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چکیده
امروزه تکهتکه شدن زیستگاه یک مشکل اساسی در حفاظی
بومشناس و حفاظ از تنوع گونهای و ژنتیک اس

از م یطزیسی اسی

حفی ارتایاز زیسیتگاهها ،نکتیهای موردتوجیه در

این مقاله کاربرد ژنتییک سییاای سیرزمین در حفاظی و میدیری حییاتوحش را

موردبررس قرار م دهد ژنتیک سیاای سرزمین رشته جدیدی اس که از ترکیب اکولوژی سیاای سرزمین و ژنتییک جاعیی و
آمار مکان تشکیل شده اس

ژنتیک سیاای سرزمین در زیس شناس حفاظ بسیار مورداستفاده قرار م گیرد هاچنین ژنتیک سیاای

سرزمین را م تواند برای ارزیاب اثربخش پروژه حفاظت که در حال حاضر وجود دارد مورداستفاده قرارداد بهعنوانمثال ،اثر سازههای به
وجود آمده در رودخانهها بر روی جاعی های ماه را م توان برآورد کرد و تفاوت روشهای اتصال آنها را مورد ارزیاب قرارداد از سیوی
دیگر ژنتیک سیاای سرزمین را م توان در برنامهریزی یک پروژه جدید حفاظت و مدیریت نیز بکار بیرد روشهیای مطالعیات مختففی
درزمینه ژنتیک سیاای سرزمین گونهها وجود دارد که بهوسیفه آن سیاای سرزمین مناسب برای گونهها م تیوان انتخیا کیرد .ازجافیه
م توان از نرمافزارهای مختفف و هاچنین روشهای آماری ،نشان گرهای مفکول و روشهیای ژنتیکی سییاای سیرزمین مناسیب بیرای
گونهها بکار برد .بنابراین ژنتیک سیاای سرزمین را بهعنوان یک روش مناسب برای طراح و کنترل اقدامات حفیاظت و میدیریت بیرای
دوزیستان ،خزندگان ،حشرات ،پرندگان قادر به پرواز ،گیاهان و ماه های آ شیرین م توان به کار برد
کلمات کلیدي :ژنتیک سیاای سرزمین ،حفاظ  ،مدیری حیاتوحش
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Abstract
Nowadays The habitat fragmentation is a major problem in environmental protection. Maintaining
connection between habitats, a point of attractive in ecology and conservation of biodiversity and
genetic. In this article, the Application landscape genetic in conservation and management of wild life
will be Surveyed.landscape genetics new field of study is combinted of landscape ecology, population
genetics and Spatial statistics. Landscape genetic is widely used in conservation biology. Landscape
Genetics can also be used to assess the effectiveness of landscape conservation projects that are
currently used. For example, the effect of structures in rivers on fish populations can be estimated and the
differences in the methods of their connection are evaluated. On the other hand, landscae genetics can be
used to plan a new conservation and management project. Different study methods exist in the land scape
genetic species, which the land suitable for for the selection of suitable landforms for species . can be
selected Including the various software and statistical methods, molecular markers and genetic
methods for species used the landscape. therefore, the landscape genetics can be used as a suitable
method for designing and controlling conservation and management measures for amphibians,
reptiles, insects, birds capable of flying, plants and freshwater fish.
Key Words: Landscape Genetic, Conservation, Wildlife Management.

1- MSc, Natural Resources Engineering - Habitat and Biodiversity, Faculty of Environment and Energy, Science
and reserch Branch, Tehran, Iran. *(Corresponding Author)
2- Assistant Professor, Department of Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences a
Natural Resources, Gorgan, Iran.

121

کاربرد ژنتیک سیاای سرزمین در حفاظ ...

