سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

کاربرد نمونهبرداری غیرتهاجمی سرگین برای شناسایی ژنتیکی گوشتخواران
(پژوهش موردی :شمالغرب ایران)



احسان محمدیمقانکی* :انجمن یوزپلنگ ایرانی ،تهران ،ایران ،صندوق پستی14155-8549 :
تاریخ دریافت :مرداد 1396

تاریخ پذیرش :آبان 1396

چکیده
پایش جمعیت گونههای کمیاب یا پنهانکار مانند گوشتخواران ،به نمونهبرداری از افراد جمعیت نیاز دارد که فرآیندی دشوار ،هزینهبر
و با نگرانی از اثر منفی بر جانور است .یکی از روشهای پرکاربرد و غیرآسیبرسان گردآوری اطالعات ،تحلیل ژنتیکی نمایههای زیستی بهجامانده
از جانوران در زیستگاه طبیعی آنان است .برای ارزیابی کارایی این روش غیرتهاجمی در شناسایی گوشتخواران ایران 6 ،منطقه حفاظتشده در
شمالغرب ایران برای نمونهبرداری سرگین با هدف استخراج  DNAپیمایش شدند .همچنین ،درستی شناسایی میدانی سرگین هر گونه براساس
ویژگیهای ظاهری مورد ارزیابی قرار گرفت .از مجموع  174سرگین گردآوریشده با پیمایش فرصتطلبانه حدود  290کیلومتر 67/2 ،درصد
نمونهها ( 117نمونه) با موفقیت برای توالی مورد نظر سیتوکروم  ،bتکثیر و تا سطح گونه شناسایی شدند .سرگینهای شناساییشده بهروش
ژنتیکی مربوط به  6گونه گوشتخوار شامل خرس قهوهای ( ،)Ursus arctosگربه وحشی ( ،)Felis silvestris/lybicaگرگ (،)Canis lupus
روباه معمولی ( ،)Vulpes vulpesسمور سنگی ( )Martes foinaو شنگ ( )Lutra lutraبودند .بدون درنظرگرفتن اثر تعداد نمونه ،کمترین
نرخ شناسایی درست سرگین در طبیعت (نرخ مثبت صحیح) مربوط به گربه وحشی و شنگ و بیشترین مربوط به خرس قهوهای بود .بیشترین نرخ
اشتباه در شناسایی سرگین در طبیعت (نرخ مثبت کاذب) به سمور سنگی تعلق داشت .در مقابل ،بیشترین نرخ رد اشتباه یک سرگین (نرخ منفی
کاذب) مربوط به گربه وحشی و روباه معمولی بود .این پژوهش ،پایهای را برای پژوهشهای بیشتر با هدف گردآوری اطالعات علمی مورد نیاز
برنامههای حفاظت از حیات وحش ایران به کمک ابزارهای مولکولی فراهم میسازد.
کلمات کلیدی :نمونهبرداری غیرتهاجمی ،نمایه زیستی DNA ،سرگین ،تکثیر موفق ،شناسایی گونه ،گوشتخواران
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولehsan.moqanaki@gmail.com :
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محمدیمقانکی

کاربرد نمونهبرداری غیر تهاجمی سرگین برای شناسایی ژنتیکی گوشتخواران....

مقدمه
پایش جمعیتهای حیاتوحش در دو دهه گذشته شاهد معرفی
طیف گستردهای از روشهای نوین در گردآوری و تحلیل دادهها بوده
است .بیشتر روشهای سنتی گردآوری داده از افراد یک جمعیت جانوری،
آسیبرسان یا تهاجمی ( )Invasiveهستند .زیرا در فرآیند نمونهبرداری،
به زندهگیری ،مقیدساختن یا بهطورکلی کار مستقیم با جانور هدف
نیاز است ( Kellyو همکاران .)2012 ،دشواری اجرا ،نیاز به مهارت باال
و هزینهبر بودن روشهای تهاجمی ،در کنار نگرانی از کار مستقیم با
گونههای در خطر انقراض یا گونههایی مانند گوشتخواران که ممکن
است بهدلیل اندازه یا رفتار خود برای پژوهشگر نیز دارای خطر باشند،
سبب شدهاست تا این رویکرد در گسترههای جغرافیایی پهناور چندان
عملی نباشد ( Farrellو همکاران2000 ،؛  Fernandesو همکاران2008 ،؛
 Harringtonو همکاران .)2010 ،مجموع ضعفهای اشارهشده و کاهش
روزافزون گستره پراکنش و اندازه جمعیتهای حیات وحش ،حفاظت
گرایان را به جستوجوی فعاالنه برای ابزارهای غیرتهاجمی ،پیشرفته
و کارآمد ناگزیر ساختهاست .رایجترین روشهای نمونهبرداری غیرتهاجمی
شامل پیمایش نمایهها (رد پا ،سرگین ،مو و بقایای شکار) ،تحلیل
ژنتیکی نمایههای زیستی ،استفاده از دوربینهای تلهای و نمونهبرداری
هورمونی هستند ( Kellyو همکاران .)2012 ،مبنای کلی همه این
روشها آن است که جانور هدف ،در زمان گردآوری داده در آن محل
حضور ندارد و در نتیجه فرض بر آن است که فرآیند گردآوری اطالعات
بدون آسیب یا کمترین اثر منفی بر جانور است ( Beja-Pereiraو
همکاران .)2009 ،پیشنیاز استفاده از دادههای غیرتهاجمی در پژوهشهای
حیات وحش ،شناسایی درست گونهای است که آثار بهجامانده به آن
تعلق دارد ( Chavesو همکاران2012 ،؛  Monterrosoو همکاران،
 .)2013شناسایی حضور گونههای حیاتوحش با استفاده از آثار بهجامانده
از آنان در طبیعت بهصورت سنتی براساس ویژگیهای ظاهری نمایه
( )2003 ،Chameو مواد هضمنشده موجود در آن (در مورد سرگین)
صورت میگیرد که هیچیک ثابت و قابل تکیه نیستند ( Anwarو
همکاران2011 ،؛  Morinو همکاران .)2016 ،حتی پژوهشگران میدانی
باتجربه نیز خطای درخور توجهی در شناسایی گونه مربوط به نمایهها
دارند ( Davidsonو همکاران2002 ،؛  Harringtonو همکاران.)2010 ،
این شناسایی زمانی دشوارتر خواهد شد که چندین گونه همبوم با
اندازه بدن ،رژیم غذایی و نمایههای مشابه در یک زیستگاه حضور
داشته و گونه هدف نیز کمیاب یا پنهانکار باشد ( Reedو همکاران،
2004؛  Michalskiو همکاران2011 ،؛  Chavesو همکاران.)2012 ،
شناسایی اشتباه این نمایهها ممکن است نتایج چنین پژوهشهایی را
دچار انحراف کند ( Harringtonو همکاران2010 ،؛ Martínez-Gutiérrez
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نمونهبرداری ژنتیکی غیرتهاجمی ( Non-invasive

