پراکنش

وحشی را دارند. کوه البرز مطلوبیت الزم برای حضور گربهشمالی رشته

بر روی  b وحشی با استفاده از ژن سیتوکرممطالعات تبارشناسی گربه

 NADH5( و ژن 2019، کارانهمو  Mousaviوحشی )نمونه گربه 22

)موسوی و همکاران،  1399وحشی در سال هنمونه گرب 38بر روی 

( و F. l. ornata) (، نشان دادند حضور دو زیرگونه آسیایی1399

وحشی در ایران دور از انتظار نیست و گربه (F. l. lybica)آفریقایی 

ای موکول تر را به استفاده از نشانگرهای هستهالبته نتایج قطعی

دلیل عدم استقاده از بهکه در  مطالعات مذکور کردند. ضمن این

های اهلی از وحشی میسر ای امکان شناسایی نمونهنشانگرهای هسته

این موضوع را بررسی کردند  (2015و همکاران ) Duperónنگردید. 

های وحشی و هیبرید از های پوشش خز برای تشخیص فرمکه ویژگی

بندی وحشی چقدر دقیق هستند و نتیجه گرفتند سیستم طبقهگربه

عنوان یک جانشین برای تواند بههای خز میا استفاده از ویژگیب

رویکردهای مولکولی، استفاده شود، اما فقط بعد از یک بررسی دقیق 

تری در تمایز این دو گروه از هم داشته هایی که قدرت بیشاز ویژگی

دهد که تغییرات نشان میPossenti (1996 )و  Ragni باشند. مطالعه

های در سیستم رنگ پوشش و عالئم روی بدن گربهشناسی ریخت

وحشی و خانگی وجود دارد و این تغییرات مثل مشخصات متریک، 

و همکاران  Kitchenerکار رود. ها بهتواند برای تمایز بین فنوتیپمی

در طبیعت  اسکاتلندی وحشیگربه شناسایی برای دستورالعملی (2005)

تر برای حفاظت از این گونه ترستهیه کردند تا به ابزاری قابل دس

 و همکاران Kitchener .در خطر انقراض در اسکاتلند دست یابند شدیداً

های وحشی ( تاکیدکردند اگرچه مطالعاتی با هدف تمایز گربه2005)

ها براساس مشخصات آن و هیبریدهای احتمالی های اهلیگربه از لصخا

ای تر، شاخص جمجمهکوتاهای متنوع ازجمله طول روده شناسیریخت

تر(، شاخص خلوص براساس )یعنی جمجمه بزرگ 75/2تر از کم

های پوشش خز صورت مشخصه و سنجیریخت هایشاخص گیریاندازه

اهلی از است، ولی استفاده از این مشخصات برای تفکیک گربهگرفته

( 2005) و همکاران Kitchener وحشی در طبیعت کاربرد کمی دارند.

وحشی در اسکاتلند انجام نمونه گربه 135شناسی از سی ریختبرر

 رایجهای های مورد بررسی دارای جهشکدام از نمونهدادند، هیچ

شود، مثل رنگ های خانگی دیده میشامل رنگ پوشش که در گربه

ها الگوی پوشش زرد، سفید یا الگوی غیرمعمول خز نبودند و غالب آن

یی دارای الگوی خز راه راه است( داشتند یا وحشی اروپاراه )گربهراه

و  1وحشی را داشتند، جدول تنها مولفه کوچکی از نمونه خز گربه

 و همکاران Kitchenerشرح مشخصاتی است که در مطالعه  1شکل 

 ( مورد تحلیل قرار گرفتند.2005)
 

 
اهلی، شناسی تعریف شده برای گربههای ریخت:  مشخصه1شکل 

 Aها در شکل همه ویژگی ،1جدول  وحشی در هیبرید و گربه گربه
جز دارند به 1اهلی( نمره )گربه Bو در شکل  3وحشی( نمره )گربه

 (2005و همکاران،  (Kitchenerراه( )الگوی راه 14ویژگی شماره 
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Devillard ( نشان دادند چگونه نشانه2014و همکاران ) های

های وحشی اروپایی، گربهشناسی و آناتومی برای تشخیص گربهریخت

و  Devillardها قابل اعتماد هستند. در مطالعه اهلی و هیبریدهای آن

شناسی، شامل اندازه شاخص ریخت 8( اعتبارسنجی 2014) همکاران

های جمجمه و شاخص آناتومی شامل اندازه 4بدن و الگوی پوشش و 

وحشی، عنوان گربهبندی شده بهنمونه طبقه 302روده برای تشخیص 

( Structure) اساس آنالیز بیزیناهلی و یا هیبرید در فرانسه که برگربه

دست آمده بود، ارزیابی شدند و در انتها هو نشانگرهای ریزماهواره ب

سمت  نویسندگان مقاله پیشنهاد دادند که تحقیقات آینده باید به

اختالط با استفاده از نشانگرهای مولکولی  گیری نرختقویت اندازه

 طریق استفاده از جمجمه هایگیریتر و بهبود اندازهمتمایزکننده بیش

جای ها بهبا استفاده از لندمارک نو هندسی سنجیریخت هایاز روش

دهند تقکیک ابعاد جمجمه متمرکز شود. این مطالعات نشان می

 شناسیریخت هایوحشی از اهلی و یا هیبرید با استفاده از ویژگیگربه

دهای متفاوت ای دارد. اگرچه استفاده از رویکرنیاز به دانش گسترده

های های میدانی با استفاده از دوربینشناسی و مولکولی و پایشریخت

تری را تولید خواهند زمان، همواره نتایج قابل اطمینانطور همای بهتله

و Senn  ؛2015و همکاران،  Veli؛ 2009همکاران،  و O’Brienکرد )

