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چکیده
مطالعه شبکههای غذایی و پویایی آنها برای فهمیدن اینکه چگونه عادات تغذیهای
در گونههای متفاوت میتواند بر جوامع آنها تاثیر گذار باشد ،بسیار مهم است .طی
روند زمان روشهای مختلفی برای تعیین رژیم غذایی مهره داران به کار گرفته شده
است .این روشها از روشهای ایمونولوژیک شروع و با روشهای پیچیده مبتنی بر
 DNAادامه یافته است .هدف ما در این مطالعه معرفی مزایای و معایب روش های
کالسیک تعیین رژیم غذایی در مهره داران بود .این روشها عبارتند از :روش مشاهده
مستقیم ،ویدئو و دوربینهای اتوماتیک ،تجزیه و تحلیل اسید چرب ،ایزوتوپهای
پایدار ،بررسی محتویات معده ،شستشوی معده ،رادیو تله متری ،ردیابی و مشاهده
تصادفی ،پایش الشه ها ،محتویات روده ،تجزیه سرگین و شناسایی کوتیکولهای
گیاهی در گلولههای مدفوع .در مجموع هر کدام از روشهای گفته شده با کمبودهایی
مواجه بودند ،که امید است با استفاده از روشهای نوین تعیین رژیم غذایی به حل این
مشکالت پرداخت .در واقع روشهای نوین تعیین رژیم غذایی میتوانند در کنار
روشهای کالسیک درک بهتری از رژیم غذایی مهره داران به ما بدهند که این خود
به اهمیت روشهای ذکر شده می افزاید.

واژه های کلیدی :رژیم غذایی ،مهرهداران ،سرگین ،روشهای کالسیک

مقدمه

Biosphere

آگاهی از آنچه که جانوران از آن تغذیه میکنند یکی از
اساسیترین الزامات برای درک زیستشناسی آنها و
عملکرد اکوسیستمی میباشد که در آن حضور دارند.
همچنین تعیین ارتباطات تغذیهای در یک اکوسیستم
بخش کلیدی بسیاری از مطالعات بومشناختی محسوب
میگردد ( .)Deagle et al., 2005بنابراین ،به دست
آوردن اطالعات رژیم غذایی صحیح یک بخش جدایی
ناپذیر ،اما چالش برانگیز ،برنامهریزی حفاظت میباشد
( .)Deagle et al., 2010برای پی بردن به جایگاه یک
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گونه در جوامع زیستی و ساختار موثر مدیریت طرحها
جهت حفاظت آن ،شناخت رژیم غذایی ضروری می-
باشد (  .)Bradley et al., 2007به طور معمول پروتکل-
های نمونهبرداری برای پایش هر دو گروه جمعیت
مهرهداران و بیمهرگان طراحی شده است ،اما اندازه-
گیری ارتباطات تغذیهای میان گونهها بهخصوص در
موجوداتی که بسیار متحرک و منزوی میباشند ،می-
تواند مشکل باشد ( .)Harwood et al., 2007در حالت
کلی روشهای متعددی برای تعیین ترکیب رژیم غذایی
جانوران به کار گرفته شده است .روشهای جایگزین و
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با قدرت تصور باال برای تجزیه و تحلیل رژیم غذایی از
سال  4391استفاده میشوند ،که با تکنیکهای
ایمونولوژیک شروع و با روشهای پیچیده مبتنی بر
 ،DNAموازی با پیشرفتهای تکنولوژیکی در بوم-
شناسی مولکولی ،ادامه یافته است .روشهای متعددی
که برای تعیین رژیم غذایی به صورت کالسیک به کار
رفته است که در بخشهای بعدی به انها اشاره شده
است.
تاریخچه و اهداف بررسی عادات غذایی
شروع دقیق مطالعات عادات غذایی حیاتوحش مبهم
است اما احتماال شکارچیان ما قبل تاریخ دانشی از
عادات غذایی جانوران وحشی را به عنوان یک هدف در
صید آنها برای معاش روزانهشان کسب کرده بودند.