و همکاران.)2015 ،
 )genetic samplingیا نمونهبرداری غیرتهاجمی  ،DNAیکی از روشهایی
است که در دو دهه گذشته در طیف گستردهای از پژوهشهای حیات
وحش از شناسایی حضور یک گونه در زیستگاه تا تحلیلهای پیچیده
فراجمعیتی در پهنههای گسترده جغرافیایی بهکار رفتهاست ( Beja
 Pereiraو همکاران2009 ،؛  Kellyو همکاران .)2012 ،بهطورکلی،
این روش بر پایه استخراج  DNAگونه هدف از نمایههای زیستی
باقیمانده از جانور در طبیعت مانند سرگین (مدفوع) ،مو ،ادرار و بزاق
آن صورت میگیرد ( Beja-Pereiraو همکاران2009 ،؛  Nowakو
همکاران .)2014 ،در پژوهش گونههای کمیاب یا پنهانکار حیاتوحش
مانند پستانداران گوشتخوار ،سرگین این جانوران بارزترین نمایه
زیستی است که بدون آسیب به جانور یا زیستگاه آن و معموالً
بهسادگی و در مقادیر زیاد قابل گردآوری است ( Farrellو همکاران،
2000؛  Fernandesو همکاران .)2008 ،در هر بار دفع یک جانور،
بخشی از سلولهای بافت پوششی روده آن نیز بهصورت طبیعی همراه
سرگین دفع میشوند .با استخراج  DNAاز این سلولهای موجود در
سرگین به کمک روشهای آزمایشگاهی ،امکان تکثیر توالی یا قطعه
مشخصی از  DNAمیتوکندری یا هسته برای شناسایی گونه و DNA
هسته برای شناسایی افراد و جنسیت آنها به کمک نشانگرهای
تخصصی در واکنش زنجیرهای پلیمراز وجود خواهد داشت (Beja-
 Pereiraو همکاران2009 ،؛  Chavesو همکاران.)2012 ،
نمونهبرداری غیرتهاجمی  DNAدارای محدودیتهایی است که
اگر بهخوبی شناخته و مدیریت نشوند ،کاربرد آن را برای برنامههای
بلندمدت پایش گونههای حیات وحش محدود میسازند .محدودیت
اصلی این روش در آن است که  DNAگونه هدف در نمایههای زیستی،
بهمیزان بسیار کم و با کیفیت پایین وجود دارد که در کنار حضور
 DNAغیرهدف و مختلکنندگان واکنش زنجیرهای پلیمراز ( PCR
 ،)inhibitorsهمگی به کاهش تکثیر موفق  DNAهدف و احتمال
باالی خطا در شناسایی ژنوتیپ منجر خواهند شد ( Fernandesو
همکاران2008 ،؛  Beja-Pereiraو همکاران )2009 ،این عوامل با در
نظرگرفتن ویژگیهای یک پژوهش و همچنین تنوع زیستگاهی در
مناطق مورد مطالعه میتوانند اثرگذاری متفاوتی بر نتایج داشتهباشند
( Michalskiو همکاران2011 ،؛  Monterrosoو همکاران .)2013 ،در
نتیجه ،راهنمای واحدی برای اجرای بهینه این روش وجود ندارد تا
بتوان بدون درنظرگرفتن شرایط گونه هدف یا منطقه مورد مطالعه ،از
آن در همه پژوهشها برای برآورد تعداد نمونهها و بودجه مورد نیاز
استفاده کرد .از اینرو ،اجرای یک پژوهش مقدماتی بر جمعیت حیات
وحش هدف در شرایط طبیعی زیستگاه آن ،پیشنیاز طراحی و اجرای
برنامههای پایش مبتنی بر نمونهبرداری غیرتهاجمی DNA
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است ( Beja-Pereiraو همکاران2009 ،؛  Lonsingerو همکاران.)2015 ،
تاکنون بهرهگیری از نمونهبرداری غیرتهاجمی  DNAبه پژوهشهای
تبارشناسی جغرافیایی ( )Phylogeographyیا بررسی ساختار و تنوع
ژنتیکی جمعیتهای حیات وحش ایران بهویژه علفخواران محدود
ماندهاست (مانند  Naderiو همکاران2008 ،؛ نصیریمقدم و همکاران،
1393؛ اشرفزاده1394 ،؛  Khosraviو همکاران .)2017 ،پژوهش
حاضر با هدف سنجش کارایی روش نمونهبرداری غیرتهاجمی DNA
سرگین ،بهعنوان ابزاری برای پایش جمعیتهای گوشتخواران ایران
انجام گرفت .ابتدا گونههای مربوط به سرگینهای گردآوریشده از
طبیعت بهصورت ژنتیکی شناسایی شدند .سپس ،درستی روش سنتی
شناسایی میدانی سرگین برای هرگونه گوشتخوار ارزیابی شد .در
پایان ،استفاده کارآمد از این روش در شرایط زیستگاههای ایران مورد
بحث قرار گرفت و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی ارائه شد.