رغم پراکنش گسترده آن وحشی در ایران علی(. گربه2018 همکاران،

سانانی است که دانش بسیار محدودی در در سطح کشور یکی از گربه

اهلی وجود دارد. هدف شناسی و وضعیت اختالط آن با گربهزمینه بوم

وحشی در ایران با های موجود گربهاز این مطالعه شناسایی زیرگونه

است که براساس این  NADH5استفاده از ژن میتوکندریایی 

منظور به شناسیهای ریختسنجی استفاده از ویژگیامکانناسایی، ش

هایی که نمونهوحشی و اهلی با استفاده از تصاویر تفکیک گربه

ها در دسترس است، بررسی شود. هرچند که اطالعات مولکولی آن

وحشی اروپایی تهیه منظور برای گربههای موجود بدیندستورالعمل

ها نیز قابل ها برای سایر زیرگونهن ویژگیاند ولی برخی از ایشده

وحشی و که شناسایی و تفکیک گربهاستفاده هستند. ضمن این

کنندگان است و اهلی در طبیعت همواره یکی از سواالت مشاهدهگربه

 شناسایی قطعی گربهاده شود که تا نشان د شدهدر این مقاله سعی 

برید و اهلی، تنها با های هیوحشی در طبیعت و تفکیک آن از نمونه

شناسی، نیاز به دانش فراوان و شناخت های ریختاستفاده از ویژگی

های وحشی، اهلی و هیبرید دارد. هدف دیگر های ریختی نمونهویژگی

وحشی های حفاظتی پیش روی حفاظت گربهبررسی چالش مطالعه این

یدات اهلی دارای تهداست که با توجه به موضوع هیبرید آن با گربه

ریزان باید مورد توجه برنامه گونه حفاظت از که در خود استبه مخصوص

حفاظتی قرار گیرد. 

 

های )ویژگی 3های متعلق به گربه هیبرید( و نمره شماره )وبژگی 2اهلی(، نمره های متعلق به گربه)ویژگی 1ها: نمره های متعلق به آنهای خز و نمرهویژگی :1جدول
 (2005و همکاران،  (Kitchener وحشی(گربهمتعلق به 

 نمره
 شناسیویژگی ریخت

شماره ویژگی 
شناسی بر روی ریخت

 1شکل 
 1نمره  2نمره  3نمره 

 1 سفیدی روی چانه امتداد سفیدی تا پوزه سفیدی روی چانه عدم وجود سفیدی در چانه
 2 روی گونه نوارهای عدم وجود نوارهای تیره نوارهای نامشخص سه نوار واضح

 3 های سیاه در زیر بدنخال وجود ندارد نامشخص مشخص
 4 سفیدی پنجه سفیدی گسترده روی پنجه سفیدی پنجه تنها با دسته موهای کوتاه عدم وجود سفیدی پنجه

 5 سفیدی پهلو وجود دارد - وجود ندارد
 6 سفیدی روی بدن وجود دارد - وجود ندارد

 7 امتداد خط پشتی دهدوجود ندارد/ تمامی دم را پوشش می امتداد به سمت دم شودمیخط تا ابتدای دم تمام 

 حد وسط نوک دم، تیز نیست
به شکل مخروطی شکل که در انتها تیز 

 شودمی
 8 شکل نوک دم

 9 رنگ نوک دم نه سیاه و نه تیره تیره سیاه
 10 انتهایی دم وضوح نوارهای عدم وجود نوار/پیوستگی با خط پشتی نامشخص مشخص

بودن و منظم بودن نوارهای  ترازهم
 ای روی دمدایره

 11 هم ترازی نوارهای انتهایی دم عدم وجود نوار/عدم تراز بودن نوارها عدم اتصال نوارها

 12 نوارهای روی پای عقب نوار 7تر از یا بیش4تر از کم - نوار 7-4
 13 نوارهای احاطه کننده پای جلو نوار 3تر از یا بیش2تر از کم - نوار 3یا  2

 14 پوشش راه راه الگوی خز عدم وجود نوار/ عدم غالبیت نوارها - پوشش غالب
درصد نوارها منقطع  25تر از کم

 هستند
 درصد نوارها منقطع هستند 50-25

درصد نوارها منقطع  50بیش از 
 عالمتهستند/بی

 15 نوارهای منقطع بر روی پهلو و پشت

 16 نوارهای پشت بدن نوار پیوسته 11یا بیش از  7تر از کم - نوار پیوسته 11-7
 17 های روی پهلو و قسمت پشتخال عالمتتعداد زیاد خال/بی وجود تعدادی خال خال وجود ندارد

 18 نوارهای انتهای گردن خیلی باریک/فاقد نوار حد وسط نوار ضخیم 4
 19 نوارهای قسمت شانه نوار نامشخص/فاقد حد وسط نوار ضخیم 2

 رنگزرد متمایل به قرمز/قرمز کم
 رنگ(/ قرمز رنگ زرد متمایل به قرمز)کم

 رنگکم
 20 رنگ پشت گوش رنگ سرهم
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 هامواد و روش

 38برای انجام این مطالعه : DNAبرداری و استخراج نمونه       

روش غیرتهاجمی وحشی بههای مشکوک به گربهنمونهنمونه بافت از 

مناطق حوزه پراکنش این گونه در داخل  از 1394-1396 در بازه زمانی

مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست یا حاشیه مناطق 

مشاهده شده  هایالشه های بافت ازنمونه شد. آوریجمع تحت مدیریت،

ای از بین رفته ت ازجمله تصادف جادهدالیل متفاووحشی که بهاز گربه

هایی که در روستاهای (. در مواردی گربه2دست آمدند )شکلهبودند، ب

ها حمله کرده بودند و یا دچار صدمه شده حاشیه مناطق به مرغداری

مقدار ناچیزی ها بهبودند و در تله گیر افتاده بودند، از الله گوش آن

ها رهاسازی شدند برداری، نمونهاز نمونهشد و بعد  نمونه بافت برداشته

مردم بومی کشته  ها توسطبرخی نمونه دلیل تعارض( و البته به3 )شکل

ها، موقعیت جغرافیایی (. حتی االمکان تصاویر نمونه4بودند )شکلشده

مشاهده نمونه و دوری و نزدیکی به مراکز مسکونی و سایر اطالعات 

از بین  ها بر اثر تصادف کامالًالشهآوری شدند. برخی از مرتبط جمع

و تنها امکان  وجود نداشت تصویر واضحی پوشش، رفته بودند و از الگوی

های ها مهیا بود. برخی نمونهتهیه بافت برای مطالعات مولکولی از آن

و لذا تصاویر نمونه  دریافت شدبافت از بانک ژن سازمان محیط زیست 

که تصویر آن،  هلی از خراسان جنوبیادر دسترس نبود. یک نمونه گربه

داد در بین معمول خز نشان میفرم غیراهلی بودن نمونه را براساس 

، DNAاستخراج  تا زمان های بافتنمونه (.5)شکل  شد شناسایی هانمونه

های از نمونه  DNAبرای استخراج داری شدند.درصد نگه96در اتانول 

العمل کاپوزیست و دستورمتعلق به شرکت ت DynaBioبافت، از کیت

 PCRکار رفته در واکنش ترکیب مواد به شرکت سازنده استفاده شد.

