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 چکیده

ای ها برای فهمیدن اینکه چگونه عادات تغذیههای غذایی و پویایی آنمطالعه شبکه
طی  .ها تاثیر گذار باشد، بسیار مهم استتواند بر جوامع آنهای متفاوت میدر گونه

برای تعیین رژیم غذایی مهره داران به کار گرفته شده ی مختلفی هاروشروند زمان 
بر  یمبتن دهیچیپ یهاو با روشی ایمونولوژیک شروع هاروشاز  هاروشاست. این 

DNA  ه است. هدف ما در این مطالعه معرفی مزایای و معایب روش های افتیادامه
عبارتند از: روش مشاهده  هاروشکالسیک تعیین رژیم غذایی در مهره داران بود. این 

 یهازوتوپیا، چرب دیاس لیتحل و هیجز، تکیاتومات یهانیدورب و دئویومستقیم، 
، بررسی محتویات معده، شستشوی معده، رادیو تله متری، ردیابی و مشاهده داریپا

 یهاکولیکوت ییشناساتصادفی، پایش الشه ها، محتویات روده، تجزیه سرگین و 
ی گفته شده با کمبودهایی هاروش. در مجموع هر کدام از مدفوع یهاگلوله در یاهیگ

ی نوین تعیین رژیم غذایی به حل این هاروشمواجه بودند، که امید است با استفاده از 
توانند در کنار ی نوین تعیین رژیم غذایی میهاروشپرداخت. در واقع  تمشکال
ره داران به ما بدهند که این خود ی کالسیک درک بهتری از رژیم غذایی مههاروش

 ی ذکر شده می افزاید.هاروشبه اهمیت 

 های کالسیک، روش، سرگیندارانمهرهرژیم غذایی،  :واژه های کلیدی

 مقدمه

کنند یکی از یمآگاهی از آنچه که جانوران از آن تغذیه 

و  هانشناسی آترین الزامات برای درک زیستیاساس

حضور دارند.  آنباشد که در یمعملکرد اکوسیستمی 

ای در یک اکوسیستم یهتغذهمچنین تعیین ارتباطات 

شناختی محسوب بخش کلیدی بسیاری از مطالعات بوم

بنابراین، به دست  .(Deagle et al., 2005گردد )می

آوردن اطالعات رژیم غذایی صحیح یک بخش جدایی 

باشد ریزی حفاظت میناپذیر، اما چالش برانگیز، برنامه

(Deagle et al., 2010) برای پی بردن به جایگاه یک .

 هاطرحگونه در جوامع زیستی و ساختار موثر مدیریت 

-یمری جهت حفاظت آن، شناخت رژیم غذایی ضرو

-پروتکل معمول طور به. (Bradley et al., 2007)  باشد

 تیجمع گروه دو هر شیپا یبرا یبردارنمونه یها

-اندازه اما است، شده یطراح مهرگانیب و دارانمهره

 در خصوصبه هاگونه انیم یاهیتغذ ارتباطات یریگ

-یم ،باشندیم یمنزو و متحرک اریبس که یموجودات

در حالت (. Harwood et al., 2007) باشد مشکل تواند

 ییغذا میرژ بیترک نییتع یبرا یمتعدد یهاروشکلی 

و  نیگزیجا یهاروش .است شده گرفته کار به جانوران
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از  ییغذا میرژ تجزیه و تحلیل یبا قدرت تصور باال برا

 یهاکیبا تکن که د،نشویاستفاده م 4391سال 

ر ب یمبتن دهیچیپ یهاشروع و با روش کیمونولوژیا

DNA در بوم یکیتکنولوژ یهاشرفتیپ، موازی با-

 یمتعدد یهاروش .ه استافتیادامه  ،یمولکول یشناس

 کار بهبه صورت کالسیک  ییغذا میرژ نییتع یبراکه 

های بعدی به انها اشاره شده بخش در که است رفته

 است.

 تاریخچه و اهداف بررسی عادات غذایی

وحش مبهم مطالعات عادات غذایی حیاتشروع دقیق 

قبل تاریخ دانشی از  است اما احتماال شکارچیان ما

عادات غذایی جانوران وحشی را به عنوان یک هدف در 

 . شان کسب کرده بودندها برای معاش روزانهصید آن

-که در مناطق از آنچه که جانوران تغذیه می مشاهداتی

ها ثبت و گزارش کنند و محل و زمان آن در طول قرن

های شده و به دانش امروزه ما از عادات غذایی و روش

 نروفسور فوربز به عنواپ آزمایشگاهی وارد شده است.