مواد و روشها
مناطق مورد مطالعه :پژوهش پیشرو در  6منطقه حفاظتشده
در شمالغرب ایران انجام پذیرفت (شکل  .)1این مناطق از نظر اقلیم،
شرایط زیستگاهی ،تنوع زیستی ،پیشینه حفاظت ،جامعه مردم ساکن
و فشار توسعه ناپایدار متفاوت بوده و بخشی از آنان دارای اولویت
پژوهشی و حفاظتی برای گوشتخواران در سراسر زیستبوم قفقاز
بهشمار میروند ( Moqanakiو همکاران.)2013 ،
 .1منطقه حفاظتشده مراکان ،آذربایجانغربی (' °38 41تا '39° 8
عرض شمالی و ' 45° 5'-37طول شرقی) :با وسعت حدود 1050
کیلومتر مربع ،در شهرستان خوی و امتداد مرز با نخجوان قرار دارد.
اقلیم مراکان ،نیمه خشک معتدل با میانگین دما و بارش سالیانه به
ترتیب  12درجه سلسیوس و  280میلیمتر است (درویشصفت.)1385 ،
ناهمواریهای عمده آن کوهستانی و تپهماهوری با دامنه ارتفاعی 720
تا  2100متر و آبراهههای گوناگون انشعابیافته از رودخانههای ارس
و آقچای است.
 .2پارک ملی کنتال ،آذربایجانشرقی (' °38 46'-53عرض شمالی و
' 46° 0'-13طول شرقی) 70 :کیلومتر مربع از منطقه امن پناهگاه
حیات وحش کیامکی در شهرستان جلفا است (درویشصفت)1385 ،
که در سال  1390به پارک ملی ارتقا یافت .ناهمواریهای بارز این
منطقه شامل عرصههای کوهستانی مرتفع با آبراهههای متعدد است
که به یک دره اصلی در امتداد رود ارس در مرز با نخجوان و ارمنستان
منتهی میشوند .میانگین بارش و دمای سالیانه بهترتیب  283میلیمتر
و  14درجه سلسیوس است.
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 .3ذخیرهگاه زیستسپهر ارسباران ،آذربایجانشرقی (' °38 42تا '8
 39°عرض شمالی و ' 46° 42'-59طول شرقی) :عرصه حفاظت
شدهای به وسعت تقریبی  800کیلومترمربع در حاشیه جنوبی رودخانه
ارس در شهرستان کلیبر است .با دامنه ارتفاعی  256تا  2840متر،
میانگین بارش سالیانه  275میلیمتر و میانگین دمای سالیانه 10
درجه سلسیوس ،ارسباران منطقهای کوهستانی است که با اقلیم نیمه
مرطوب معتدل شناخته میشود (درویشصفت.)1385 ،
 .4منطقه حفاظتشده آقداغ ،اردبیل (' °37 4'-35عرض شمالی و
' 48° 20'-35طول شرقی) :با  940کیلومتر مربع وسعت در شهرستان
خلخال ،آقداغ دارای ناهمواریهای عمده کوهستانی و تپه ماهوری با
دامنه ارتفاعی  500تا  1680متر است .اقلیم مدیترانهای معتدل منطقه
در نتیجه میانگین بارش و دمای سالیانه بهترتیب  500میلیمتر و 13
درجه سلسیوس است (درویشصفت.)1385 ،
 .5منطقه حفاظتشده لیسار ،گیالن (' °37 52تا ' 38° 2عرض
شمالی و ' 48° 32'-56طول شرقی) 310 :کیلومتر مربع از پهنهای
جنگلی مرتفع تا جلگهای در شهرستان تالش است .دامنه ارتفاعی از
 -30متر در تاالب جوگندان در شرق تا حدود  2600متر در دریاچه
نئور در غرب متغیر است .اقلیم ،میانگین بارش و دمای سالیانه آن نیز
بهترتیب مدیترانهای تا خیلی مرطوب معتدل 600 ،تا  1100میلیمتر
و  3تا 16درجه سلسیوس متغیر است (درویشصفت.)1385 ،
 .6پناهگاه حیات وحش انگوران ،زنجان (' °36 30'-36عرض شمالی
و ' 47° 34'-50طول شرقی) :این منطقه  298کیلومتر مربعی در
شمال رشتهکوه زاگرس در شهرستان ماهنشان قرار دارد و ناهمواریهای
غالب آن در برگیرنده ارتفاعات کوهستانی و تپهماهوری با دامنه
ارتفاعی  1280تا  2200متر است .انگوران دارای اقلیم نیمهخشک
معتدل همراه با میانگین بارندگی و دمای سالیانه بهترتیب 400
میلیمتر و  10درجه سلسیوس است (درویشصفت.)1385 ،
نمونهبرداری سرگین :نمونهبرداری سرگین گوشتخواران در
مناطق مورد مطالعه در فاصله  30خرداد تا  10مهر  1391انجام
پذیرفت .پیش از شروع پیمایش میدانی ،مهمترین زیستگاههای حیات
وحش در هر منطقه و مناطقی که بیشترین گزارشهای مشاهده
گوشتخواران بزرگ از آنها وجود داشت در گفتوگو با محیطبانان
شناسایی شدند .برای افزایش احتمال یافتن سرگین گوشتخواران،
پیمایشهای میدانی بر مسیرهای طبیعی حیات وحش یا جادههای
خاکی کمتردد موجود در هر منطقه متمرکز بود که گوشتخواران
بزرگ و متوسط برای رفتوآمد در زیستگاه از این مسیرها بیشتر
استفاده میکنند ( Monterrosoو همکاران .)2013 ،در طول این
مسیرها ،نمونهبرداری بهصورت فرصتطلبانه انجام شد ( Reedو همکاران،
.)2004
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شرایط خشک و تاریک نگهداری شدند و سپس به فریزر آزمایشگاهی
با دمای  -80درجه سلسیوس منتقل شدند.
استخراج  :DNAفرآیند استخراج  DNAدر اتاقی مجزا از

شکل  :1موقعیت  6منطقه مورد مطالعه در شمالغرب ایران:
( )1منطقه حفاظتشده مراکان )2( ،پارک ملی کنتال)3( ،
ذخیرهگاه زیستسپهر ارسباران )4( ،منطقه حفاظتشده آقداغ،

طراحی آغازگرهای سیتوکروم :bچند توالی کامل سیتوکرومb

( )5منطقه حفاظتشده لیسار و ( )6پناهگاه حیاتوحش انگوران.

برای هریک از گوشتخواران مورد انتظار براساس درویشصفت
( )1385از بانک ژن استخراج شد و برای شناسایی یک قطعه کوتاه
چندشکلی محافظتشده متفاوت بین گونهها ،به کمک نرمافزار
 )1999 ،Hall( BioEditردیفیابی و با یکدیگر مقایسه شدند (Farrell
و همکاران2000 ،؛  Fernandesو همکاران .)2008 ،بر این اساس ،یک
آغازگر پیشرو’5’-CTTTYTCATCAGTCACCCACATYTGC-3
و پسرو ’ 5’-TCAGAAGGACATTTGTCCTCABGGT-3برای
تکثیر یک جایگاه  189جفتباز در ژن سیتوکروم  bطراحی شدند.
کارایی این آغازگرها پیش از استفاده برای نمونههای  DNAسرگین،
با نمونههای معیار شامل  DNAبافت خرس قهوهای (،)Ursus arctos
روباه معمولی ( ،)Vulpes vulpesو گربه وحشی ( Felis silvestris/
 )lybicaآزمایش شدند و مورد تایید قرار گرفت.

سرگینهایی که بهروش ژنتیکی تا سطح گونه شناسایی شدند با
نشان مثبت سیاه و سایر نمونههای ناموفق به رنگ سفید نمایش
داده شدهاند.

نیروهای میدانی شامل نویسنده ،یک همکار میدانی و حداقل
یک محیطبان ،بهصورت پیاده به جستوجوی دقیق این مسیرها
پرداختند و برای کاهش احتمال خطا ،همه یادداشتبرداریها و
نمونهبرداریها توسط نویسنده انجام شد .در برخورد با سرگینهای
مشکوک به گوشتخواران ( )2003 ،Chameابتدا موقعیت هر سرگین
به کمک یک دستگاه  GPSدستی ثبت شد و یک شماره انحصاری به
آن سرگین تعلق گرفت .نیروهای میدانی درباره گونه احتمالی مربوط
به هر سرگین براساس ویژگیهای ظاهری آن ( ،)2003 ،Chameمحل
دفع و سایر نمایههای موجود پیرامون آن مانند رد پا ( Reedو همکاران،
 )2004توافق کردند .در صورت عدم توافق ،گونه نامعلوم درنظر گرفته
شد .سپس ،هر سرگین با دقت به کمک دو تکه چوب تازه یا دستکش
یکبارمصرف درون پاکتهای کاغذی جداگانه دارای شماره انحصاری
و سن تقریبی ،تاریخ و مکان گردآوری آن سرگین قرار داده شد .نهایت
دقت در جلوگیری از آلودهشدن سرگینها به یکدیگر بهکار رفت.
سرگینهای تخریبشده یا در حال تجزیه گردآوری نشدند .در پایان
هر روز نمونهبرداری (کمتر از  12ساعت از گردآوری نخستین نمونه
آن روز) ،به کمک تیغ جراحی استریلشده با الکل و شعله حدود یک
گرم از سطح بیرونی ماده سرگین هر نمونه با دقت و بهصورت جداگانه
تراشیده شد و به ظرف نگهداری آزمایشگاهی  10میلیلیتری دارای
اتانول ( %95حداقل نسبت  1به  )4با شماره انحصاری منتقل شدند
( Beja-Pereiraو همکاران .)2009 ،نمونههای درون اتانول بهمدت
حداکثر چهار ماه از زمان گردآوری نخستین نمونه ،در دمای اتاق و
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آزمایشگاه اصلی که برای نمونههای کیفیت پایین تعبیه شده بود انجام
پذیرفت .استخراج به کمک کیت تجاری QIAamp™ DNA Stool
( Mini Kitشرکت سازنده  )Qiagen Inc.و براساس راهنمای سازنده
با تغییرات جزئی در برخی مراحل انجام شد (جزئیات در Moqanaki
و همکاران .)2013 ،یک نمونه بدون ( DNAنمونه منفی) در هر نوبت
استخراج (بین  11تا  15نمونه) لحاظ شد تا در واکنش زنجیرهای
پلیمراز ،احتمال آلودهشدن نمونهها به یکدیگر یا  DNAغیرهدف در
مرحله استخراج رصد شود ( Beja-Pereiraو همکاران.)2009 ،