های با میکرولیتر از  مسترمیکس 5/12میکرولیتر شامل  25در حجم 

 375/0شرکت امپلیکن دانمارک،  ساخت MgCl2 موالرمیلی5/1 غلظت

میکرولیتر از هریک از آغازگرهای رفت و برگشت با غلظت پنج پیکو 

نانوگرم بر میکرولیتر(  150 -20با غلظت ) DNAمیکرولیتر  5/2مول، 

ها سازی نمونهمقطر استفاده شد. در هنگام آماده میکرولیتر آب 25/9و 

رل منفی درنظر گرفته کنت عنوانیک میکروتیوب به PCRبرای واکنش 

با استفاده از یک جفت آغازگر  ND5جفت باز از قطعه ژن 814 شد.

 (:2007و همکاران، Driscoll ) زیر تکثیر شد
F2B:5’- TGCCGCCCTACAAGCAAT-3’ 
R3B: 5’-TAAGAGACGTTTAATGGAGTTGAT-3’ 

چرخه،  35در  ND5مراز برای تکثیر قطعه ژنای پلیواکنش زنجیره

 94گراد در سه دقیقه، واسرشت درجه سانتی 94با واسرشت اولیه 

درجه  55گراد در یک دقیقه، اتصال آغازگرها در دمای درجه سانتی

گراد درجه سانتی 72 گسترش زنجیره در یک دقیقه، مدتبه گرادسانتی

درجه  72مدت یک دقیقه و در نهایت گسترش نهایی زنجیره در به

(. 2005و همکاران، Tamada ) دقیقه اجرا شد 10مدت و به گرادسانتی

دست آمده و تأیید تکثیر قطعه مورد برای بررسی کیفیت محصول به

 آمیزیرنگ با و درصد یک آگارز ژل از نظر
TMRed Gel ساخت( 

دقیقه  50مدت و به 80 در الکتروفورز افقی، با ولتاژ  Biotium)شرکت

ها با استفاده از دستگاه استفاده شد. در نهایت تصاویر مربوط به ژل

ثبت شد. پس از آن محصول  UVمستندساز ژل و با استفاده از نور 

PCR داری درجه نگه -20یابی در دمای تا زمان ارسال برای توالی

همراه مقدار مورد به PCRمیکرولیتر از محصوالت  20شدند. مقدار 

یاز هر یک از پرایمرهای رفت و برگشت با غلظت پنج پیکومول به ن

کره جنوبی )سئول( ارسال  Bioneerمنظور تعیین توالی به شرکت 

ها با شدند. مراحل تخلیص توسط خود شرکت انجام شد و نمونه

یابی روش اتوماتیک سانگر توالیبه XLABI 3730استفاده از دستگاه 

ها جهت تعیین همولوژی توالی NCBIپایگاه در  BLAST شدند. از ابزار

 Applied) افزارنرم توسط شده دریافت هایتوالی گردید. استفاده

Biosystems (Seq Scape 2.6  بررسی و خطاهای موجود اصالح گردید

یابی انجام شد. ردیف افزارنرم این وسیلههها بنوکلئوتیدی توالی ویرایش و

و  MEGA 6 (Tamura افزاردر نرمClustalW ها با استفاده از توالی

 ( انجام شد.2013همکاران، 

در مطالعه حاضر دو درخت : های تبارشناسیرسم درخت       

 ND5جفت باز از ژنوم میتوکندریایی  814تبارشناسی با استفاده از 

وحشی ایران در بین سایر منظور تعیین جایگاه تبارشناسی گربهبه

 یا زیر ن ترسیم گردید تا وضعیت زیرگونههای وحشی جهاگربه

اول تنها با استفاده  درخت وحشی در ایران مشخص شود.های گربهگونه

برای رسم درخت اول، های ایران ترسیم شد. توالی از نمونه 38از 

  MrBayes 3.2.2  (Ronquistافزارهای بیزین با استفاده از نرمتحلیل

( MCMC) چرخه زنجیره مارکوف براساس( و Huelsenbeck ،2003و 

های میلیون تکرار برای رسم درخت اول اجرا شد. تحلیل 10و تعداد 

(، با Stamatakis ،2014) RAxML8.2احتمال بیشینه با استفاده از 

های گربه تکرار انجام شد از نمونه 10000و  GTRGAMMA مدل

 .ه شدگروه در رسم درخت استفادعنوان برونجنگلی و گربه شنی به

 توسط( BIC) توالی ایران، با معیار بیزین 38بهترین مدل تکاملی برای 

دست آمد که هب HKY(، مدل Posada، 2008)Jmodel test  افزارنرم

. درخت تبارشناسی دوم با در رسم درخت بیزین از آن استفاده شد

توالی  32وحشی از ایران و توالی مشکوک به گربه 38استفاده از 

وحشی شامل گربه وحشی که از بانک ژن استخراج شدندگربهجهانی 

 (، گربهF. l. ornata) وحشی آسیاییگربه Felis silvestris)) اروپایی

( F. l. cafra) آفریقا وحشی جنوب(، گربهF. l. lybicaوحشی آفریقایی)

های بیزین با تحلیل(، ترسیم شد. 2)جدول (F. catusاهلی )و گربه

، Huelsenbeckو  MrBayes 3.2.2 (Ronquist افزارنرماستفاده از 
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( با چهار اجرای MCMC) براساس چرخه زنجیره مارکوف( 2003

های گربه جنگلی میلیون تکرار اجرا شد. از نمونه 20زمان و تعداد هم

گروه استفاده شدند. بهترین مدل تکاملی برای دسته عنوان برونبه

وحشی، توالی جهانی گربه 32های ایران و توالیهای موجود شامل داده

، مدل Jmodel test (Posada، 2008)افزار( از نرمBICبا معیار بیزین)

