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بيولوجيا املجموعات وال�صون

�إن املجموعات يف الأ�سر ،كما هو احلال يف املجموعات يف الربية ،هي يف العادة قليلة العدد .ونتيجة لذلك ف�إنها تواجه
حتديات بيولوجية وتعبوية للإدارة الناجحة .تعاين املجموعات ال�صغرية العدد من م�ستوى عايل من الت�أثريات الع�شوائية
الدميوغرافية (تغيري ع�شوائي على امل�ستوى الفردي يف معدالت التوالد ،واملوت ،واجلن�س) والت�أثريات اجلينية ال�ضارة،
التي جتتمع لتعزز خماطر االنقرا�ض .عندما ت�ؤثر الت�أثريات اجلينية يف معدالت التوالد واملوت ،يزداد االنخفا�ض يف تعداد
املجموعات وترتفع الع�شوائية الدميوغرافية .ت�ؤدي االنخفا�ضات �إىل �أعداد �أقل ويزداد تزاوج الأقارب مما ي�ؤدي بدوره �إىل
تخفي�ض يف تنوع اجلينات .لذا ،ف�إن الت�أثريات اجلينية والدميوغرافية تعمل ب�شكل عايل الت�آزر .تعترب املجموعات الأقل من
 200فردا على العموم على �أنها عر�ضة ب�شكل خا�ص لديناميكية الت�آزر يف املخاطر الدميوغرافية واجلينية.
ميكن عن طريق تطبيق و�سائل �إدارة املجموعات على �أ�سا�س املعيار املوحد ،تخفي�ض �آثار تلك الت�أثريات الدميوغرافية
واجلينية ،وميكن و�ضع اال�سرتاتيجيات الأف�ضل للمجموعات الأ�سرية مو�ضع التطبيق .من الأمثلة على هذه اال�سرتاتيجيات
تلك امل�ستخدمة يف خطة الإبقاء على الأنواع ) )Species Survival Plan® (SSPلإحتاد حدائق احليوان والأحوا�ض املائية،
وخطة  EEPللإحتاد الأوروبي حلدائق احليوان والأحوا�ض املائية.
تت�ضمن �أهداف هذه اخلطط التنمية ال�سريعة للمجموعات امل� ِّؤ�س�سة لبلوغ جمموعات ثابتة دميوغرافيا على قدرات حاملة
للربنامج ،وخلق ت�شكيالت عمرية ثابتة ،واحلد من خماطر االنقرا�ض .ت�سعى الإدارة للمحافظة على التنوع اجليني املوجود
يف ال�ساللة امل� ِّؤ�س�سة �إىل �أق�صى حد ممكن ،وتاليف فقدان املزاوجة املتخالفة (الهرتوزيجية) ب�سبب االنحراف اجليني
وتزاوج الأقارب ،وحتافظ بذلك على قدرات التكيف داخل املجموعات .تدار هذه املجموعات بهديف ال�صحة اجلينية يف
الأ�سر ،واملحافظة على خمزونات جينية للحاالت امل�ستقبلية لإعادة التوطني �ضمن جمموعات برية.
ل�ضمان املحافظة على هذه املجموعات كذخائر جينية ،ف�إن �أهداف الإدارة تت�ضمن �أي�ضا تفادي االختيار امل�صطنع ،مبا يف
ذلك كال من االختيار غري املق�صود للحيوانات ذات ال�صفات «التي تتالءم جيدا» مع الأ�سر ،واالختيار املق�صود ل�سمات� ،أو
�ضد �سمات ،حمددة� .إن دور االختيار يف املجموعات الأ�سرية هو �أمر غري مفهوم ب�شكل كاف ،وي�أخذ احلفاظ على التنوع
اجليني الأق�صى الأولوية فوق االختيار املق�صود ل�سمات� ،أو �ضد �سمات ،حمددة.

بيانات �إدارة املجموعات
�إن من ال�شروط امل�سبقة لتطوير خطة لإدارة املجموعات �إن�شاء �سجل لال�ستيالد وت�صنيفه واملحافظة عليه .ال�سجل هو قاعدة
بيانات للحا�سوب ت�ضم معلومات ال�ساللة ،و�أحداث تاريخ احلياة (املواليد ،الوفيات ،االنتقاالت ،الخ) لأفراد املجموعة منذ
ت�أ�سي�س املجموعة و�إىل الوقت الراهن .ورغم �أنه يجب �أن تكون البيانات املدخلة يف �سجل اال�ستيالد على جانب كبري من
االكتمال� ،إال �أن وجود بيانات غري معروفة �أو متوفرة هو من الأمور املتوقعة .وميكن �إن�شاء وتقييم «�سجل ا�ستيالد حتليلي»
يت�ضمن القيم املحتملة واملفرت�ضة للبيانات غري املوجودة.