اولین کسی که مطالعه مدرن عادات غذایی را در سال 

ای که بر روی غذای پرندگان به عنوان مقاله 4881

 نجام داده بود درنظر گرفته شد.ا 4881ایلینویز در 

های سودمند روی عادات غذایی که به یاری از تحلیلسب

ای اولیه انجام شده بود های حرفهوسیله بیولوژیست

توسط وی بررسی و مرور شد که نتایج این بررسی نشان 

های کار در منطقه و آزمایشگاه ها از روشداد اغلب آن

روی  طالعات اولیه منحصرا برم اند.استفاده کرده

ها تاکید ص بر اهمیت اقتصادی آنپرندگان و به خصو

های قابل ای گونهها تاکید بر مطالعات تغذیهعدب داشت.

شکار خصوصا پرندگان آبزی و مناطق مرتفع انجام 

ترین فعالیت تحقیقاتی عادات غذایی گرفت. بزرگ

صورت گرفت. برای 4311تا اوایل  4391درطول دهه 

بودند و یا این کار از افرادی که خودشان دارای تجربه 

هایی که آموزش داده شدند، استفاده گردید. تکنسین

ها توسعه یافتند، در نتیجه کمیت و کیفیت تکنیک

وحش بهبود یافت. اطالعات مربوط به غذای حیات

-تجهیزات بهتری با ایجاد آزمایشگاه در پناهگاه حیات

در دسترس 4311وحش پاتوکسنت مریلند در

های عادات غذایی ژوهشقرارگرفت. اما به طور کلی پ

وحش از دست ارزش خود را در قلمرو تحقیقات حیات

تری های جدید و مهمنداده بلکه در طول زمان کاربرد

ها در نظر گرفته شده است. اطالعات مورد نیاز برای آن

وحش اغلب تنها در طول برای مدیریت مدرن حیات

 مطالعات عادات غذایی که به طور مناسبی طراحی و با

  (.4931شعربافی، آید )دقت اجرا شده بدست می

 میمستق مشاهده روش

 شیپا و مشاهده ،ییغذا میرژ نییتع روش نیترساده

این بسیار  اگرچه است، جانوران یابیغذا رفتار میمستق

 اریبس کار نیا مواقع از یاریبس در یول باشدمهم می

. است ممکن ریغ مواقع از یبرخ در یحت ای و دشوار

 خاص گونه و مطالعه یها مکان به میمستق مشاهدات

 محدود( کنندیم یزندگ باز یهافضا در که یافراد)

-یم قرار استفاده مورد ندرت به لیدل نیهم به و است

 در کننده مشاهده حضور. (Raye et al., 2011) ردیگ

 رییتغ را جانوران رفتار تواندیم میمستق مشاهده روش

-یم تنها کنندهمشاهده و بوده بر زمان روش نیا. دهد

 Baamran et) کند یبردارنمونه یکمتر افراد از تواند

al., 2012) .از یگروه که خزندگان ،مثال عنوان به 

 که دهیچیپ موجودات عنوان به ،هستند دارانمهره

 روش باشندمی شبانه و ینیزم ریز یزندگ یدارا ترشیب

 از یاریبس رژیم غذایی نییتع یبرا میمستق مشاهده

 البته (.Brown et al., 2012) باشدیم یعملریغ هاآن

 و یمنزو گرد،شب پرندگان و پستانداران مورد در

 .رودیم شمار به یاساس مشکل زین انقراض درخطر

 کیاتومات یهانیو دورب دئویو
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کاربرد داشته که با  شتریدر رده پرندگان ب کیتکن نیا