تکثیر  DNAمیتوکندری ،توالییابی و شناسایی گونه :جزئیات
فرآیند آزمایشگاهی تکثیر جایگاه ژنی مورد نظر با استفاده از واکنش
زنجیرهای پلیمراز در  Moqanakiو همکاران ( )2013ارائه شدهاست.
مخلوط در حجم نهایی  25میکرولیتر شامل  1تا  2میکرولیتر از DNA
استخراجشده 2/5 ،میکرولیتر بافر  2/5 ،10x PCR IIمیکرولیتر از هر
 10 dNTPمیلیموالر 2/5 ،میکرولیتر کلرید منیزیم  25میلیموالر،
یک میکروگرم آلبومین سرم گاوی ،یک میکرولیتر از هر آغازگر پسین
و پیشین 10میکروموالر ،نیم واحد  DNAپلیمراز ( AmpliTaqشرکت
سازنده  )Applied Biosystemsو  13/4تا  14/4میکرولیتر آب دوبار
تقطیر آماده شد .چرخه دمایی واکنش زنجیرهای پلیمراز با واسرشت
سازی اولیه در دمای  94درجه سلسیوس بهمدت  2دقیقه ،واسرشت
سازی در دمای  94درجه سلسیوس بهمدت  30ثانیه در  35چرخه،
اتصال آغازگرها در دمای  58درجه سلسیوس بهمدت  30ثانیه ،مرحله
بسط در دمای  72درجه سلسیوس بهمدت  45ثانیه و مرحله بسط

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

نهایی در دمای  72درجه سلسیوس بهمدت  10دقیقه انجام شد.
افزونبر یک نمونه منفی ،یک نمونه معیار  DNAروباه (کنترل مثبت)
نیز در هر واکنش قرار داده میشد تا شرایط واکنش و احتمال آلوده
شدن نمونهها رصد شود ( Beja-Pereiraو همکاران .)2009 ،محصول
این واکنش روی ژل آگاروز  %2بهکمک ™( GelRedشرکت سازنده
 )Biotium Inc.با الکتروفورز جداسازی شدند و تصاویر مربوط به ژلها
به کمک دستگاه مستندساز ژل ثبت شد .نمونههایی که محصولی با
اندازه مورد نظر تولید کرده بودند برای مرحله توالییابی آماده شدند
( Moqanakiو همکاران .)2013 ،محصولهای منفی ،براساس روش
توصیهشده توسط  Hebertو همکاران ( )2011با  Chelexتغلیظیافته
 %20جوشانده شدند و دوباره در غلظتهای مختلف  DNAبهصورت
جداگانه تا  5نوبت در واکنش زنجیرهای پلیمراز تکثیر شدند .نمونههایی
که پس از این مرحله همچنان محصول موردنظر را تولید نکرده بودند،
از مراحل بعدی حذف شدند.
محصول نمونههای موفق در تکثیر پس از یک مرحله رسوب
دادن ،با استفاده از آغازگر پیشرو وارد یک واکنش زنجیرهای پلیمراز
شدند تا برای توالییابی آماده شوند ( Moqanakiو همکاران.)2013 ،
محصول این واکنش پس از رسوبدادن دوباره و سپریکردن حداقل
 12ساعت در دمای آزمایشگاه برای خشکشدن ،بهکمک یک دستگاه
( ABI Prism® 3100ساخت شرکت  )Applied Biosystemsتوالییابی
شد .همآرایی توالیها بهکمک  Clustal Wدر نرمافزار ،Hall( BioEdit
 )1999انجام گرفت و در صورت نیاز ،بهصورت دستی ویرایش شدند.
این توالیها در نهایت با استفاده از جستوجوی  BLASTnدر بانک
ژن با سایر توالیهای انتشاریافته از محدوده موردنظر DNAمیتوکندری
جانوران مقایسه شدند و در صورت تطبیق باالی  %95با یک گونه ،به
عنوان شناسایی قطعی پذیرفته شدند .نرخ موفقیت تکثیر DNA
میتوکندری برابر نسبت نمونههایی بود که محصول مورد نظر را در
واکنش زنجیرهای پلیمراز تولید کردند و به شناسایی قطعی گونه
منتهی شدند.
مقایسه شناسایی سرگین گونه به کمک روشهای میدانی
و ژنتیکی :نمونههایی که گونه مربوط به آنها بهکمک توالی سیتوکرومb

شناسایی شدند ،برای ارزیابی درستی روش سنتی میدانی (شناسایی
احتمالی) در مقایسه با روش ژنتیکی (شناسایی قطعی) استفاده شدند.
برای این منظور یک «جدول ارزیابی اشتباه» ایجاد شد ( Morinو
همکاران .)2016 ،این جدول بر مبنای بروز چهار حالت ممکن در
شناسایی میدانی سرگینهای هر گونه تنظیم شد .1 :مثبت صحیح:
تعداد نمونههایی که گونه شناساییشده در روش میدانی با روش
ژنتیکی تایید شدهاست؛  .2مثبت کاذب :تعداد نمونههایی که گونه
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شناساییشده در روش میدانی با روش ژنتیکی رد شدهاست؛  .3منفی
کاذب :تعداد نمونههایی که گونه ردشده در روش میدانی با روش
ژنتیکی تایید شدهاست و  .4منفی صحیح :تعداد نمونههایی که گونه
ردشده در روش میدانی با روش ژنتیکی نیز رد شدهاست .برهمین
اساس ،نرخ بروز چهار حالت ممکن در شناسایی میدانی سرگین یک
گونه را میتوان محاسبه کرد ( Morinو همکاران .1 :)2016 ،نرخ
مثبت صحیح :به چه میزان سرگین گونه  xبهدرستی در طبیعت
شناسایی شدهاست؟ (مثبت صحیح تقسیم بر مجموع مثبت صحیح و
منفی کاذب)؛  . 2نرخ مثبت کاذب :به چه میزان سرگین یک گونه
دیگر در طبیعت با سرگین گونه  xاشتباه گرفته شدهاست؟ (مثبت
کاذب تقسیم بر مجموع منفی صحیح و مثبت کاذب)؛  .3نرخ منفی
کاذب :به چه میزان با سرگین گونه  xدر طبیعت برخورد شده ولی به
اشتباه رد شدهاست؟ (منفی کاذب تقسیم بر مجموع مثبت صحیح و
منفی کاذب)؛  .4نرخ منفی صحیح :به چه میزان سرگینهایی که
متعلق به گونه  xنبودند بهدرستی در طبیعت رد شدهاند؟ (منفی
صحیح تقسیم بر مجموع منفی صحیح و مثبت کاذب) .درستی
شناسایی میدانی برای هر گونه براساس مجموع تعداد نمونههای مثبت
صحیح و منفی صحیح ،تقسیم بر تعداد نمونههای سرگین در هر چهار
حالت ممکن محاسبه شد ( Morinو همکاران.)2016 ،