HKY+I دست آمد که در رسم درخت بیزین از آن استفاده شد.هب 

 15در این مطالعه تنها تصویر خز : شناسیهای ریختبررسی       

کرد شناسی را فراهم میهای ریختکه اطالعات ناقصی از ویژگینمونه 

طور کامل حاوی کلیه اطالعات که تصاویر بهدر اختیار قرار گرفت 

وحشی از اهلی یا هیبرید براساس مطالعه کننده گربهشناسایی 

Kitchener و از تمامی ابعاد خز براساس  نبودند (2005) همکاران و

اگرچه . موجود نبودسنجی های ریختمشخصه 1و شکل  1جدول 

وحشی اروپایی ( برای گربه1و شکل 1دستورالعمل موجود )جدول 

توان برای سایر شناسی را میاست ولی برخی صفات ریختتهیه شده

ها ، شاخص1برد. البته قابل ذکر است براساس جدول  کارها بهزیرگونه

شوند و بعد از آنالیزهای آماری تفکیک انجام خواهد شد دهی مینمره

وحشی آسیایی هستیم گربه العملی برایفانه فاقد چنین دستورمتاس که

ها های ظاهری قادر به تفکیک نمونهو تنها براساس برخی ویژگی

ها با توجه به کیفیت تصاویر، بودیم. در این مطالعه در تفکیک نمونه

چون فرم نامتعارف خز، وجود تنها امکان استفاده از مشخصاتی هم

ش خز، پوشش زردرنگ خز، بعد فاصله از مراکز های سفید در پوشلکه

مسکونی، فرم صورت و اندازه جمجمه، جثه نمونه و فرم دم، مواردی 

ها شاخص از برخی شد. استفاده تفکیک برای هاآن از االمکانحتی که بودند

ها در تصاویر وجود داشت، مخصوص گیری آنهم که احتمال اندازه

 وحشی اروپایی بودند که در تصاویر موجود مشاهده نشدند. گربه
 

 ND5 ژن تبارشناسی ی استخراج شده از بانک ژن برای آنالیزهایهایتوال: 2جدول 

 

 ردیف نام علمی گونه در ژن بانکشماره دسترسی   ردیف نام علمی گونه شماره دسترسی در ژن بانک
F. silvestris EF587174 17  F. l.caffra EF587016 1 
F. l. lybica MG813961 18  F. l .caffra EF587018 2 
F. l. lybica MG813966 19  F. l. caffra EF587025 3 
F. l. lybica MG813960 20  F. l. ornata EF587026 4 
F. l. lybica MG813953 21  F. l. ornata EF587028 5 
F. l. lybica MG813967 22  F. l. ornata EF587029 6 
F. l. lybica KP202275 23  F. l. ornata EF587030 7 

F. catus EF587099 24  F. l. ornata EF587031 8 
F. catus EF587111 25  F. l. ornata EF587032 9 
F. catus EF587040 26  F. silvestris EF587155 10 
F. catus EF587126 27  F. silvestris EF587167 11 
F. catus EF587042 28  F. silvestris EF587169 12 
F. catus EF587121 29  F. silvestris EF587170 13 
F. catus EF587119 30  F.silvestris EF587171 14 
F. catus EF587087 31  F. silvestris EF587172 15 
F. catus EF587123 32  F. silvestris EF587173 16 

  
 وحشی از زنجان )منطقه انگوران(، سمت چپ )عکس از احسان مغانکی(غربی، سمت راست )عکس از احسان مغانکی(، نمونه گربهوحشی از آذربایجان: نمونه گربه2شکل 

  

  
 وحشی از سمنان)دامغان(، سمت چپ )عکس از علیرضا شهرداری(سمت راست )عکس از فریدون باویر(، نمونه گربهوحشی از ایالم، گربه نمونه :3شکل 
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 نتایج
های ایران ترسیم توالی که تنها با استفاده از تبارشناسی اول درخت      

وحشی در ایران به دو زیرکالد تقسیم های گربهدهد توالیشد نشان می

هایی از سایر (. در درخت تبارشناسی دوم که توالی6شوند )شکل می

است موید این های ایران اضافه شدهتوالی های وحشی جهان بهگربه

حشی آسیایی وزیرکالد گربه دو در بین وحشی ایرانکه گربه است مطلب

(F. l. ornata،) آفریقایی وحشیگربه زیرکالد و (F. l. lybicaگربه/) اهلی

(Felis catus) وحشی آفریقایی زیرکالد گربه در (.7)شکل  گیرندمی قرار

 دلیل مونوفیلتیک بودن گربهاهلی نیز قرار دارند که بهگربههای نمونه

های این (، توالیF. catus)اهلیوگربه(، F. l. lybicaوحشی آفریقایی) 

ها نقشه پراکنش جغرافیایی نمونه .دو تاکسون از یکدیگر جدا نشدند

تهیه  ArcGIS 10.3افزار با استفاده از نتایج درخت تبارشناسی، در نرم

تفکیک صورت گرفته به دو زیرکالد آسیایی )رنگ  ها براساسنمونه شد.

ای( در نقشه مشخص شدند و زیرکالد آفریقایی/اهلی)رنگ قهوه بنفش(

 (. 8)شکل 

  

  
اهلی از خراسان جنوبی )عکس از محمدرضا بسملی( : نمونه گربه5شکل  )عکس از حیدر ویسی( وحشی از کردستان: نمونه گربه4شکل   

  

  

  
، گربه ND5جفت باز قطعه  814های وحشی ایران بر اساس : روابط تبارشناختی گربه6شکل

گروه استفاده شدند. اعداد عنوان برون( بهFelis chaus( و گربه جنگلی)Felis margarita)شنی

ترتیب بر اساس احتمال بیشینه )زیر( را به )باال( و احتمال پسین ها مقدار بوت استرپروی شاخه

 دهند.و استنتاج بیزین نشان می

های وحشی جهان براساس های وحشی ایران و گربه: روابط تبارشناختی بین گربه7شکل 

عنوان به ( از ایران نیزFelis chaus، دو توالی گربه جنگلی )ND5جفت باز از ژن  814

 )باال( و احتمال پسین ها مقدار بوت استرپگروه استفاده شدند. اعداد روی شاخهبرون

 دهند.ترتیب براساس احتمال بیشینه و استنتاج بیزین نشان می)زیر( را به

22 



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 2, Summer 2021               1400 تابستان، 2، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

 

 