مشاهداتی که در مناطق از آنچه که جانوران تغذیه می-
کنند و محل و زمان آن در طول قرنها ثبت و گزارش
شده و به دانش امروزه ما از عادات غذایی و روشهای
آزمایشگاهی وارد شده است .پروفسور فوربز به عنوان
اولین کسی که مطالعه مدرن عادات غذایی را در سال
 4881به عنوان مقالهای که بر روی غذای پرندگان
ایلینویز در  4881انجام داده بود درنظر گرفته شد.
بسیاری از تحلیلهای سودمند روی عادات غذایی که به
وسیله بیولوژیستهای حرفهای اولیه انجام شده بود
توسط وی بررسی و مرور شد که نتایج این بررسی نشان
داد اغلب آنها از روشهای کار در منطقه و آزمایشگاه
استفاده کردهاند .مطالعات اولیه منحصرا بر روی
پرندگان و به خصوص بر اهمیت اقتصادی آنها تاکید
داشت .بعدها تاکید بر مطالعات تغذیهای گونههای قابل
شکار خصوصا پرندگان آبزی و مناطق مرتفع انجام
گرفت .بزرگترین فعالیت تحقیقاتی عادات غذایی
درطول دهه  4391تا اوایل 4311صورت گرفت .برای
این کار از افرادی که خودشان دارای تجربه بودند و یا
تکنسینهایی که آموزش داده شدند ،استفاده گردید.
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تکنیکها توسعه یافتند ،در نتیجه کمیت و کیفیت
اطالعات مربوط به غذای حیاتوحش بهبود یافت.
تجهیزات بهتری با ایجاد آزمایشگاه در پناهگاه حیات-
وحش پاتوکسنت مریلند در4311در دسترس
قرارگرفت .اما به طور کلی پژوهشهای عادات غذایی
ارزش خود را در قلمرو تحقیقات حیاتوحش از دست
نداده بلکه در طول زمان کاربردهای جدید و مهمتری
برای آنها در نظر گرفته شده است .اطالعات مورد نیاز
برای مدیریت مدرن حیاتوحش اغلب تنها در طول
مطالعات عادات غذایی که به طور مناسبی طراحی و با
دقت اجرا شده بدست میآید (شعربافی.)4931 ،
روش مشاهده مستقیم
سادهترین روش تعیین رژیم غذایی ،مشاهده و پایش
مستقیم رفتار غذایابی جانوران است ،اگرچه این بسیار
مهم میباشد ولی در بسیاری از مواقع این کار بسیار
دشوار و یا حتی در برخی از مواقع غیر ممکن است.
مشاهدات مستقیم به مکان های مطالعه و گونه خاص
(افرادی که در فضاهای باز زندگی میکنند) محدود
است و به همین دلیل به ندرت مورد استفاده قرار می-
گیرد ( .)Raye et al., 2011حضور مشاهده کننده در
روش مشاهده مستقیم میتواند رفتار جانوران را تغییر
دهد .این روش زمان بر بوده و مشاهدهکننده تنها می-
تواند از افراد کمتری نمونهبرداری کند ( Baamran et
 .)al., 2012به عنوان مثال ،خزندگان که گروهی از
مهرهداران هستند ،به عنوان موجودات پیچیده که
بیشتر دارای زندگی زیر زمینی و شبانه میباشند روش
مشاهده مستقیم برای تعیین رژیم غذایی بسیاری از
آنها غیرعملی میباشد ( .)Brown et al., 2012البته
در مورد پستانداران و پرندگان شبگرد ،منزوی و
درخطر انقراض نیز مشکل اساسی به شمار میرود.
ویدئو و دوربینهای اتوماتیک

شیخی ئیالنلو و رضایی.