نتایج
در مجموع 290 ،کیلومتر پیمایش پیاده در طول  34روز تالش
نمونهبرداری فرصتطلبانه در  6منطقه مورد مطالعه انجام شد ،که
بیشتر آن ( 71درصد طول پیمایش) در ارسباران بود (جدول  .)1هیچ
نمونهای در مراکان و لیسار یافت نشد 174 .نمونه سرگین گوشتخوار
در طول پیمایشهای میدانی از چهار منطقه دیگر گردآوری شدند
(شکل  )2که بهصورت میانگین برابر ( 0/24کنتال)( 0/69 ،ارسباران)،
( 0/93آقداغ) و ( 0/5انگوران) سرگین بهازای هر کیلومتر پیمایش
میدانی فرصتطلبانه در هر منطقه بودند .بهجز  6نمونه ( 3/5درصد)،
گونه احتمالی مربوط به سرگین برای سایر نمونهها در مرحله میدانی
تعریف شد 67/2 .درصد نمونههای گردآوریشده ( 117سرگین) با
موفقیت برای توالی مورد نظر سیتوکروم  ،bتکثیر و تا سطح گونه
شناسایی شدند (جدول  .)1در مجموع 6 ،گونه گوشتخوار در نمونههای
گردآوریشده شناسایی شدند (جدول  ،1شکل  .)2بیشترین تعداد
نمونه گردآوری و شناساییشده مربوط به خرس قهوهای و کمترین
متعلق به گربه وحشی و شنگ ( )Lutra lutraبودند (جدول  .)1نشانگر
میتوکندری استفادهشده قادر به تفکیک قطعی نمونههای گرگ
( )Canis lupusاز سگ ( )C. l. familiarisو گربه وحشی از گربه اهلی
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( )F. catusیا دورگههای احتمالی آنان نبود .با توجه به پرهیز از
نمونهبرداری در نزدیکی مناطق روستایی ،چراگاهها و مسیرهای رفت
و آمد دام اهلی و دقت در سایر نمایههای پیرامون هر سرگین،
نمونهبرداری از سرگین این گوشتخواران اهلی ،غیرمحتمل در نظر
گرفتهشد .بهجز شنگ و گربه وحشی که بهترتیب تنها از نمونههای
آقداغ و ارسباران شناسایی ژنتیکی شدند ،باقی گوشتخواران شناسایی
شده از این دو منطقه مورد مطالعه با یکدیگر مشترک بودند (جدول.)1
از  6سرگینی که توافق درباره گونه مربوط به آنان در روش
میدانی حاصل نشد ،سه سرگین مربوط به سمور سنگی 2 ،سرگین
روباه معمولی و یک سرگین بدون موفقیت تکثیر در شناسایی ژنتیکی
بودند .در میان گوشتخوارانی که با روش ژنتیکی شناسایی شدند،
کمترین نرخ شناسایی درست سرگین در طبیعت (نرخ مثبت صحیح)
مربوط به گربه وحشی و شنگ ( )0و بیشترین مربوط به خرس
قهوهای ( )0/94بود (جدول  .)2بیشترین نرخ اشتباه در شناسایی
سرگین در طبیعت (نرخ مثبت کاذب) به سمور سنگی ( )0/07تعلق

داشت .در مقابل ،بیشترین نرخ رد اشتباه یک سرگین (نرخ منفی
کاذب) مربوط به گربه وحشی ( )1/0و روباه معمولی ( )0/92بود
(جدول  .)2در مجموع ،توانایی میدانی در رد صحیح گونه غیرمرتبط
با یک سرگین (نرخ منفی صحیح) برای همه گونهها باال بود (جدول
 .)2در نتیجه ،درستی شناسایی برای همه گونهها باال محاسبه شد
(جدول  .)2مقایسه نرخ مثبت کاذب براساس نقش گونهها در
تشخیص اشتباه سرگین یک گونه برای یک گونه دیگر (شکل  )3نشان
داد که بیشترین اشتباه در تفکیک سرگین خرس از سایر گونهها
(گراز Sus scrofa؛  )0/11و روباه از سمور سنگی ( )0/05اتفاق افتاده
است .شناسایی ژنتیکی سرگینهای احتمالی پلنگ ()Panthera pardus
موفقیتی در پی نداشت ( 4نمونه از کنتال) یا پس از تکثیر  DNAرد
شد (جدول  ،2شکل  .)3یک سرگین مشکوک به لینکس یا سیاهگوش
( )Lynx lynxدر ارسباران (شکل  )2نیز در شناسایی ژنتیکی به گربه
وحشی تعلق یافت (سایر در شکل .)3

جدول  :1نتایج نمونهبرداری سرگین گوشتخواران و شناسایی ژنتیکی آنها در مناطق مورد مطالعه (خرداد تا مهر )1391
مسیر پیمایششده به کیلومتر
روز (ساعت) تالش نمونهبرداری
نمونههای سرگین گردآوریشده
*
سرگینهای شناساییشده با روش ژنتیکی ( درصد)
خرس قهوهای ()Ursus arctos
گربه وحشی ()Felis silvestris/lybica
گرگ ()Canis lupus
روباه معمولی ()Vulpes vulpes
سمور سنگی ()Martes foina
شنگ ()Lutra lutra

مراکان

کنتال

ارسباران

لیسار

آقداغ

انگوران

15
)6( 2
0
) 0( 0
0
0
0
0
0
0

17
)13( 2
4
) 0( 0
0
0
0
0
0
0

206
)145( 22
143
)63/6( 91
69
2
6
10
4
0

21
)18( 3
0
) 0( 0
0
0
0
0
0
0

27
)21( 4
25
)96( 24
13
0
2
1
6
2

4
) 5( 1
2
)100( 2
0
0
1
1
0
0

* شناسایی گونه برای هر نمونه سرگین براساس تکثیر یک توالی  189جفتباز از سیتوکروم  bدر  DNAمیتوکندری و به کمک جستوجو با  BLASTnدر  GenBankانجام شد.

شکل  :2نمونه سرگین گوشت خواران از مناطق مورد مطالعه که به روش ژنتیکی شناسایی شدند 1 :و  .2خرس قهوهای ( .3 ،)Ursus arctosگرگ ( Canis

،)lupus

6

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

شکل  :2نمونه سرگین گوشت خواران از مناطق مورد مطالعه که به روش ژنتیکی شناسایی شدند .4 :روباه معمولی ( .5 ،)Vulpes vulpesگربه وحشی ( Felis

 )silvestris/lybicaو  .6سمور سنگی ()Martes foina
جدول  :2سنجش درستی شناسایی سرگینهای گردآوریشده گوشتخواران از مناطق مورد مطالعه؛ مقایسه روش میدانی مبتنی بر ویژگیهای
ظاهری (شناسایی احتمالی) با روش نمونهبرداری غیر تهاجمی ( DNAشناسایی قطعی)
گونه (نام علمی)
خرس قهوهای
()Ursus arctos