 39ر مطالعه حاضر از د سنجی:های ریختنتایج بررسی        

اهلی( تنها وحشی و یک نمونه گربهنمونه مشکوک به گربه 38) نمونه

 شناسیریخت هایناقصی از ویژگی که اطالعات نمونه 15 خز تصویر

شناسی برای تفکیک های ریختبود. بررسی در دسترس داشتند

های وحشی از اهلی نشان داد که برای دستیابی به هدف مذکور، نمونه

های وحشی، اهلی و هیبرید شناسی نمونهدانش ما از صفات ریخت

ها را انجام ت قطعی تفکیک این تاکسونصوربه تا بتوان باید باال باشد

کمک نتایج و در این زمینه دچار کمبود شدید داده هستیم. به ادد

تعداد نمونه که تصویر آنها در دسترس بود  درخت تبارشناسی از این

نمونه  9نمونه به زیرکالد آفریقایی/اهلی و  6تصویر موجود،  15یعنی 

ذکر است در مطالعه حاضر از  به زیرکالد آسیایی تعلق گرفتند. قابل

 مثال در طوروحشی آفریقایی بهکلیه مناطق حوزه پراکنش گربه

ها مورد مقایسه ای نداشتیم که فرم خز آننمونه غرب ایرانجنوب

های نمونه از نمونه 6که تنها تصویر تری قرار گیرد. ضمن ایندقیق

ن درخصوص فرم توازیرکالد آفریقایی/اهلی در اختیار بود و لذا نمی

گیری کرد. ولی وحشی با توجه به این اطالعات ناقص نتیجهخز گربه

وحشی در ایران با توجه به تصاویر رسد فرم غالب گربهنظر میبه

وحشی است که با فرم پوششی موجود در این مطالعه فرم خالدار گربه

حال با توجه متفاوت است. با این راه( کامالًوحشی اروپایی )فرم راهگربه

های موجود تفکیک صورت گرفته با عدم قطعیت همراه است. به داده

صورت قطعی با توجه به فرم خاص پوشش، ( به5تنها یک نمونه )شکل 

اهلی یا هیبرید شناسایی شد. در مناطقی که دو زیرکالد گربه

رسد نظر میبه پوشانی دارند نیز)آفریقایی و آسیایی( با یکدیگر هم

های اهلی یا هیبرید دور از انتظار نباشد. فلذا نمونه شماره وجود نمونه

اهلی گربه رسدمی با توجه به موقعیت جغرافیایی و فرم دم به نظر 9

های ذکر شده ازجمله فرم با توجه به شاخص 10شکل  هاینمونه باشد.

ند که هر وحشی شناسایی شددم، جثه بدنی و بزرگی جمجمه، گربه

ای از سه نمونه در زیرکالد آسیایی قرار گرفتند. در بین تصاویر، نمونه

  
ای رنگ های قهوهها. دایرهها و زیرکالد متعلق به آن: موقعیت جغرافیایی نمونه8شکل 

هایی نمونه هایی که در زیرکالد آفریقایی/اهلی قرار گرفتند و مثلث بنفش رنگ نمونه

اهلی  از هستند که در زیرکالد آسیایی قرار گرفتند. دایره زردرنگ موقعیت نمونه گربه

 دهد.نشان میخراسان جنوبی را 

پوشانی دو زیرکالد اهلی در منطقه هممشکوک به گربه : نمونه9شکل 

 نیا(وحشی از استان خراسان شمالی)عکس از محمدصادق فرهادیگربه

  

   
رضوی، عکس وسط )عکس از  محمدعلی وحشی از استان خراسان سمت راست )عکس از محمدعلی ادیبی(، نمونه گربه وحشی از استان سمنان،نمونه گربه :10شکل 

 وحشی از خراسان شمالی، سمت چپ )عکس از احمد بحری(نمونه گربه ادیبی(،
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استان یزد )شهرستان تفت( داشتیم که با توجه به خصوصیات 

وحشی شناسایی شد که در زیرکالد آسیایی قرار گرفت. ظاهری، گربه

هایی که تصاویر که با توجه به مشخصات ذکر شده نمونهضمن این

اند در توضیح تصویر، تفکیک مربوطه آمده 4و  2،3های شکلها در آن

 نمونه از یک است. در بین سایر تصاویری که در اختیار داشتیمآمده

های ذکر شده مانند توجه به شاخص چهارمحال و بختیاری با استان

اهلی شناسایی شد که این نمونه فرم دم، اندازه جمجمه و جثه، گربه

اهلی قرار گرفت و دو نمونه از استان کرمان که /در زیرکالد آفریقایی

ها واضح نبودند و امکان شناسایی مهیا نشد. ذکر این نکته تصاویر آن

وحشی  گیری قطعی درخصوص شناسایی گربهالزامی است که نتیجه

های موجود، منوط به استفاده از نشانگرهای و اهلی برای نمونه

 خواهد کرد. تولید خصوصی در ایننتایج قابل اطمینان که ای استهسته

 

  حثب

وحشی و در نتیجه امکان اختالط اهلی از گربهجدا شدن گربه       

وحشی در هایی را برای حفاظت گربهوحشی، چالشاهلی با گربهگربه

های حفاظتی را برای این گونه با است و اجرای برنامهپی داشته

 ؛2007 همکاران، وDriscoll است ) های زیادی همراه کردهدشواری

Kitchener ،؛ 2005 و همکارانKilshaw  ،تمیز(. 2014و همکاران 

های هیبرید همواره مورد سؤال یا نمونه اهلی ووحشی از گربهگربه دادن

ویژه در کشورهای اروپایی ریزان حفاظت بهشناسان و برنامهزیست

تری، شناسایی بیش سرعت با بتوانند که هاییتکنیک از استفاده .است بوده

ها در طبیعت انجام دهند همواره وحشی را از اهلی یا هیبرید آنگربه

در مطالعه حاضر ابتدا با استفاده  .های حفاظتی هستندمورد نیاز برنامه

وحشی در های تبارشناسی، جایگاه تبارشناسی گربهاز تجزیه و تحلیل

های درخصوص تفکیک نمونهدست آمد. ولی در مطالعه حاضر، هایران ب

دلیل عدم وجود به سنجی،های ریختتوجه به شاخص وحشی از اهلی با

وحشی آسیایی )فرم غالب پوشش مرتبط با شناسایی گربه دستورالعمل

در ایران( و کیفیت پایین تصاویر در دسترس نتایج قطعی حاصل 

من وحشی و اهلی با احتمال همراه بود. ضنگردید و شناسایی گربه

ها تنها ها در دسترس نبود و از برخی نمونهکه تصویر تمامی نمونهاین

به نمونه بافت دسترسی داشتیم. لذا با بررسی جوانب موضوع، در این 

ها مانند بعد فاصله از مراکز مطالعه تنها امکان استفاده از برخی ویژگی

مونه مسکونی، فرم نامتعارف خز، ، فرم صورت و اندازه جمجمه، جثه ن

های سفیدرنگ بر روی بدن، پوشش زرد رنگ و فرم دم، وجود لکه

صورت غیرقطعی ها بهاز نمونه ها تعدادیبا استفاده از این ویژگی که خز،

های ریختی و نه مطالعات تفکیک صرفاً براساس ویژگی شدند. شناسایی

های خز دارد تا بتواند های جامع از وبژگیمولکولی نیاز به بررسی

های از شاخص ما شناخت خصوصاین در کند. مهیا اطمینانی قابل کیکتف

های وحشی، اهلی و هیبرید باید باال باشد تا به تفکیک ریختی نمونه

( در مطالعه خود تاکید 2014و همکاران ) Duperón قطعی منجر شود.