این تکنیک در رده پرندگان بیشتر کاربرد داشته که با
نصب دوربینهای ویدئویی در مکان النه ،طعمههای
خورده شده توسط گونههای طعمهخوار را مورد بررسی
قرار میدهند ( .)Symondson, 2002این روش به همرا
ه روش تجزیه و تحلیل اسید چرب و ایزوتوبهای پایدار
امکان بررسی رژیم غذایی را در دوره طوالنی مدت
فراهم میکند (.)Deagle et al., 2005
تجزیه و تحلیل اسید چرب
برای بهبود تشخیص انواع طعمه ،یک مجموعه از
تکنیکهای مورفولوژیکی برای مطالعات رژیم مهرهداران
دریایی به کابرده شدهاند که شایعترین آنها تجزیه و
تحلیل های ایزوتوپ پایدار و اسید چرب میباشند .این
تکنیکها میتوانند اطالعاتی را درمورد برهمکنشهای
سطح غذایی و تغییرات در الگوهای رژیم غذایی ارائه
دهند و ممکن است تاکسونهای خاص مصرف شده را
نیز نشان دهند ( .)Casper et al., 2007شناسایی
مولکولی کریل به عنوان یک گروه میتواند با استفاده از
پروفایلهای اسید چربشان انجام شود ،که از لیپیدهای
ذخیره شده در بافتهای چربی طعمهخواران ظاهر می-
شوند ولی این روش تا شناسایی سطح گونه گسترش
نمییابد (.)Jarman et al., 2002
ایزوتوپهای پایدار
تجزیه و تحلیلهای ایزوتوپ پایدار روش دیگری است،
که به طور گسترده از سال  4341برای توصیف شبکه-
های غذایی استفاده شده است .رویدادهای جزء به جزء
کردن ایزوتوپ در موجودات زنده اغلب در غنیسازی
ایزوتوپهای سنگینتر از نیتروژن برای مواد غذایی
حاصل میشود و یک تخمین نسبی از موقعیت تغذیهای
را تخمین میزند .ایزوتوپهای پایدار ارزشهای کمی
برای نشان دادن ارتباط ترکیبات غذایی و موجودات
زنده دارند اما اغلب میان منابع فتوسنتز کننده (به
عنوان مثال فیتوپالنکتونها در مقایسه با گیاهان
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خشکی) و زیستگاه (به عنوان مثال دریا در مقابل آب
شیرین) متغیر بود و به این ترتیب میتواند برای
توصیف منابع کربن یا موجودات زنده و شبکههای
غذایی مورد استفاده قرار گیرد ( Carreon- Martinez et
.)al., 2010
این روش نیز شامل محدودیتهایی میباشد .اندازه
ذرات و همگنی ذرات میتواند در تجزیه و تحلیلها
خطا ایجاد نماید (شعربافی .)4931 ،همچنین تجزیه و
تحلیلهای ایزوتوپ پایدار میتواند فعل و انفعاالت
تغذیهای غیر قابل انتظار را مشخص کند ،اما اغلب برای
ارائه تعامالت تغذیهای با شکست مواجه است زیرا
ارزشهای ایزوتوپی در طعمه بالقوه میتواند همپوشانی
داشته باشد (.)Carreon- Martinez et al., 2010
بررسی محتویات معده
در این حالت نمونهها ،یا از جانوارنی که در طول فصل
شکار صید میشوند و یا آنهایی که بر اثر تصادف کشته
میشوند به دست میآیند .مطالعات عادات غذایی
پستانداران کوچک یا با جثه متوسط عمدتا وابسته به
محتویات معده است ،ولی گاهی اوقات از محتویات روده
بزرگ نیز استفاده میشود که شامل مواد غذایی
بیشتری است .اما استفاده از هر دو روش منجر به تولید
دادههای بیشتری از رژیم غذایی گونه هدف میشود
(شعربافی.)4931 ،
در بررسی محتویات معده ،نمونهها در آب شناور می-
شوند .معموال محتویات شکم گوشتخوران و پرندگان
شکاری برای زدودن چربی نیازمند شستشوی کامل با
آب گرم همراه با الک با منفذهایی میباشد .پس از آن
نمونهها در آون خشک میشوند .این یک روش معمول
است اما خشک کردن با کاغذ خشک کن روند را تسریع
میکند .در مرحله بعد شناسایی به وسیله دیدن خز،
استخوان ،پر ،اجزای گیاهی ،دندانها ،فلس و دیگر
اجزای هضم نشده است .اجزای اصلی نمونه بر اساس
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مقایسه چشمی شناسایی میشوند .سپس موارد انتخاب
شده برای اندازهگیریها جدا میشوند و این روند تا