پلنگ
()Panthera pardus

گربه وحشی
()Felis silvestris/lybica

گرگ
()Canis lupus

روباه معمولی
()Vulpes vulpes

سمور سنگی
()Martes foina

شنگ
()Lutra lutra

فراوانی سرگین گردآوریشده با هر روش شناسایی
شناسایی ژنتیکی (قطعی)
مجموع
منفی
مثبت
79
2
77
مثبت
شناسایی
38
33
5
منفی
میدانی
(احتمالی)
117
35
82
مجموع
شناسایی ژنتیکی (قطعی)
مجموع
منفی
مثبت
2
2
0
مثبت
شناسایی
115
115
0
منفی
میدانی
117
117
0
مجموع
(احتمالی)
شناسایی ژنتیکی (قطعی)
مجموع
منفی
مثبت
1
1
0
مثبت
شناسایی
116
114
2
منفی
میدانی
117
115
2
مجموع
(احتمالی)
شناسایی ژنتیکی (قطعی)
مجموع
منفی
مثبت
9
1
8
مثبت
شناسایی
108
107
1
منفی
میدانی
117
108
9
مجموع
(احتمالی)
شناسایی ژنتیکی (قطعی)
مجموع
منفی
مثبت
2
1
1
مثبت
شناسایی
115
104
11
منفی
میدانی
117
105
12
مجموع
(احتمالی)
شناسایی ژنتیکی (قطعی)
مجموع
منفی
مثبت
14
7
7
مثبت
شناسایی
103
100
3
منفی
میدانی
117
107
10
مجموع
(احتمالی)
شناسایی ژنتیکی (قطعی)
مجموع
منفی
مثبت
0
0
0
مثبت
شناسایی
117
115
2
منفی
میدانی
117
115
2
مجموع
(احتمالی)

سنجش درستی

نرخ مثبت صحیح
نرخ مثبت کاذب
نرخ منفی کاذب
نرخ منفی صحیح
درستی شناسایی
نرخ مثبت صحیح
نرخ مثبت کاذب
نرخ منفی کاذب
نرخ منفی صحیح
درستی شناسایی
نرخ مثبت صحیح
نرخ مثبت کاذب
نرخ منفی کاذب
نرخ منفی صحیح
درستی شناسایی
نرخ مثبت صحیح
نرخ مثبت کاذب
نرخ منفی کاذب
نرخ منفی صحیح
درستی شناسایی
نرخ مثبت صحیح
نرخ مثبت کاذب
نرخ منفی کاذب
نرخ منفی صحیح
درستی شناسایی
نرخ مثبت صحیح
نرخ مثبت کاذب
نرخ منفی کاذب
نرخ منفی صحیح
درستی شناسایی
نرخ مثبت صحیح
نرخ مثبت کاذب
نرخ منفی کاذب
نرخ منفی صحیح
درستی شناسایی

0/94
0/06
0/06
0/94
0/94
0
0/02
0
0/98
0/98
0
0/01
1/0
0/99
0/97
0/89
0/01
0/11
0/99
0/98
0/08
0/01
0/92
0/99
0/90
0/70
0/07
0/30
0/93
0/91
0
0
1/0
1/0
0/98
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شکل  : 3نرخ تشخیص میدانی اشتباه (نرخ مثبت کاذب) برای هر گونه گوشتخوار که شناسایی میدانی سرگین (محور افقی) به روش ژنتیکی
رد شد و به گونه دیگری (محور عمودی) مربوط دانستهشد.
اعداد بزرگتر نشاندهنده احتمال بیشتر خطا در شناسایی میدانی سرگین یک گوشتخوار (محور عمودی) از یک گونه همبوم آن (محور افقی) است.

بحث
مزایای فراوان روشهای غیرتهاجمی سبب شده که اکنون به
یکی از ابزارهای اصلی پیمایش و پایش جمعیتهای جانوری بهویژه
گوشتخواران تبدیل شوند ( Michalskiو همکاران2011 ،؛  Kellyو
همکاران2012 ،؛  Lonsingerو همکاران .)2015 ،تمرکز پژوهش بر
پستانداران گوشتخوار از این روست که بسیاری از اعضای این راسته
جانوران در خطر انقراض قرار دارند ،گوشتخواران با جذابیت ذاتی و
تقابل تاریخی با منافع انسان توجهها را به خود معطوف میکنند و
نقش گوشتخواران در شکلدهی به بومسامانه ( )Ecosystemخود با
وجود در اقلیت قرارداشتن از نظر ذیتوده ،غیرقابل انکار است
( Rippleو همکاران .)2014 ،در یک دهه گذشته پژوهشهای
روزافزونی درباره گوشتخواران ایران انجام شدهاست که از میان
ابزارهای غیرتهاجمی ،دوربینهای تلهای بیشترین کاربرد را تاکنون
داشتهاند ( Ghoddousiو همکاران2010 ،؛  Fahimiو همکاران2011 ،؛
 Farhadiniaو همکاران .)2013 ،پژوهش پیش رو یکی از نخستین
تالشها برای استفاده از نمونهبرداری غیرتهاجمی  DNAدر پایش
حیات وحش در ایران و افزایش دقت دادههای میدانی است .نتایج این
پژوهش مقدماتی ،کاربرد این روش را بهعنوان ابزار اصلی پژوهشی یا
در ترکیب با سایر روشهای غیرتهاجمی با توجه به اهداف یک پژوهش
ثابت میکند .نتایج این پژوهش بر وجود خطای درخور توجه در
شناسایی میدانی نمایههای حیات وحش در طبیعت تاکید میکند
( Monterrosoو همکاران2013 ،؛  Morinو همکاران )2016 ،که
میبایست در تحلیل نتایج درنظر گرفته شود .کارکرد روش ردزنی در
طبیعت بسته به دانش و تجربه افراد شرکتکننده در پیمایش میدانی
8

میتواند متفاوت باشد .برآیند تجربه نیروهای میدانی این پژوهش
(حداقل پنج سال) را میتوان نماینده مناسبی برای سنجش درستی
روشهای سنتی تشخیص نمایه در مقایسه با روشهای ژنتیکی درنظر
گرفت ( Davidsonو همکاران2002 ،؛  Harringtonو همکاران.)2010 ،
برخی پژوهشها نشان دادهاند که گروهی از مردم بومی یک منطقه
که پیشینه بلندمدت در ردزنی حیات وحش دارند ،توانایی چشمگیری
در تشخیص درست نمایههای بهجامانده از جانوران در طبیعت دارند
( Prughو 2005 ،Ritland؛  Elbrochو همکاران .)2011 ،استفاده از
این دانش بومی در مقایسه با روشهای پیشرفته غیرتهاجمی ،ارزانتر
است و ظرفیت درگیرساختن مردم محلی در فرآیند مدیریت منابع
طبیعی و حفاظت از گونههای در خطر را نیز دارد .حتی در صورت
وجود این دانش بومی نادر در مناطقی از ایران ،چالش جدی در
بهرهگیری از آن وجود دارد که شامل دشواری شناسایی افراد
کارآزموده ،ارزیابی دقت آنان و چگونگی استفاده کارآمد از نتایج و
تحلیل صحیح آن با استفاده از این دانش بومی است ( Elbrochو
همکاران .)2011 ،چنین دشواریهایی مانع از جایگزینی گسترده
روشهای قابل اتکا مانند نمونهبرداری غیرتهاجمی  DNAبا دانش
بومی خواهد شد.
دو حالت کلی بروز خطا در شناسایی میدانی نمایههای حیات
وحش (مثبت کاذب و منفی کاذب) اثر متفاوتی بر نتایج یک پژوهش
میگذارند .حداکثر تالش پژوهشگر میبایست بر کاهش نرخ مثبت
کاذب با به حداقلرساندن احتمال گردآوری اشتباه نمونههای سایر
گونهها با فرض تعلق به یک گونه دیگر باشد .پژوهشهایی برای درک
بهتر اثر این خطا بر منحرفساختن نتایج و تفسیرها انتشار یافتهاند.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