 یهاطعمهدر مکان النه،  ییدئویو یهانیدوربنصب 

 یبررس مورد را خوارطعمه یهاگونهخورده شده توسط 

 همرا به روش نیا. (Symondson, 2002) دهندیم قرار

 داریپا یهازوتوبیا و چرب دیاستجزیه و تحلیل  روش ه

مدت  یرا در دوره طوالن ییغذا میرژ یامکان بررس

 (.Deagle et al., 2005) کندیمفراهم 

 چرب دیاس تجزیه و تحلیل

 از مجموعه کی طعمه، انواع صیتشخ بهبود یبرا

 دارانمهره میرژ مطالعات یبرا یکیمورفولوژ یهاکیتکن

تجزیه و  هاآن نیترعیشا که اندشده کابرده به ییایدر

 نیا. باشندیم چرب دیاس و پایدار زوتوپیا یهاتحلیل 

 یهاکنشبرهم درمورد را یاطالعات توانندیم هاکیتکن

 ارائه ییغذا میرژ یهاالگو در راتییتغ و ییغذا سطح

 را شده مصرف خاص یهاتاکسون است ممکن و دهند

 ییشناسا. (Casper et al., 2007) دهند نشان زین

 از استفاده با تواندیم گروه کی عنوان به لیکر یمولکول

 یهادیپیل از که شود، انجام شانچرب دیاس یهالیپروفا

-یم ظاهر خوارانطعمه یچرب یهابافت در شده رهیذخ

 گسترش گونه سطح ییشناسا تا روش نیا یول شوند

 .(Jarman et al., 2002) ابدیینم

 داریپا یهاایزوتوپ 

 است، یگرید وشر داریپا زوتوپیا یهاتجزیه و تحلیل

-شبکه فیتوص یبرا 4341 سال از گسترده طور به که

 جزء به جزء یهادادیرو. است شده استفاده ییغذا یها

 یسازیغن در اغلب زنده موجودات در زوتوپیا کردن

 ییغذا مواد یبرا تروژنین از ترنیسنگ یهازوتوپیا

 یاهیتغذ تیموقع از ینسب نیتخم کی و شودیم حاصل

های کمی های پایدار ارزشایزوتوپ. زندیم نیتخم را

برای نشان دادن ارتباط ترکیبات غذایی و موجودات 

لب میان منابع فتوسنتز کننده )به زنده دارند اما اغ

 اهانیگ با سهیمقا در هاتوپالنکتونیفعنوان مثال 

 آب مقابل در ایدر مثال عنوان به) ستگاهیز و( یخشک

 یبرا تواندیم بیترت نیا به و بود ریمتغ( نیریش

 یهاشبکه و زنده موجودات ای کربن منابع فیتوص

 Carreon- Martinez et) ردیگ قرار استفاده مورد ییغذا

al., 2010). 

 اندازه. باشدمی ییهاتیمحدود شامل زین روش نیا

 هالیتحل و هیتجز در تواندیم ذرات یهمگن و ذرات

تجزیه و  نیهمچن(. 4931 ،یشعرباف) دینما جادیا خطا

 انفعاالت و فعل تواندیم ایزوتوپ پایدار یهاتحلیل

 یبرا اغلب اما کند، مشخص را انتظار قابل ریغ یاهیتغذ

 رایز است مواجه شکست با یاهیتغذ تعامالت ارائه

 یپوشانهم تواندیم بالقوه طعمه در یزوتوپیا یهاارزش

 (.Carreon- Martinez et al., 2010) باشد داشته

 معده اتیمحتو یبررس

 فصل طول در جانوارنی که از ای ،هانمونهدر این حالت 

 کشته تصادف اثر بر که ییهاآن ای و شوندصید می شکار

 ییغذا عادات مطالعات. ندیآیم دسته ب شوندیم

 به وابسته عمدتا   متوسط جثه با ای کوچک پستانداران

 روده از محتویات اوقات یگاه ، ولیاست معده اتیمحتو

 ییغذا مواد شامل که شودیم استفاده زین بزرگ

تولید  به منجر روش دو هر از استفاده اما. است یشتریب

 شودیم یی گونه هدفغذا های بیشتری از رژیمداده

 (. 4931 ،یشعرباف)

-یم شناور آب در هانمونه ،معده اتیمحتو یبررس در

 پرندگان و خورانگوشت شکم اتیمحتو معموال . شوند

 با کامل یشستشو ازمندین یچرب زدودن یبرا یشکار

 آن از پس. باشدیمیی هامنفذ با الک با همراه گرم آب

 معمول روش کی نیا. شوندیم خشک آون در هانمونه

 عیتسر را روند کن خشک کاغذ با کردن خشک اما است

 خز، دنید لهیوس به ییشناسا بعد مرحله در. کندیم

 گرید و فلس ها،دندان ،یاهیگ یاجزا پر، استخوان،

 اساس بر نمونه یاصل یاجزا. است نشده هضم یاجزا
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 انتخاب موارد سپس. شوندیم ییشناسا یچشم سهیمقا