وقتی که تجزیه و تحلیل کامل انجام میشود تکرار می-
گردد (شعربافی .)4931 ،مرحله شناسایی به وسیله
مطالعات میکروسکوپی مقایسه این اجزا با کلید
شناسایی کامل میشود .محتویات معده برای شناسایی
آسان میباشد و این روش تشخیص بین الشه و اجزای
یک طعمه تازه کشته شده را امکان پذیر میسازد .مدت
زمان شناسایی مواد طعمه در محتویات معده طعمه-
خواران بسیار گسترده و از چند ساعت تا بیش از یک
هفته میباشد (.)Sheppard and Harwood, 2005
تجزیه و تحلیل محتویات معده که در نتیجه آن طعمه-
خوار کشته میشود به دالیل اخالقی محدود است
( .)Oehm et al., 2011بهوسیله بررسیهای منطقی
واخالقی میتوان از جمعآوری محتویات معده مهره-
داران ،خصوصا طعمهخواران مرتبه باالتر ،اجتناب نمود
( .)Casper et al., 2007برای بررسی رژیم غذایی
پرندگان تحت شرایط طبیعی ،محتویات معده پس از
کشتن و تشریح پرنده تجزیه و تحلیل میشود
( .)Scribner and Bowman, 1998این سیستمهای
خشن ممکن است به آلودگیهای خارجی طعمهخواران
توسط بقایای طعمه تکه تکه شده یا ریمه ،منجر شود
(.)King et al., 2008
شستشوی معده
روش مرسوم برای تعیین گونههای طعمه مصرف شده
توسط پرندگان دریایی از طریق سنجش بقایای موجود
در معده آنها میباشد .به لحاظ تاریخی نمونههای
معده از طریق نمونهبرداری کشنده بدست آورده می
شدند .به هرحال در طی  41سال گذشته اکثر مطالعات
از شستشو دادن معده به عنوان یک جایگزین غیر-
کشنده برای به دست آوردن این نمونهها استفاده
نمودهاند .اگرچه شستشو دادن معده یقینا به لحاظ
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اخالقی یک پیشرفت میباشد ولی با این حال این روش
به اسیر کردن حیوان نیاز دارد و میتواند تاثیرات
نامطلوبی روی پرندگان نمونهبرداری شده و یا زادگان
آنها داشته باشد .این بدین معنی است که تعداد نمونه
های معدهای که میتوانند درطی یک مطالعه به دست
آورده شوند اغلب به علت مسائل اخالفی محدود می
شوند و اینکه این روش ممکن است برای مطالعات
حیوانات درمعرض خطر انقراض مناسب نباشد .جمع-
آوری نمونه نیز اغلب به وسیله مشکل عملیاتی روش
شستشو دادن محدود میشود و معموال به یک زیر
مجموعه از پرندگان جفتگیری کنندهای منحصر می
شود که درحال تغذیه جوجههایشان میباشند زیرا
اینها تنها افرادی هستند که به طور معتبری غذا را در
معدههایشان به کلنی باز میگردانند .مطالعات رژیم
غذایی براساس تجزیه و تحلیل محتویات معده میتواند
به وسیله تعداد باالیی از بقایای غیرقابل شناسایی در
معده و خطاهای کشف ایجاد شده بهوسیله هضم متمایز
و یا حفظ بقایای طعمه به تأخیر انداخته شوند
(.)Deagle et al., 2007
تجزیه و تحلیل محتویات معده یک تکنیک کلیدی در
تحقیقات اکولوژی جانوری و شیالت است .بنابراین ،با
توجه به حفاظت از طبیعت و نیاز به اطالعات،
دانشمندان در حال حاضر روشهای غیرکشنده از
جمعآوری دادههای بیولوژیکی و اکولوژیکی را کشف
کردهاند .روشهای غیرمخرب پیش از این برای بررسی
رژیم غذایی ماهی با فالشینگ معده (تخلیه محتویات
معده به صورت یکجا) ،همچنین به عنوان شستشوی
معده استفاده شده است .در یک مطالعه استفاده از
فالشینگ معده برای استخراج محتویات معده از یک
گونه کوسه گزارش شده است .کوسه سندبار
( )Carcharinus plumbeusبه منظور بررسی نرخ
تخلیه معده فالش شد .روش بازبینی شده بوسیله
تشریح  48فرد پس از فالشینگ ،نشان داد که
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محتویات معده فاقد غذا و مقدار بسیار کمی آب بود .با
این حال ،این روش برای حیواناتی که نمیتوان آنها را
تا زمان قی در مخازن نگهداری کرد ،مناسب نیست.