حالة املجموعة
ميكن حتليل �سجالت اال�ستيالد بعد تكوينها با�ستخدام ت�شكيلة
من �أدوات برجميات احلا�سوب ،فيمكن القيام بالتقييم
الدميوغرايف للرتكيبة العمرية ،واملعدالت احليوية للمجموعة
(اخل�صوبة والنفوق) .وميكن ح�ساب املتغريات اجلينية مبا يف
ذلك التنوع اجليني ،و�صالت القرابة ،وتزاوج الأقارب .ي�ستخدم
�سجل اال�ستيالد ملراجعة تاريخ املجموعة ،وتقييم الو�ضع احلايل
لها ،وتوقع حاالت املجموعة امل�ستقبلية حتت الظروف الإدارية
املتفاوتة .يتم �إجراء التحليالت كجزء من التخطيط الواعي
لإدارة املجموعات للو�صول �إىل تو�صيات لكل ع ّينة بع ّينة للأفراد
املتوالدة وغري املتوالدة.

خطط �إدارة املجموعات
يع ّد علماء بيولوجيا املجموعات خططا تتنا�سب مع احلاجات
املحددة للربامج .تتفاوت تلك احلاجات من و�ضع تو�صيات
للتوالد والنقل لأفراد احليوانات� ،إىل اال�سرتاتيجيات الطويلة
املدى لإدارة جمموعات �صحية يف الأ�سر �أو الربية .ميكن �إدارة
املجموعات يف الأ�سر لأغرا�ض توفري عينات ملرافق املعار�ض،
�أو لتزويد وفرة احتياطية من املجموعات الربية املهددة� ،أو
لتقدمي خطط �صون �ضمن املوقع .تت�ضمن اخلطط حتديد
حيوانات حمددة للتوليد �أو الإبقاء �أو الإطالق ،وقد تت�ضمن نقل
حيوانات معينة بني مرافق الإبقاء �أو بني املجموعات الأ�سرية
واملجموعات التي تدار �أو تراقب يف الربية من خالل حتليالت
عليا للمجموعات .ميكن للخطط �أي�ضا اال�ستجابة للحاجات
اخلا�صة لربامج ال�صون ب�إعداد ا�سرتاتيجيات �إخالء ملرافق
التكاثر ،و�أولويات حماية �أع�شا�ش وم�أوى املجموعات الربية
اخلا�ضعة للمراقبة.
عند اختيار حيوانات معينة لربامج ال�صون ،ك�إعادة التوطني مثال،
ف�إن من الأهمية مبكان �صيانة ال�سالمة اجلينية والدميوغرافية
للمجموعة الأ�سا�س� .إن اختيار احليوانات دون تفرقة لأغرا�ض
�إعادة التوطني قد يرتتب عليه ت�أثريات جينية ودميوغرافية
خطرية ،مثل التمثيل املنحرف للأ�سا�س ،وهز ا�ستقرار الرتكيب
العمري من خالل احل�صد الزائد لفئات عمرية م�ستهدفة .يجب
عند اختيار احليوانات لإعادة التوطني الأخذ باالعتبار �صيانة
قدرة املجموعات الأ�سرية املتبقية على حتقيق دورها ال�صوين يف
امل�ستقبل� ،ضمن املدى امللمو�س للربنامج.

ا�ستنتاج

Figure 1. Example of an age pyramid from European Endangered Species Programme for cheetahs generated
from the SPARKS collection management software.

بغ�ض النظر عن الدور التي تلعبه ،ف�إن املجموعات الأ�سرية يجب
�أن تكون م�ستقرة و�آمنة ذاتيا ،و�أن تدار للمحافظة على ال�صحة
اجلينية والدميوغرافية ،لدعم تلك الأدوار .قد ت�ستخدم
ا�سرتاتيجيات متو�سطة لإدارة درجة القربى ،ولكنها قد ال تكون
م�صممة لتلبية احلاجات املحددة للربنامج .ميكن التكيف مع
التزاوج الفردي والتعددي واال�ستيطاين للتوالد .با�ستخدام هذه
الإ�سرتاتيجية ميكن �إدارة املجموعات بقدرة حمل �أو لتزويد
�أفراد فائ�ضني لإعادة التوطني �أو الت�صدير �إىل برامج مدارة
�أخرى.
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