 تا روند نیا و شوندیم جدا هایریگاندازه یبرا شده

-یم تکرار شودیم انجام کامل لیتحل و هیتجز که یوقت

 لهیوس به ییشناسا مرحله(. 4931 ،یشعرباف) گردد

 دیکل با اجزا نیا سهیمقا یکروسکوپیم مطالعات

 ییشناسا یبرا معده اتیمحتو. شودیم کامل ییشناسا

 یاجزا و الشه نیب صیتشخ روش نیا و باشدمی آسان

 مدت .سازدیم ریپذ امکان را شده کشته تازه طعمه کی

-طعمه معده اتیمحتو در طعمه مواد ییشناسا زمان

 کی از شیب تا ساعت چند از و گسترده اریبس خواران

 (.Sheppard and Harwood, 2005) باشدیم هفته

-طعمه آن جهینت در که معده اتیمحتوتجزیه و تحلیل 

 است محدود یاخالق لیدال به شودیم کشته خوار

(Oehm et al., 2011)منطقی هایبررسی وسیله. به 

-مهره معده اتیمحتو یآورجمعتوان از واخالقی می

 اجتناب نمود باالتر، مرتبه خوارانطعمه خصوصا داران،

(Casper et al., 2007 .)ییغذا میرژ یبررس یبرا 

 از پس معده اتیمحتو ،یعیطب طیشرا تحت پرندگان

 شودیمتجزیه و تحلیل  پرنده حیتشر و کشتن

(Scribner and Bowman, 1998) .یهاستمیس نیا 

 خوارانطعمه یخارج یهایآلودگ به است ممکن خشن

 شود منجر مه،یر ای شده تکه تکه طعمه یایبقا توسط

(King et al., 2008.) 

 معده یشستشو

 شده مصرف طعمه هایروش مرسوم برای تعیین گونه

 موجود بقایای سنجش طریق از پرندگان دریایی توسط

 هاینمونه تاریخی لحاظ به. باشدها میمعده آن در

می آورده بدست کشنده بردارینمونه از طریق معده

 مطالعات اکثر گذشته سال 41 طی در به هرحال. شدند

-غیر جایگزین یک عنوان به معده دادن شستشو از

 استفاده هانمونه این آوردنبه دست  برای کشنده

 لحاظ به یقینا معده دادن شستشو اگرچه .اندنموده

 روش این حال این با ولی باشدمی پیشرفت یک اخالقی

 تاثیرات تواندمی و نیاز دارد حیوان اسیر کردن به

یا زادگان  و شده بردارینمونه پرندگان روی نامطلوبی

نمونه تعداد که است معنی بدین این. باشد ها داشتهآن

 به دست مطالعه یک درطی توانندمی که ایمعده های

می محدود اخالفی مسائل علت به اغلب شوند آورده

 مطالعات برای است ممکن روش این اینکه و شوند

-جمع. نباشد مناسب خطر انقراض درمعرض حیوانات

 روش عملیاتی مشکل به وسیله اغلب نیز نمونه آوری

 زیر یک به معموال و شودمی محدود دادن شستشو

می منحصر ایکننده گیریجفت پرندگان از مجموعه

 زیرا باشندمی شانهایجوجه تغذیه درحال که شود

 در را غذا معتبری طور به که هستند افرادی تنها هااین

 رژیم مطالعات. گردانندباز می کلنی به شانهایمعده

 تواندمی معده تجزیه و تحلیل محتویات براساس غذایی

 در شناسایی قابلغیر بقایای از باالیی تعداد به وسیله

 متمایز هضم لهیوسبه شده ایجاد کشف هایخطا و معده

 شوند انداخته تأخیر به طعمه بقایای حفظ یا و

(Deagle et al., 2007.) 