بنابراین شستشوی معده ممکن است نوید بخشترین
روش برای استخراج محتویات معده مهرهدارانی مانند
کوسهها باشد (.)Barnett et al., 2010
یک نقطه ضعف روش خالی کردن معده که میتوان به
آن اشاره نمود ،عدم تخلیه همه اقالم غذایی موجود در
معده در طی خالی کردن معده در زمان نمونهبرداری
است .بسیاری از طعمههای جمعآوری شده در مطالعه
اخیر فاقد ویژگیهای کلیدی تشخیصی میباشند ،که
این امر شناسایی مواد خورده شده را دشوار مینماید
(.)Barnett et al., 2010
از آنجا که مدفوع پرندگان دریایی کمتر دارای اجزای
سخت برای شناسایی طعمه میباشد ،رژیم غذایی آنها
در بیشتر مطالعات به وسیله شستشوی معده یا وسایل
بیوشیمیایی تعیین میشود .هیچ کدام از این روشها
ایدهآل نیست :شستشوی معده از روشهای تهاجمی
میباشد و نیازمند طعمه بدون اجزای سخت و کار
فشرده است ( .)Deagle et al., 2010اگرچه ممکن
است شستشوی معده برای پرندگان بزرگجثه قابل اجرا
و عملی باشد ،استفاده از این روش برای پرندگانی مانند
گنجشکسانان که دارای جثه کوچکی میباشند ،بسیار
مشکل بوده و ممکن است برای پرنده مضر هم باشد
(.)Oehm et al., 2011
رادیوتلهمتری
رادیوتلهمتری ردیابی دقیقی از جابهجاییهای جانوران
را امکانپذیر میسازد و همچنین این روش پایش
مخصوصا برای گونههای در معرض خطر یا جانورانی که
قابل شکار هستند بسیار ارزشمند است .در مورد
استفاده این تکنیک برای گوشتخواران نقاط حضور
گوشتخوار در کنار الشهها ثبت میگردد و نمونههای
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الشه به عنوان طعمههای آن گونه محسوب میشوند .در
تحقیقی که توسط میلز در آفریقا بر روی گوشتخواران
بزرگ صورت گرفت دادههای حاصل از این روش به
سمت طعمههای بزرگتر انحراف داشتند .این روش در
پرندگان نیز به کار رفته است .رادیوتلهمتری یک فرصت
واقعی را برای مطالعه حرکات حیوانات ،گستره خانگی،
الگوی استفاده از زیستگاه ،سازماندهی اجتماعی و
تعیین رژیم غذایی مهرهداران بهویژه گوشتخواران را
ایجاد مینماید (.)Shehzad et al., 2012
ردیابی و مشاهده تصادفی
روش ردیابی در مناطق ماسهای و یا با پوشش گیاهی
تنک آسانتر انجام میگیرد و احتیاج به تخصص رد-
یابان در جستجوی ردپای گونه مورد نظر در مسافت-
های طوالنی دارد و این روش هر گونه تغییر اساسی را
در رفتار گونه مشخص میکند (شعربافی.)4931 ،
پایش الشهها
در روش پایش موقعیت الشهها بر طبق شانس معلوم
میشود .این روش برای مطالعه تغذیه گوشتخواران به
راحتی قابل انجام است .در این حالت نمونههای بزرگ-
تری را میتوان جمعآوری کرد و حتی دادههایی
همچون جنسیت و سن طعمه هم قابل دستیابی است.