 Harringtonو همکاران ( )2010نشان دادند که با وجود استفاده از
نیروهای میدانی باتجربه ،همه سرگینهای گردآوریشده با فرض تعلق
به گونه مهاجم مینک آمریکایی ( )Neovison visonبه سایر گوشت
خواران همبوم همچون سمور جنگلی ( )M. martesو روباه تعلق
داشتند .درصورت تکیه بر دانش میدانی نمونهبردار ،تا  34درصد
مناطق پیمایششده برای ارزیابی حضور مینک آمریکایی بهاشتباه
مثبت تلقی میشدند که در نتیجه به برنامهریزی گسترده برای مقابله
با این گوشت خوار غیر بومی و مهاجم در محدوده مورد مطالعه منجر
میشد که بسیار پرهزینه و زمانبر ولی بدون فایده میبود .در نمونه
دیگر ،شناسایی سرگین دو گربهسان بزرگ جگوار ()Panthera onca
و پوما ( )Puma concolorکه همبوم با یکدیگر در بسیاری از
زیستگاههای آمریکای مرکزی و جنوبی هستند ،با روش میدانی ممکن
است تا  83درصد دارای خطا باشد که به تفسیرهای کامالً اشتباهی
از رفتار و الگوی مکانی -زمانی طعمهخواری هر یک از این گوشت
خواران منتهی خواهد شد ( Martínez-Gutiérrezو همکاران.)2015 ،
در حالت دوم بروز خطا در نمونهبرداری (منفی کاذب) ،بخشی از
نمونههایی که امکان استفاده در تحلیل نتایج را دارند بهدلیل عدم
تشخیص قطعی گونه مربوط به آن ،از نمونهبرداری حذف میشوند.
افرونبر احتمال نادیدهگرفتن حضور گونه هدف ،افزایش نرخ منفی
کاذب به کاهش اندازه نمونه و در نتیجه کاهش قدرت در تحلیل
بخشی از نتایج منتهی خواهد شد .در این پژوهش بدون استفاده از
روش ژنتیکی ،نمونهبردار قادر به شناسایی قطعی حضور گربه وحشی
و شنگ در نمونهها نبود .افزایش تالش نمونهبرداری تا حدودی اثر
کمبود نمونهها را بهدلیل نرخ منفی کاذب کاهش خواهد داد .از سوی
دیگر ،استفاده از رویکردهای تحلیلی که امکان در نظرگرفتن ناتوانی
نمونهبردار در تشخیص صد در صد حضور یک گونه را در یک منطقه
فراهم میکنند ( Kellner( )Imperfect detectionو ،)2014 ،Swihart
یکی از راهکارهای شناسایی این خطا و پاسخدهی مناسب به آن است.
خطای باال در تفکیک سرگین گوشتخواران از یکدیگر به گونه یا
زیستگاه خاصی محدود نیست ( Reedو همکاران2004 ،؛  Anwarو
همکاران .)2011 ،سرگین گوشتخواران کوچکی مانند روباه معمولی
و سمور سنگی که طیف مختلفی از مواد غذایی جانوری و گیاهی را
مصرف میکنند ،دارای ویژگیهای ظاهری و شرایط دفع بسیار متغیری
است (شکل  )2که تشخیص آنها را از یکدیگر دشوار میکند
( Monterrosoو همکاران .)2013 ،ولی تشخیص سرگین خرس به
دلیل اندازه اغلب بسیار بزرگ سرگین و نمایانبودن مواد گیاهی با
هضم ضعیف در آن ،بهآسانی صورت میگیرد ( Morinو همکاران،
 .)2016با اینوجود ،پیشفرض حجیمدانستن سرگین خرس و حضور
میوه در آن نیز ممکن است نمونهبردار را گمراه کند
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(شکل  .)2هیچ یک از پژوهشهای انتشاریافتهای که تاکنون به
ارزیابی رژیم غذایی گوشتخواران ایران پرداختهاند از روش مطمئنی
برای تایید سرگین گونه هدف استفاده نکردهاند (مانند حسینیزوارئی
و همکاران1394 ،؛ رضاییخوزانی و همکاران1394 ،؛  Ghoddousiو
همکاران2016 ،؛ زارعی و پیرویلطیف .)1396 ،تشخیص دقیق گونه
هدف در هر مرحله از تحلیل دادهها برای تفسیر صحیح نتایج و برآورد
درست اثر عوامل گوناگون ضروری است ( Morinو همکاران.)2016 ،
شناسایی ژنتیکی گوشتخواران با استفاده از توالیهای ژنی
میتوکندریایی مانند ناحیه کنترل ،زیرواحد یک سیتوکروم اکسیداز
( ،)COIسیتوکروم  12S rRNA ،bو  16S rRNAیا نشانگرهای DNA
هسته مانند ریزماهوارهها ،به چندین روش آزمایشگاهی در واکنش
زنجیرهای پلیمراز مانند توالییابی نشانگرهای آگاهیدهنده DNA
( ،)Diagnostic DNA markersچندشکلی طولی قطعات محدودشده
( ، )PCR-RFLPتکثیر با آغازگرهای اختصاصی هر گونه و واکنش
زنجیرهای پلیمراز کمّی یا زمانواقعی ( )real-time PCRانجام میشوند
( Fernandesو همکاران2008 ،؛  Chavesو همکاران2012 ،؛ Nowak
و همکاران2014 ،؛ زمانی و همکاران .)1393 ،هر یک از این روشها
دارای مزایا و ضعفهایی هستند که براساس اهداف یک پژوهش ،نوع
و کیفیت نمونه زیستی مورد استفاده ،امکانات در دسترس و زمان و
بودجه موجود انتخاب میشوند Nowak .و همکاران ( )2014دریافتند
که توالی کوتاه (کمتر از  250جفتباز) سیتوکروم  12S rRNA ،bو
 16S rRNAبهترین کارایی را در شناسایی نمونههای غیرتهاجمی سرگین
و موی گوشتخواران اروپا شامل پنج گونه این مطالعه دارند .افزونبر
موفقیت باالی تکثیر توالی ژنی سیتوکروم  bبهدلیل وجود صدها تا
هزاران نسخه از مولکول  DNAمیتوکندری در هر سلول ،این
توالیهای کوتاه چندشکلی دارای واگرایی باالیی بین گونهها هستند
و طول کوتاه آنها به موفقیت تکثیر باالتر در واکنش زنجیرهای
پلیمراز برای نمونههای تحلیلرفته مانند  DNAسرگین منجر میشود
( Farrellو همکاران2000 ،؛  Michalskiو همکاران .)2011 ،همچنین،
برای همه گوشتخواران خشکیزی شناختهشده ،حداقل یک توالی
آگاهیدهنده سیتوکروم  bدر بانک ژن وجود دارد که امکان مقایسه
برای شناسایی گونه نامعلوم را امکانپذیر میسازد ( Chavesو
همکاران .)2012 ،با اینوجود ،استفاده از تنها یک جفت آغازگر کوتاه
سیتوکروم  bدارای ضعفهایی مانند ناتوانی یا خطای بهنسبت باال در
تشخیص برخی گونههای نزدیک بههم یا دارای همبستگی عمیق
ژنومی ،دورگهها و زادههای آنان است که میبایست در پژوهشهای
آتی مورد توجه قرار گیرد ( Chavesو همکاران2012 ،؛  Nowakو
همکاران.)2014 ،
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یکی از مشکالت کار با نمایههای زیستی در آن است که تنها
بخشی از نمونههای گردآوریشده در نهایت با موفقیت تکثیر میشوند.
 DNAگونه هدف در نمایههای زیستی به محض دفع در معرض
تخریب تدریجی قرار دارد .دما ،نور فرابنفش خورشید و رطوبت محیط
در کنار مواد غذایی دفعی (در مورد سرگین) و روش نمونهبرداری و
نگهداری بر کاهش موفقیت تکثیر اثرگذارند ( Michalskiو همکاران،
2011؛  Monterrosoو همکاران2013 ،؛  Lonsingerو همکاران.)2015 ،
مراحل آزمایشگاهی یک پژوهش معموالً پس از پایان نمونهبرداری
میدانی آغاز میشود و به دشواری امکان بازگشت به منطقه و گردآوری
نمونههای بیشتر برای جبران نمونهبرداری ناکافی وجود خواهد داشت.
یکی از راهکارهای پیشگیری از این مشکل ،افزایش احتمال موفقیت
تکثیر  DNAهدف با تمرکز نمونهبرداری بر نمونههای تازه است
( Beja-Pereiraو همکاران2009 ،؛  Michalskiو همکاران .)2011 ،با
توجه به اهداف این پژوهش ،همه سرگینها به شرط عدم تخریب و
عدم فعالیت مشهود قارچی یا الرو حشرات در آنها گردآوری شدند.
با اینوجود ،بررسیهای اولیه پیشنهاد میکند که باالترین نرخ موفقیت
در تکثیر به سرگینهای بسیار تازه با الیه درونی و بیرونی نرم با بوی
شدید بدون نیاز به شکستن سرگین مربوط بودند .همچنین
نمونههایی که در بستر خشک و در روزهای بدون سابقه بارندگی
گردآوری شدند (شرایط نمونهبرداری در آقداغ) باالترین موفقیت
تکثیر را داشتند .با توجه به اثردهی همزمان عوامل کاهش موفقیت
تکثیر بر کیفیت و کمیت  DNAگونه هدف ( Monterrosoو همکاران،
2013؛  Lonsingerو همکاران ،)2015 ،پیشنهاد میشود با درنظر
گرفتن اهداف یک پژوهش و شرایط منطقه مورد مطالعه ،نمونهبرداری
با بهکارگیری بهترین روش نگهداری ( Beja-Pereiraو همکاران)2009 ،
بر نمونههای تازه در بازه زمانی با حداقل میزان رطوبت محیط (تابستان
یا زمستان خشک) متمرکز شود.
هزینه نمونهبرداری تهاجمی  DNAیکی از دشواریهای اصلی
در بهرهگیری از آن در پایش حیاتوحش است ( Beja-Pereiraو همکاران،
2009؛  Harringtonو همکاران .)2010 ،در یک پژوهش مقدماتی
میتوان به برآوردی از تعداد نمونه مورد نیاز برای پاسخ به پرسشهای
اصلی و هزینه های گردآوری داده و تحلیل آنان رسید ( Lonsingerو
همکاران .)2015 ،هدف نهایی رسیدن به بیشینه موفقیت در آزمایشگاه
با کمینه هزینه اجرا است .پیشرفت مداوم این روش پژوهشی به
کاهش هزینههای آن در طول زمان منجر شدهاست .در این پژوهش،
میانگین هزینه تحلیل ژنتیکی هر سرگین در آزمایشگاه (تکثیر موفق
یا ناموفق) در حدود  25،000تومان ،بدون دستمزدی برای نیروی
آزمایشگاهی بود .دسترسی به برخی تجهیزات بهروز مورد نیاز ممکن
است عامل محدودکننده یا افزایشدهنده هزینهها در ایران باشد .برای
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نمونه ،کیت تجاری استخراج  DNAکه در این پژوهش استفاده شد،
برای کار با نمونههای زیستی با کیفیت و کمیت پایین  DNAهدف
مانند سرگین بهترین عملکرد را دارد ( Fernandesو همکاران.)2008 ،
هزینه باال و دشواری تهیه کیتهای باکیفیت در ایران ،ممکن
است پژوهشگران را ناگزیر به استفاده از کیتهای استخراج موجود در
بازار کند که ارزانتر هستند ولی کارایی محدودتری در پژوهشهای
مبتنی بر نمونهبرداری غیرتهاجمی دارند .برخی مراحل آزمایشگاهی
نیز در حال حاضر نیازمند ارسال محصول به آزمایشگاههای خارج از
ایران برای تحلیل بخشی از نتایج هستند .با درنظرگرفتن اهداف هر
پژوهش و روشهایی که برای پاسخ به پرسشها وجود دارد ،پژوهشگران
میتوانند هزینه و فایده هر روش را درنظر گرفته و براساس آن اقدام
کنند .نتایج این پژوهش ،پایهای را برای پژوهشهای آتی به کمک
روشهای ژنتیکی غیرتهاجمی فراهم میسازد.