 در کلیدی تکنیک یک معده محتویات تحلیل و تجزیه

 با بنابراین، .است شیالت و جانوری اکولوژی تحقیقات

 اطالعات، به نیاز و طبیعت از حفاظت به توجه

 از غیرکشنده هایروش حاضر حال در دانشمندان

 کشف را اکولوژیکی و بیولوژیکی هایداده آوریجمع

 بررسی برای این از پیش مخربغیر هایروش. اندکرده

معده )تخلیه محتویات  فالشینگ با ماهی غذایی رژیم

 شستشوی عنوان به همچنین معده به صورت یکجا(،

 از استفاده مطالعه یک در است. شده استفاده معده

 یک از معده محتویات استخراج برای معده فالشینگ

 سندبار کوسه. است شده گزارش کوسه گونه

(Carcharinus plumbeus) نرخ بررسی منظور به 

 بوسیله شده بازبینی روش. شد فالش معده تخلیه

 که داد نشان فالشینگ، از پس فرد 48 تشریح
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 بود. با آب کمی بسیار مقدار و غذا فاقد معده محتویات

 را هاآن تواننمی که حیواناتی برای روش این حال، این

. نیست مناسب کرد، نگهداری مخازن در قی زمان تا

 ترینبخش نوید است ممکن معده شستشوی بنابراین

 دارانی مانندمعده مهره محتویات استخراج برای روش

 (.Barnett et al., 2010) باشد هاکوسه

 به توانیم که معده کردن یخال روش ضعف نقطه کی

 درموجود  ییغذا اقالم همه هیتخل عدم نمود، اشاره آن

 یبردارنمونه زمان در معده کردن یخال یط در معده

 مطالعه در شده یآورجمع هایطعمه از یاریبس. است

 که باشند،یم یصیتشخ یدیکل هاییژگیو فاقد ریاخ

 دینمایم دشوار را شده خورده مواد ییشناسا امر نیا

(Barnett et al., 2010.) 

 اجزای دارای کمتر دریایی پرندگان مدفوع که جاآن از

 هاآن غذایی رژیم باشد،می طعمه شناسایی برای سخت

 وسایل یا معده شستشوی به وسیله مطالعات تربیش در

 هاروش این از کدام هیچ. شودمی تعیین بیوشیمیایی

تهاجمی  هایمعده از روش شستشوی: نیست آلایده

و کار  بدون اجزای سخت طعمه نیازمند و باشدمی

(. اگرچه ممکن Deagle et al., 2010فشرده است )

 اجرا قابل جثهبزرگ است شستشوی معده برای پرندگان

استفاده از این روش برای پرندگانی مانند  باشد، عملی و

 بسیار باشند،که دارای جثه کوچکی می سانانگنجشک

 باشد هم مضر پرنده برای است ممکن و بوده مشکل

(Oehm et al., 2011.) 

 یمترتلهویراد

جانوران  یهاییجاجابه از یقیدق یابیرد یمترتلهرادیو

 شیپا روش نیا همچنین و سازدیم ریپذامکان را

 که جانورانی ای خطر معرض در یهاگونه یبرا مخصوصا 

در مورد  .است بسیار ارزشمند هستند شکار قابل

خواران نقاط حضور استفاده این تکنیک برای گوشت

های گردد و نمونهها ثبت میخوار در کنار الشهگوشت

 در. شوندهای آن گونه محسوب میالشه به عنوان طعمه

 خوارانگوشت یرو بر قایآفر در لزیم توسط که یقیتحق

 به روش نیا از حاصل یهاداده گرفت صورت بزرگ

 در روش نیا. داشتند انحراف تربزرگ یهاطعمه سمت

 فرصت کی متریتلهرادیو. است رفته کار به زین پرندگان

گستره خانگی،  وانات،یح حرکات مطالعه یبرا را یواقع

 و یاجتماع یدهسازمان الگوی استفاده از زیستگاه،

خواران را ویژه گوشتداران بهمهره تعیین رژیم غذایی

 (.Shehzad et al., 2012نماید )ایجاد می

 یتصادف مشاهده و یابیرد

ی و یا با پوشش گیاهی اماسهروش ردیابی در مناطق 

-رد تخصص به اجیاحت و ردیگیمانجام  ترآسانتنک 

-مسافت در نظر مورد گونه یپارد یجستجو در ابانی

 را یاساس رییتغ گونه هر روش نیا و دارد یطوالن یها

 .(4931)شعربافی،  کندیم مشخص گونه رفتار در

 هاالشه شیپا

بر طبق شانس معلوم  هاالشهدر روش پایش موقعیت 

به  خوارانگوشت هیتغذ مطالعه یبرا روش نیا .شودیم

-بزرگ یهانمونه حالت نیا رد راحتی قابل انجام است.