مشاهدات تصادفی برای مطالعه از لحاظ شکارگری
همچون انتخاب طبقه سنی و جنسیت طعمه بالغ مفید
است (شعربافی.)4931 ،
محتویات روده
مزیت روش بررسی محتویات روده این است که ،قبل از
جمعآوری اطالعات رژیم غذایی گونه هدف تحت
مطالعه است و به هیچ وجه مختل نمیشود و میتواند
اطالعات مستقیم در انتخاب طعمه را در هر اکوسیستم
ارائه دهد .سادهترین روش ،آزمایش چشمی از محتویات
روده حشرات و پستانداران دریایی ،پلتهای پرندهها و
مدفوع پرندگان یا پستانداران میباشد ،که گاهی

تحلیلی بر روش های کالسیک تعیین رژیم غذایی در ...

اطالعاتی از مصرف طعمه به واسطه باقیمانده آنها از
هضم مانند کوتیکول بندپایان یا استخوانها ،فلسها،
خز و پر مهرهداران را فراهم میکند ( Symondson,
 .)2002به طور کلی دالیل قابل قبول کمی برای کشتن
مهرهداران نسبت به بیمهرگان ،به منظور تجزیه و
تحلیل محتویات روده وجود دارد ،اگرچه در این راه
مطالعاتی روی ماهیها انجام شده و همچنین دادههای
اندک قابل دسترس برای پستانداران دریایی نیز وجود
دارد .ولی نمونههای دیگری از مهرهداران وجود دارد که
به طور عمده از روشهای غیرتهاجمی مانند تجزیه و
تحلیل پلت یا مدفوع برای تعیین رژیم غذایی آنها
استفاده شده است ( .)Symondson, 2002با توجه به
اینکه در روش محتویات روده برای تعیین رژیم غذایی
نمونهها صید یا کشته میشوند لذا این روش به عنوان
یک روش تهاجمی به حساب میآید .همچنین اگرچه
این روش اجازه میدهد ترکیب رژیم غذایی به صورت
کمی برآورد شود لذا دو مشکل اساسی در این ارتباط
وجود دارد که استفاده از این روش را محدود مینماید:
 )4نمیتوان آن را برای تمام طول سال مورد استفاده
قرار داد و  )4برای شناسایی گونهها در سطوح پایینتر
از خانواده و جنس دارای مشکل میباشد.
هر چند که مطالعات اخیر روی رژیم غذایی حشرات
نشان دادهاند که محتویات روده حشرات میتواند برای
شناسایی گونههای طعمه ازطریق سنجشهای خاص
 PCRاستفاده شوند ( ،)Jarman et al., 2002ولی باز
تهاجمی بودن این روش مشکل عمده استفاده از آن در
مطالعات رژیم غذایی میباشد.
تجزیه سرگین
تجزیه و تحلیل مدفوع بیانگر یک روش جایگزین غیر-
تهاجمی و جالب میباشد ( )McInnis, 1983که می-
تواند در طول سال مورد استفاده قرار گرفته و نتایج
نسبتا دقیقی را از ترکیب گونهها فراهم میکند .اما این
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روش بسیار خسته کننده و نیازمند میزان قابل توجهی
از آموزش و نسبت متغیری از باقی مانده غذایی تکه
تکه شده غیر قابل شناسایی هستند ( .)Dahle, 1998از
مطالعات صورت گرفته با استفاده از این روش میتوان
به مطالعه رژیم غذایی شیرهای دریایی اشاره نمود که،
اغلب با استفاده از بقایایی مورفولوژیکی طعمههای
باقیمانده در سرگین ،به دلیل سهولت در جمعآوری
نمونهها و تجزیه و تحلیل مولفهها نسبت به سایر روش-
های غیر مستقیم ،بررسی میشود ( Kasper et al.,
.)2004
با توجه به اینکه یافتن نمونه های سرگین یا مدغوع
جانوران کمیاب و در خطر انقراض مشکل بوده و بسیار
وقتگیر میباشد لذا پیشرفتهایی نیز در این زمینه
انجام گرفته است؛ به عنوان مثال در مطالعهای که
توسط واسر و همکاران انجام گرفت آنها با یافتن تعداد
زیادی از سرگینهای سالم با مشکل مواجه بودند ،لیکن
روشهای کارآمدتر توسعه یافتهاند .سگهایی برای
استشمام کردن و ردیابی سرگینهای خرس در جنگل
آموزش داده شدهاند ( ; )Wasser et al., 1999در دو
هفته ،یک تیم در کوههای راکی تعداد زیادی نمونه
مدفوع یافتند ،که معادل  44ماه تالش محققان برای
یافتن نمونه در این منطقه بود .این پیشرفت میتواند با
مکانیابی مسیرهای گذری که جانوران به ندرت دیده
میشوند به طراحی کریدورهای حیاتوحش کمک
نماید .برای سازمانهایی با منابع محدود ،جمعآوری
مدفوع میتواند به عنوان راهی مفید برای بررسی
مناطق بزرگ برای حضور گونههای در خطر انقراض و
منزوی مانند گربهسانان باشد.