تشکر و قدردانی
این پژوهش حاصل پایاننامه کارشناسیارشد نویسنده است که
بخشی از هزینههای آن توسط دانشگاه لوند ،گروه متخصصان گربهسانان
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و خیریه مردم برای گونههای در
خطر ( )PTESتقبل شدهاست .نمونهبرداری در انگوران در ادامه یک
پژوهش جداگانه و با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
ماهنشان و در سایر مناطق مورد مطالعه با مجوز شماره 91/14216
سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ  1391/04/19انجام شدهاست
که از دو دفتر تنوع زیستی و حیات وحش و حفاظت و مدیریت شکار
و صید برای همکاری در این راستا سپاسگزاری میشود .اداره کل
حفاظت محیط زیست استانهای موضوع مطالعه و نمایندگی آنها در
شهرستانهای خوی ،جلفا ،کلیبر ،خلخال و تالش در تسهیل انجام
این پژوهش نقش داشتند .آقایان بهنام قربانی ،آرش محرمی ،فرشید
جعفرزاده ،جواد وظیفه ،باقر نظامی بلوچی ،محمدصادق فرهادینیا،
خانم سمانه فائزی و تعدادی از محیطبانان مناطق مورد مطالعه در
برخی از سفرهای میدانی این پژوهش همکاری کردند که از همگی
آنان سپاسگزاری میشود .از دکتر بهرام کیابی بهدلیل ارائه مشاوره و
از خانم مهدیه طورانی برای خواندن پیشنویسی از این مقاله و ارائه
نظرات خود سپاسگزاری میشود .این پژوهش به قربانیان و بازماندگان
زمینلرزه شهرستانهای اهر ،ورزقان و هریس تقدیم میشود که در
زمان نمونهبرداری این پژوهش در بخشی از مناطق مورد بررسی روی
داد.
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