های وحشی از نظر هیبیریداسیون در جمعیت بررسی نرخ کنندمی

های هیبرید در حفاظتی بسیار حیاتی است، از طرفی یافتن نمونه

های بنابراین کنترل جمعیت و طبیعت بسیار چالش برانگیز است

عنوان یک ابزار مدیریتی برای حفاظت از هویت هیبرید در طبیعت به

های رویکردهای ناشیانه یا سیستمژنتیکی اشکال وحشی، اگر بر پایه 

بخشی در و نتایج رضایت استبندی ناکامل باشد، بسیار پیچیدهطبقه

های موجود پی نخواهد داشت. با توجه به کاربرد وسیع دستورالعمل

هایی چنین دستورالعمل تدوین لزوم طبیعت، در وحشیگربه شناسایی در

شدت به وحشی آسیاییربهوحشی ازجمله گگربه هایسایر زیرگونه برای

های نظر گرفتن کلیه ویژگیبا درها شود. این دستورالعملتوصیه می

 هاریزماهواره ازجمله مولکولی نشانگرهای از استفاده کنار در شناسیریخت

وحشی و مقایسه برداری گسترده در کلیه مناطق پراکنش گربهو نمونه

مطالعات سیستماتیک  که انجامها قابل تدوین هستند. ضمن اینآن

دور شده بزرگ و بهوحشی در مناطق حفاظتهای خالص گربهجمعیت

 های بومهای انسانی برای کسب دانش درخصوص ویژگیاز سکونتگاه

و  Zwijacz-Kozica شناسی این گونه الزامی است. براساس مطالعه

روش ای که بهنمونه 13در لهستان که با استفاده از  (2017) همکاران

که دارای مطلوبیت باال  Tatraهایی از پارک ملی غیرتهاجمی در بخش

ای نشانگرهای میتوکندریایی و هسته وحشی بود با استفاده ازگربه برای

ها کدام از نمونهاهلی هستند و هیچها گربهمشخص شد تمامی نمونه

ی اهلوحشی و یا حتی هیبرید نبودند، این مطالعه نشان داد گربهگربه

وحشی نفوذ کرده و تهدید آن برای گربه Tatraتا عمق پارک ملی 

هیچ کردند. بیش از سطحی است که نویسندگان مقاله تصور می

اهلی حتی به قلب مناطق حفاظت شده تضمینی نیست که پای گربه

های نهایی نیاز به بررسی گیریدر ایران هم باز نشده باشد که نتیجه

 Sunquistمثال  طوراثبات این موضوع دارد. به برای میدانی و مولکولی

وحشی اروپایی روزانه طی شده توسط گربه مسافت Sunquist (2002) و

چنین کیلومتر در روز بیان کردند. هم 2/5 و 2/8ترتیب نر و ماده به

Monterroso خانگی برای متوسط اندازه گستره( 2009) همکاران و

وحشی اروپایی فرد گربه 6های دادهوحشی ماده با استفاده از گربه

کیلومتر مربع و برای تنها نر موجود،  28/2متری شده، رادیو تله

وحشی ها برای گربهدست آوردند. ولی دادههکیلومترمربع ب 71/13

طور قطع متفاوت آسیایی با توجه به موقعیت جغرافیایی پراکنش به

عات درخصوص گیری نهایی و کسب اطالنتیجهخواهد بود و لذا 

وحشی آسیایی در مناطق حفاظت شده منوط های روزانه گربهپیمایش

های میدانی سیستماتیک در این خصوص است. در مناطق به پایش
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های انسانی، حتی االمکان حفاظت شده بزرگ و به دور از سکونتگاه