شناسایی کوتیکولهای گیاهی در گلولههای
مدفوع
با وجود اینکه تجزیه و تحلیل کوتیکول بسیار فشرده
است ،نمیتواند منجر به شناسایی دقیق گونهها در
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بسیاری از گروههای گیاهی (به عنوان مثال ،کمتر از 41
درصد به سطح جنس در نمونههای روده Soininen et
) ) al., 2009شود ،و به شدت تحت تاثیر تغییرات در
تراکم و بقای کوتیکول گیاه در دستگاه گوارش قرار
دارد .بنابراین ریسک ارائه تخمینهای متعصبانه از
ترجیح برخی از علوفهها وجود دارد ،عالوه بر این دارای
وضوح نسبتا پایین برای سطوح پایینتر از خانواده است.

جمع بندی
مطالعات رژیم غذایی توسط آقای فوربز از سال  4881با
روش های ابتدایی شروع شده و تا به امروز ادامه داشته
است .در گذر زمان روش های تعیین رژیم غذایی
مختلفی بر اساس ویژگی های مکانی و گونه های مورد
مطالعه مورد استفاده قرار گرفته اند .با توجه به مطالب
بیان شده تمامی روشهای کالسیک موجود در تعیین
رژیم غذایی با کاستیهایی مواجه هستند .به نظر می-
رسد روش تجزیه سرگین بتواند نمونه مناسبی جهت
تعیین رژیم غذایی در حال و آینده باشد .این روش
عالوه بر ماهیت شناسایی گونه های طعمه به صورت
مستقیم میتواند نمونه بسیار خوبی برای روشهای
مبتنی بر  DNAباشد .در واقع سرگین ،مدفوع و  ...برای
تعیین رژیم غذایی نمونه های بسیار خوبی هستند و می
تواند پل ارتباطی باشند برای پیوند روش های کالسیک
و روش های مبتنی بر  .DNAهرچند توسعه ترکیبی
باعث استفاده بیشتر روش های کالسیک جهت بهبود
کاستی های موجود در روشهای مبتنی بر  DNAمی
شوند .به طوری که در حال حاضر تاکید بر استفاده از
روشهای ترکیبی در تعیین رژیم غذایی مهره داران می
باشد.
در کشور ما مطالعات رژیم غذایی بر روی مهره داران تا
کنون تنها با استفاده از روشهای کالسیک صورت
گرفته است .عمدتا شناسایی بقایای باقی مانده در پلت
و سرگین مبنای این روشها بوده اند .با توجه به نقش
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تعیین رژیم غذایی در بوم شناسی و حفاظت حیات
وحش نیاز است تا روشهای موجود بهبود یابند .به نظر
می رسد با توجه به توسعه روش های مولکولی در این
زمینه توسط کشورهای توسعه یافته وقت آن رسیده
است که این مسیر در کشور ما نیز پیموده شود.
محققان عالقمند به پژوهش در زمینه تعیین رژیم
غذایی میتوانند با استفاده از روشهای مولکولی و
روشهای ترکیبی نتایج خود را با صحت و دقت باالیی
منتشر نمایند.
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