 ییهاداده یحت و کرد یآورجمع توانیم را یتر

. است یابیدست قابل هم طعمه سن و تیجنس همچون

 یگرشکار لحاظ از مطالعه یبرا یتصادف مشاهدات

 دیمف بالغ طعمه تیجنس و یسن طبقه انتخاب همچون

 .(4931)شعربافی،  است

 روده اتیمحتو

 از قبل که، است نیا روده اتیمحتوبررسی  روش تیمز

 تحت گونه هدف ی اطالعات رژیم غذاییآورجمع

 تواندمی و شودینم مختل وجه چیه به و است مطالعه

 ستمیاکوس هر دررا  طعمه انتخاب در میمستق اطالعات

 اتیمحتو از یچشم شیآزما روش، نیترساده. دهد ارائه

و  های پرندههاپلت ،ییایدر پستانداران و حشرات روده

که گاهی باشد، مدفوع پرندگان یا پستانداران می
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ها از مانده آناطالعاتی از مصرف طعمه به واسطه باقی

، ها، فلسهاهضم مانند کوتیکول بندپایان یا استخوان

 ,Symondson) کندیمداران را فراهم خز و پر مهره

 کشتن یبرا یکم قبول قابل لیدال یکل طور به (.2002

تجزیه و  منظور به مهرگان،یب به نسبت دارانمهره

 راه نیا در چهاگر دارد، وجود روده اتیمحتوتحلیل 

ی هاانجام شده و همچنین داده هایماه یرو یمطالعات

اندک قابل دسترس برای پستانداران دریایی نیز وجود 

داران وجود دارد که ی دیگری از مهرههادارد. ولی نمونه

تهاجمی مانند تجزیه و های غیربه طور عمده از روش

ها تحلیل پلت یا مدفوع برای تعیین رژیم غذایی آن

(. با توجه به Symondson, 2002استفاده شده است )

اینکه در روش محتویات روده برای تعیین رژیم غذایی 

شوند لذا این روش به عنوان ها صید یا کشته مینمونه

چه آید. همچنین اگرحساب مییک روش تهاجمی به 

دهد ترکیب رژیم غذایی به صورت این روش اجازه می

کمی برآورد شود لذا دو مشکل اساسی در این ارتباط 

نماید: وجود دارد که استفاده از این روش را محدود می

توان آن را برای تمام طول سال مورد استفاده ینم( 4

تر ر سطوح پایینها د( برای شناسایی گونه4قرار داد و 

 باشد.از خانواده و جنس دارای مشکل می

هر چند که مطالعات اخیر روی رژیم غذایی حشرات 

تواند برای اند که محتویات روده حشرات مینشان داده

ی خاص های طعمه ازطریق سنجشهاشناسایی گونه

PCR ( استفاده شوندJarman et al., 2002،)  ولی باز

تهاجمی بودن این روش مشکل عمده استفاده از آن در 

 باشد.مطالعات رژیم غذایی می

 نیسرگ هیتجز

-تجزیه و تحلیل مدفوع بیانگر یک روش جایگزین غیر

-( که میMcInnis, 1983باشد )تهاجمی و جالب می

تواند در طول سال مورد استفاده قرار گرفته و نتایج 

کند. اما این فراهم می هاگونه یبنسبتا دقیقی را از ترک

روش بسیار خسته کننده و نیازمند میزان قابل توجهی 

از آموزش و نسبت متغیری از باقی مانده غذایی تکه 

(. از Dahle, 1998تکه شده غیر قابل شناسایی هستند )

توان مطالعات صورت گرفته با استفاده از این روش می

 ،اشاره نمود که ییایدر یهاریش ییغذا میرژبه مطالعه 

ی هاطعمه یکیمورفولوژ ییایبقا از استفاده با اغلب

آوری مانده در سرگین، به دلیل سهولت در جمعباقی

-نسبت به سایر روش هاو تجزیه و تحلیل مولفه هانمونه

 ,.Kasper et alشود )ی غیر مستقیم، بررسی میها

2004.) 