وحشی یابی برای گربهزیستی ازجمله امنیت، تغذیه و جفت باید شرایط

باشد و خطر  جایی نداشتههوحشی نیازی به جابد تا گربهمهیا باش

اهلی نیز متوجه گونه نباشد. اگرچه مطالعات بسیاری اختالط با گربه

توانند های ملی و مناطق حفاظت شده هنوز میپارک نشان دادند

وحشی از طریق کاهش داری خلوص ژنتیکی گربهنقش مهمی در نگه

مناطق ی ایفا کنند اما این مناطق شامل های اهلاحتمال تماس با گربه

های انسانی هستند که نتیجه حفاظت شده بزرگ و به دور از سکونتگاه

و Roux وحشی دارند )موثرتری در جلوگیری از هیبرید شدن گربه

بیان کردند چنین هم (2015)و همکاران  Roux .(2015همکاران، 

شده برای برقراری حفاظتمانند ایجاد کریدور بین مناطق  رویکردهایی

بعید است  مختلف، مناطق های محلی ساکن درژنی بین جمعیت جریان

وحشی مؤثر واقع شوند به این دلیل که احتمال برای حفاظت گربه

اهلی در این کریدورها دور از انتظار نیست. اما از سویی اختالط با گربه

لوژیکی جهت های مختلف و ارتباطات اکولزوم جریان ژن بین جمعیت

وحشی ها ضرورت دارد که درخصوص گربهافزایش تنوع ژنتیکی گونه

ها که احتمال اهلی، حاشیه این داالندلیل خطر اختالط با گربهبه

 Mattucciقرار گیرد ) حفاظت تحت دقتباید به وجود دارد شدن، هیبرید

باید وحشی کلیه این رویکردها در حفاظت از گربه (.2015 و همکاران،

کردن ای، گیرتصادفات جاده حفاظت قرار گیرند. ریزانبرنامه توجه مورد

ها با مرغداری تعارض دلیلشکار به تصادفی، صورتگیری بهدر تله هوبره

های گله از دیگر عوامل شدن توسط سگو در مواردی تعقیب و کشته

 و همکاران، Ghoddousi) اندوحشی در ایران ذکر شدهتهدید گربه

کاوی، احداث جاده و بزرگراه، دخل و تخریب زیستگاه، معدن .(2016

های طبیعی، تصرف و تغییر کاربری اراضی و حضور انسان در زیستگاه

وحشی و های گربهداخل زیستگاهاهلی بههمگی سبب انتشار گربه

شوند که جهت افزایش تماس این دو تاکسون و احتمال اختالط می

 االمکان از انتشار گربهوحشی باید حتیکی گربهحفاظت از خلوص ژنتی

ده ستفاا کهضمن این کرد. شده جلوگیریمناطق حفاظت داخلاهلی به

برداری ای توام با نشانگرهای میتوکندریایی و نمونهنشانگرهای هسته از

غرب وحشی ازجمله جنوبدر وسعت باال از تمامی مناطق حضور گربه

حشی اروپایی دور از انتظار وکه احتمال حضور گربه غرب ایرانو شمال

وحشی و وضعیت نیست، در تحقیقات آتی، دانش ما را نسبت به گربه

افزایش بهبود کیفیت هیبریداسیون آن در ایران افزایش خواهد داد. 

ها از طریق افزایش حفاظت فیزیکی در مناطق حفاظت شده، زیستگاه

ها را کاهش جوامع انسانی و جاده وحشی بهاحتمال نزدیک شدن گربه

وحشی و جلوگیری از انقراض دهد که این امر در حفاظت از گربهمی

منظور های نوین بهاست. استفاده از فناوری مؤثرژنتیکی این گونه 

حرکتی و مهاجرت گونه و بررسی کریدورهای احتمالی  الگوهای بررسی

شرق غرب و شمالویژه در شمالبین ایران و کشورهای همسایه به

چنین مطالعات رفتارشناسی گونه از دیگر پیشنهادات کشور و هم

شناسی تواند دانش ما را نسبت به بوماین مقاله است که می نویسندگان

ما هیچ اطالعاتی درباره خطر هیبریداسیون وحشی افزایش دهد. گربه

رهای وحشی در ایران، فرایند هیبریداسیون گونه، روند و فاکتوگربه

محیطی و رفتاری تاثیرگذار بر آن نداریم. درجه هیبریداسیون، فراوانی 

وحشی، با رفتارشناسی گربه مقایسه در هیبریدها رفتارشناسی هیبریدها،

عنوان یک گونه که آیا بهبررسی شایستگی هیبریدها در طبیعت و این

ی است توانند درنظر گرفته شوند یا نه، مواردوحشی میبوم با گربههم

چنین ها پاسخ دهیم. هموحشی باید به آنکه برای حفاظت از گربه

اهلی در خارج از مراکز مسکونی و یا در های گربهفراوانی جمعیت

 دقت مورد پایش قرار گیرد. حاشیه مناطق حفاظت شده باید به
 

 منابع
بینی پراکنش پیش .1397، .موسوی، م.؛ رضایی، ح. و نادری، س .1

با استفاده از الگوریتم حداکثر  Felis silvestrisوحشی بالقوه گربه

، شماره 10دوره . آنتروپی در ایران. فصلنامه محیط زیست جانوری

 .24تا  19 ، صفحات1

 روابط فیلوژنتیکی .1399موسوی، م.؛ رضایی، ح. و نادری، س.،  .2

در ایران با استفاده از  (Felis lybica/Felis silvestris) گربه وحشی

وحشی  شناسایی گربهسنجی امکان وNADH5 میتوکندریایی  ژن

وسیله این نشانگر. فصلنامه محیط هب (F. lybica ornata) آسیایی

 . 10تا  1، صفحات 2، شماره 12دوره  .زیست جانوری
3. Baca, M.; Popović, D.; Panagiotopoulou, H.; Marciszak, 

A.; Krajcarz, M.; Krajcarz, M.T.; Daniel Makowiecki, 

D.; Węgleński, P. and Nadachowski, A., 2018. Human 

mediated dispersal of cats in the Neolithic Central Europe. 

Heredity. Vol. 121, pp: 557-563.  

4. Daniels, M.J.; Beaumont, M.A.; Johnson, P.J.; Balharry, 

D.; Macdonald, D.W. and Barratt E., 2001.Ecology and 
genetics of wild-living cats in the north-east of Scotland and 

the implication for the conservation of the wildcat. Applied 

Ecology. Vol. 38, pp: 146-161. 

5. Devillard, S.; Jombart, Th.; Léger, F.; Pontier, D.; Say, L. 

and  Ruette, S., 2014. How reliable are morphological and 
anatomical characters to distinguish European wildcats, 

domestic cats and their hybrids in France? Journal of 
Zoological Systematics and Evolutionary Research. Vol. 52, 

pp: 154-162. 

6. Duperon, E.B.; Virgos, E.; Moleon, M. and Azcon, J.M.B., 

2014. How accurate are coat traits for discriminating wild and 

hybrid forms of Felis silvestris? Mammalia. Vol. 79, No. 1, 
pp: 1-10. 

7. Driscoll, C.A.; Menotti -Raymond, M.; Roca, A.L.; Hupe, 

K.; Johnson, W.E.; Geffen, E.; Harley, E.; Delibes, M.; 

Pontier, D.; Kitchener, A.C.; Yamaguchi, N.; O’Brien, S. 

J. and MacDonald, D., 2007. The near eastern origin of cat 
domestication. Science. Vol. 317, pp: 519-523. 

8. Driscoll, C.; Yamaguchi, N.; O’Brien, S.J. and 

MacDonald, D.W., 2011. A suite of genetic markers useful 

in assessing wildcat (Felis silvestris spp.) – domestic cat 

25 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Devillard%2C+S%C3%A9bastien


                                                                                      .Mousavi et al                                                                                 موسوی و همکاران

 

(Felis silvestris catus) admixture. Journal of Heredity. Vol. 

102, No. 1, pp: 87-90. 

9. Ghoddousi, A.; Hamidi, A.Kh.; Ghadirian, T. and 

Baniasadi, S., 2016. The Status of wildcat in Iran: a 

Crossroad of Subspecies? Cat-News Special Issue. Vol. 10, 

pp: 60-63.  

10. Kilshaw, K.; Johnson, P.J.; Kitchener, A.C. and 

Macdonald, D., 2014. Detecting the elusive Scottish wildcat 
Felis silvestris silvestris using camera trapping. Oryx. Vol. 

49, pp: 1-9.  

11. Kitchener, A.C.; Yamaguchi, N.; Ward, J.M. and 

Macdonald, D.W., 2005. A diagnosis for the Scottish 

wildcat (Felis silvestris): a tool for conservation action for a 
critically-endangered felid. Animal Conservation. Vol. 8, pp: 

223-237. 

12. Mattucci, F.; Oliveira, R.; Lyons, L.A.; Alves, P.C. 

and Randi, E., 2015. European wildcat populations are 
subdivided into five main biogeographic groups: 

consequences of Pleistocene climate changes or recent 

anthropogenic fragmentation? Ecol E. Vol. 6, No. 1, pp:  
3-22. 

13. Monterroso, P.; Brito, J.C.; Ferreras, P. and Alves, P.C., 

2009. Spatial ecology of the European wildcat in a 

Mediterranean ecosystem: dealing with small radio-tracking 

datasets in species conservation. Journal of Zoology. Vol. 
279, pp: 27-35. 

14. Mousavi, M.; Rezaei, H.R. and Naderi, S., 2019.  

Phylogeographic analysis of Iranian wildcats (Felis lybica / 

Felis silvestris) as revealed by mitochondrial cytochrome b 
gene. Zoology in the Middle East. Vol. 65, No. 4, pp:  

293-306. 

15. O’Brien, J.; Devillard, S.; Say, L.; Vanthomme, H.; 

Leger, F.; Ruette, S. and Pontier, D., 2009. Preserving 

genetic integrity in a hybridizing world: are European 
Wildcats (Felis silvestris silvestris) in eastern France distinct 

from sympatric feral domestic cats? Biodiversity and 

Conservation. Vol. 18, pp: 2351-2360. 

16. Ottoni, C.; Van Neer.; W.; De Cupere, B.; Daligault, J.; 

Guimaraes, S.; Peters, J.; Spassov, N.; Prendergast, M.E.; 

Boivin, N.; Morales-Muñiz, A. and Bălăşescu, A., 2017. 

The palaeogenetics of cat dispersal in the ancient world. 
Nature Ecology & Evolution. Vol. 1, pp: 139. 

17. Posada, D., 2008. JModelTest: phylogenetic model 
averaging. Molecular Biology and Evolution. Vol. 25, pp: 

1253-1256. 

18. Pierpaoli, M.; Biro, Z.S.; Herrmann, M.; Hupe, S.K.; 

Fernandes, M.; Ragni, B.; Szemethy, L. and Randi, E., 

2003. Genetic distinction of wildcat (Felis silvestris) 
populations in Europe, and hybridization with domestic cats 

in Hungary. Molecular ecology. Vol. 12, pp: 2585-2598. 

19. Ragni, B. and Possenti, M., 1996. Variability of coat‐colour 
and markings system in Felis silvestris. Italian Journal of 
Zoology. Vol. 63, pp: 285-292.  

20. Ronquist, F. and Huelsenbeck, J.P., 2003. MrBayes 3: 
Bayesian phylogenetic inference under mixed models. 

Bioinformatics. Vol. 19, pp: 1572-1574. 

21. Roux, J.; Foxcroft, L.C.; Herbst, M. and MacFadyen, S., 

2015. Genetic analysis shows low levels of hybridization 
between African wildcats (Felis silvestris lybica) and 

domestic cats (F. s. catus) in South Africa. Ecology and 

Evolution. Vol. 5, No. 2, pp: 288-299. 

22. Sunquist, M. and Sunquist, F., 2002. Wild cats of the world. 

The University of Chicago Press, Chicago. 

23. Say, L.; Devillard, S.; Leger, F.; Pontier, D. and Ruette, 

S., 2012. Distribution and spatial genetic structure of 
European wild cat in France. Animal Conservation. Vol. 15, 

pp: 18-27. 

24. Senn, H.V.; Ghazali, M.; Kaden, J.; Barclay, D.; 

Harrower, B.; Campbell, R.D.; Macdonald, D.W. and 

Kitchener, A.C., 2018. Distinguishing the victim from the 
threat: SNPbased methods reveal the extent of introgressive 

hybridization between wildcats and domestic cats in Scotland 

and inform future in situ and ex situ management options for 
species restoration. Evolutionary applications. Vol. 12, pp: 

399-414. 

25. Stamatakis, A., 2014. RaxMl Version 8: A tool for 
phylogenetic analysis and post-analysis of large phylogenies. 

Bioinformatics. Vol. 30, pp: 1312-1313. 

26. Tamada, T.; Kurose, N. and Masuda, R., 2005. Genetic 

diversity in domestic Felis catus of the Tsushima islands, 
Based on Mitochondrial DNA Cytochrome b and Control 

Region Nucleotide Sequence. Zoological science. Vol. 22, 
pp: 627-633. 

27. Tamura, K.; Stecher, G.; Peterson, D.; Filipski, A. and 

Kumar, S., 2013. MEGA6: Molecular Evolutionary 

Genetics Analysis Version 6.0. Molecular Biology and 

Evolution. Vol. 30, pp: 2725-2729. 

28. Veli, E.; Bologna, M.A.; Silvia, C. ;Ragni, B. and Randi, 

E., 2015. Non-invasive monitoring of the European wildcat 
(Felis silvestris silvestris Schreber, 1777): comparative 

analysis of three different monitoring techniques and 

evaluation of their integration. Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg. 

29. Yamaguchi, N.; Driscoll, Ch.; Kitchener, A.C.; Ward, 

J.M. and Macdonald, D.W., 2004. Craniological 

differentiation between European wildcats (Felis silvestris 
silvestris), African wildcats (F. s. lybica) and Asian wildcats 

(F. s. ornata): implications for their evolution and 

conservation. Biological Journal of the Linnean Society. Vol. 
83, pp: 47-63.  

30. Zwijacz-Kozica, T.; Wazna, A.; Munoz-Fuentes, V. and 

Tiesmeyer, A., 2017. Not European Wildcats, But Domestic 

Cats Inhabit Tatra National Park. Polish Journal of Ecology. 

Vol. 65, No. 4, pp: 415-421.  

 
 

 
 

 

 
 

26 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mattucci%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26811770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oliveira%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26811770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lyons%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26811770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alves%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26811770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Randi%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26811770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Le%20Roux%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25691958
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Foxcroft%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25691958
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herbst%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25691958
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MacFadyen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25691958
https://www.researchgate.net/journal/1505-2249_Polish_Journal_of_Ecology