سرگین یا مدغوع با توجه به اینکه یافتن نمونه های 

یاب و در خطر انقراض مشکل بوده و بسیار جانوران کم

هایی نیز در این زمینه باشد لذا پیشرفتگیر میوقت

ای که انجام گرفته است؛ به عنوان مثال در مطالعه

با یافتن تعداد  هاتوسط واسر و همکاران انجام گرفت آن

لیکن  ی سالم با مشکل مواجه بودند،هازیادی از سرگین

یی برای هااند. سگتر توسعه یافتهی کارآمدهاروش

ی خرس در جنگل هااستشمام کردن و ردیابی سرگین

در دو  ; (Wasser et al., 1999اند )آموزش داده شده

ی راکی تعداد زیادی نمونه هاهفته، یک تیم در کوه

ماه تالش محققان برای  44مدفوع یافتند، که معادل 

تواند با این منطقه بود. این پیشرفت مییافتن نمونه در 

ی گذری که جانوران به ندرت دیده هایابی مسیرمکان

وحش کمک ی حیاتهاشوند به طراحی کریدورمی

آوری یی با منابع محدود، جمعهانماید. برای سازمان

تواند به عنوان راهی مفید برای بررسی مدفوع می

خطر انقراض و ی در هامناطق بزرگ برای حضور گونه

 .سانان باشدمنزوی مانند گربه

ی های گیاهی در گلولههاشناسایی کوتیکول

 مدفوع

با وجود اینکه تجزیه و تحلیل کوتیکول بسیار فشرده 

در  هاتواند منجر به شناسایی دقیق گونهاست، نمی
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 41، کمتر از ی گیاهی )به عنوان مثالهابسیاری از گروه

 Soininen etی روده هانمونهدرصد به سطح جنس در 

al., 2009) )  شود، و به شدت تحت تاثیر تغییرات در

تراکم و بقای کوتیکول گیاه در دستگاه گوارش قرار 

ی متعصبانه از هادارد. بنابراین ریسک ارائه تخمین

وجود دارد، عالوه بر این دارای  هاترجیح برخی از علوفه

 تر از خانواده است.وضوح نسبتا پایین برای سطوح پایین

 جمع بندی
با  4881ت رژیم غذایی توسط آقای فوربز از سال امطالع

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 

توجه به مطالب  مطالعه مورد استفاده قرار گرفته اند. با

کالسیک موجود در تعیین  یهاروشبیان شده تمامی 

-مواجه هستند. به نظر می ییهارژیم غذایی با کاستی

روش تجزیه سرگین بتواند نمونه مناسبی جهت  رسد

تعیین رژیم غذایی در حال و آینده باشد. این روش 

عالوه بر ماهیت شناسایی گونه های طعمه به صورت 

 یهاروشاند نمونه بسیار خوبی برای تومستقیم می

باشد. در واقع سرگین، مدفوع و ... برای  DNAمبتنی بر 

تعیین رژیم غذایی نمونه های بسیار خوبی هستند و می 

تواند پل ارتباطی باشند برای پیوند روش های کالسیک 

ترکیبی  . هرچند توسعهDNAو روش های مبتنی بر 

سیک جهت بهبود باعث استفاده بیشتر روش های کال

می  DNAمبتنی بر  یهاروشکاستی های موجود در 

شوند. به طوری که در حال حاضر تاکید بر استفاده از 

ترکیبی در تعیین رژیم غذایی مهره داران می  یهاروش

 باشد. 

در کشور ما مطالعات رژیم غذایی بر روی مهره داران تا 

کالسیک صورت  یهاروشکنون تنها با استفاده از 

گرفته است.  عمدتا شناسایی بقایای باقی مانده در پلت 

بوده اند. با توجه به نقش  هاروشو سرگین مبنای این 

تعیین رژیم غذایی در بوم شناسی و حفاظت حیات 

موجود بهبود یابند. به نظر  یهاروشوحش نیاز است تا 

می رسد با توجه به توسعه روش های مولکولی در این 

ن رسیده ه توسط کشورهای توسعه یافته وقت آزمین

است که این مسیر در کشور ما نیز پیموده شود. 

محققان عالقمند به پژوهش در زمینه تعیین رژیم 

مولکولی و  یهاروشبا استفاده از  دنتوانمیغذایی 

ترکیبی نتایج خود را با صحت و دقت باالیی  یهاروش

 منتشر نمایند.
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