مقدمه
دادههای مکان که در اکولوژی سیاای سیرزمین مورداسیتفاده

فرایندهای تکامف بین جاعی های گونه اس

قییرار م گیییرد ،از منییابع مختفییف و بییه روشهییای مختفییف

در مورد جرییان ژن و انتخیا ژن اسی دو فراینید اکولیوژی و

به دس م آید برای بسیاری از موجیودات زنیده ،ایین دادههیا

تکامل وجود دارند که احتییا بیه بررسی دارد ( .)3و سیومین

بهصورت دادههای حضور و دادههیای عیدم حضیور وجیود دارد

در

کییه توسییط منییل و هاکییاران ارایییه شیید اییین اسی کییه

مانند درختان (شاخص سطح مقطع ،تین در هیر هکتیار و تیا

دو گیییام اساسییی ژنتییییک سییییاای سیییرزمین تشیییخیص

پوشش گونهها) و یا جانوران (سرگین ،ردپا ،حضور خیود گونیه)

ناپیوستگ های ژنتیک و ارتااز این ناپیوستگ بیا ویژگ هیای

که در آن تفاوت زیادی بین افراد وجود دارد برای آن که بتیوان

اکولوژی سیاای سرزمین مثل موانع اس که اطالعیات مربیوز

نتییای دقییقتری از آن بییه دسی آورد ،باییید تکتییک افییراد را

بییه آن بهوس ییفه رشییتههای عفا ی مثییل تکامییل و اکولییوژی و

موردبررس ی قییرارداد دادههییای ژنتیک ی در باف ی زنییده تاییام

زیس شناس حفاظ م توان بیه دسی می آورد ( )2منیل و

موجودات وجود دارد اگیر از گونیهها ناونیهبرداری و اطالعیات

هاکاران اعالم داشتهاند که ژنتیک سیاای سرزمین برنامهریزی

بهدس آمده و موقعی

مکان گونه را ثا

گردد ،نتای بهتیری

در این زمینه نسیا بیه روشهیای دیگیر م تیوان بیه دسی

و دومیین در

و اجییرای اقییدامات حفاظ ی و مییدیریت از طایع ی را فییراه
م کند که م توان گف ژنتیک سیاای سرزمین ییک مییدان

م آورد بیهاینترتیب ،اطالعیات ژنتیکی را کیه بیا اسیتفاده از

جدید پژوهش اس

دادههییا مکییان بهدس ی م آییید را بییه شییکف متفییاوت مییورد

نییدارد و اکولوژیس ی های سیییاای سییرزمین م داننیید تعریییف

تجزیهوت فیل قرارداد .اطالعات ژنتیک  ،بسیار باارزش م باشند

روشن از آن کار سخت اس  ،ول تعریفی کیه خیان منیل و

و

هاکاران ارایه دادنید بسییار روشین و واضیح در میورد ژنتییک

که با ادغام آن با اطالعات دیگیر م تیوان درزمینیه حفاظی
مدیری
اس

حیاتوحش بکار برد اکثر دادهها مربوز به گونیههای
که در زیستگاه وجود دارنید و ایین کیه چیه ویژگ هیای

جاعی

در منابع مختفف تعریف روشن از وجیود

نسا به اکولوژی سییاای سیرزمین گفتهشیده اسی

بییهعنوانمثال ب ییم مقیییا

مکییان

جه ی بررس ی ژنتیییک

دارند ،که به حضور گونیه در زیسیتگاه بسیتگ دارد .اطالعیات

سیاای سرزمین نیاز بیه اطالعیات نرییر دادههیای ژنتیکی و

ژنتیک بیه میا ایین اجیازه را م دهید کیه گششیته حییوان را

دادههای اکولوژی سیاای سرزمین اسی ( )2ژنتییک سییاای

موردبررس قرار داده که در کجا متولدشده اسی و زیسیتگاه
که پدر و مادر خود متولد شدند کجا اس

هاچنین با اسیتفاده

سرزمین به بررس فرایندهای که بهطورکف قابلرؤی نیس

بهسخت قابلمشیاهده اسی م پیردازد بیهعنوانمثال ،اتصیال

از این اطالعات  ،واکنش مختفف افراد را بیه عوامیل اسیتر زا

جاعی را در یک سیاای سرزمین تکهتکه شده ()1

مانند گرما ،خشکسال  ،یا بیااری را موردبررس قرارداد ()1

سواالت که درزمینه ژنتیک سیاای سرزمین مطرحشده اسی

تعریف ژنتیک سیماي سرزمین

عاارت اس از:

ژنتیک سیاای سرزمین ترکیا از اکولوژی سیاای سیرزمین و

 -1کجا ،ک چه موقع ای حیوانات و گیاهان پراکنش م یابند

ژنتیک جاعی

اس  .بیش تر نویسندگان بر این عقیده هستند

و

 -2کدامیک از عوامل سیاای سرزمین باعیم و میانع پیراکنش

که اهداف ژنتیک سیاای سرزمین در ارایه اطالعات مربیوز بیه

م شود

تعامل بین ویژگ های سیاای سرزمین و فرایندهای ریز تکامف

در بسیاری از موارد ،با استفاده از روشهای موجود پاسخ چنین

مانند جریان ژن و رانش ژنتیک و انتخیا ژنتیکی اسی ()2
در

اول برای ژنتیک سیاای سرزمین در مورد رییز تکیامف و

پرسشهای دشیوار اسی

چراکیه آنهیا تنهیا بهانیدازه گییری

پراکندگ حیوانات و گیاهان به روش غیرمسیتقی م پردازنید
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بهعنوانمثال ،پراکندگ حیوانات بیا اسیتفاده از صیید ،عالمی

م توان گف

گشرای و صید مجیدد اسی کیه در آن حیوانیات گرفتهشیده و

ژنتیک سیاای سرزمین دانس ()2

عالم گشاری شده و سپس دوباره بعد از یک مدتزمان خیا

ژنتیییک سیییاای سییرزمین برنامییهای مهیی در ت قیقییات و

رهاسازی و بعد موردبررسی قیرار م گییرد م ققیان بهوسییفه

برنامههای زیس م یط اس که کاک م کند به:

این اطالعات میزان جابهجای حیوانات و میزان حرک آنهیا را

گسترش دانشپایه در پتانسیل پراکندگ گونیهها در یکچشی

مورد ارزیاب قرار م دهند بااینحال ،این روشها معایوال تنهیا

انداز ،بهعنوانمثال گونههای در معرض خطر مانند مفیخ بیزر

م تواند در مناطق کوچک مورداستفاده قیرار گییرد در مقابیل،

مردا (روش تاایز)

روشهای ژنتیک پراکندگ در کل سیاای سرزمین کیه در آن

نیاز به ارزیاب و بازسازی زیس م یط در حفاظ از طایعی ،

برنامیییهریزی و اجیییرای اقیییدامات حفاظییی از م یطزیسییی

تجزیهوت فیل آن دارد بیهعنوانمثال اثیرات میوانع هی چیون

صورت گرفته موردبررسی قیرار م دهید ( )4ژنتییک سییاای

جادهها و زیرسیاخ های حالونقیل (اسیتفاده از روش خوشیه

سرزمین عنوان ترکیا بین ژنتیک جاعی و اکولوژی سییاای

ژنتیک )؛

سرزمین اس یا بهطور ساده ژنتیک سیاای سرزمین ،اکولیوژی

نرارت بیر اثربخشی اقیدامات حفیاظت  ،بیهعنوانمثال اتصیال

سیاای سرزمین اس که با استفاده از الگوهای مکیان ژنتییک

از طریق سنگ پفه برای قورباغیه درختی اروپیا (انتسیا روش

(بهعنوانمثال تنوع ژنتیک درون افراد و یا بین افراد و ییا بیین

آزمون) ()1

گروهها) ترکیبشده اس

ژنتییک سییاای سیرزمین الگوهیای

که خان منل و هاکیاران را بیهعنوان بنیانگیشار

ژنتیک سیاای سیرزمین از دو بخیش اصیف بیه نیام اکولیوژی

ژنتیک خود را بهصورت دادههیای چنید متیییره مکیان نشیان

سیاای سرزمین و ژنتیک جاعی تشکیلشده اس

م دهد و با ارزیاب این الگوها بهصورت فردی و ییا گروهی در

اکولوژي سیماي سرزمین

رابطه با دادههای دیگیر مکیان م توانید بیه در

روییدادهای

عف مطالعه و بهاود روابط بیین فراینیدهای زیسی م یط در

زیس م یط و حل آن بپردازد ()2

م یطزیس

تاریخچه کوتاه از ژنتیک سیاای سرزمین:

سیاای سرزمین ،الگوهیای مکیان توسیعه و سیطوح ت قییق و

ریشههای ژنتیک سیاای سرزمین را م توان بیه گیاهشینا
جیرافیی دان معییروف آقییای آگوسییتین پیرامییو
( )1778-1841و آقییای آلفییرد راسییل واال

و اکوسیست خا

اس ؛ که در انواع مقیا هیای

و

سیاس سازمان انجام م گردد ( )5اکولوژی سیاای سیرزمین

دیکاندولییه

اسی ،

()1823-1913

نسا داد دیکاندوله بیان م کند که تفیاوت در الگیوی توزییع
موجودات زنده (گونه) در سراسر سیاای سرزمین وجیود دارد و

بهعنوان یک عف میانرشتهای در سازمان م یطزیسی

اکولوژی سیاای سرزمین ادغام روشهای بیوفیزیک و ت فیفی
بییا دیییدگاه انسییان و جییامع در سراسییر عفییوم طایعی و عفییوم
اجتااع اس

سیاای سیرزمین مکیان نیاهاگون جیرافییای

این پراکنش در عال با نیروهای موجود درسیاای سیرزمین در

اس

ارتااز هستند ایین نیروهیا در بازههیای زمیان مختفیف عایل

اع از سیست های خشک زی و آبزیهای نساتا طایع ماننید

م کند و این نیروها درزمینه های جیرافیای زیست تیاریخ و

جنگلها ،مراتع و دریاچهها به م یطهای انسیان ت ی

سیفطه

زیس م یط موردمطالعه قرار م گیرد بیه هایین ترتییب در

ازجافییه تنریاییات کشییاورزی و شییهری اس ی  .برجسییتهترین

در سراسیر

ویژگ های اکولوژی سیاای سرزمین تأکید آن بر رابطیه مییان

مجاعالجزایر ماالی  ،یک مرز در فون های بین منطقه استرالیا

و تارکز آن بر مسایل زیس م یط در

مورد واال

م توان گف که در طول سیفر واال

و منطقیییه شیییرق وجیییود دارد؛ و نهایییی در عصیییر معاصیییر

که با تعامل لکههای متنیوع ییا اکوسیسیت های مختفیف،

الگو ،پردازش و مقیا
مقیا

وسیع اس  .این مستفزم اتصال بیین عفیوم بییوفیزیک ،

اقتصادی و اجتایاع اسی

موضیوعات ت قیقیات کفییدی در
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اکولییوژی سیییاای سییرزمین شییامل جریییان زیس ی م یط در

فرض بر این اس که تنوع ژنتیک توجییه آن تنهیا بیر اسیا

سیاای سرزمین بهصورت موزاییک  ،استفاده از زمیین و تییییر

فاصفه اقفیدس امکانپشیر اس

پوشش زمین ،مقیا  ،در رابطه با تجزیهوت فیل الگوی سییاای

مناسب برای پاسخ به سؤاالت در زمینه زیس شناس حفاظی

سیرزمین بییا فراینییدهای زیسی م یط و حفاظی از سیییاای
سرزمین و پایداری اس

اس

( )9ژنتیک سییاای سیرزمین

دلییل آن ایین اسی کیه ژنتییک سییاای سیرزمین بیه

رشته اکولوژی سیاای سرزمین توسط

مطالعات ارتااطات عافکردی گونهها م پردازد بنابراین الگوهای

کارل ترول ،یک جیراف دان آلاان  ،در سال  1939مطرح شد.

ژنتیک جزییات بییش تیری نسیا بیه میدلهای دیگیر اراییه

او اییین اصییطالحات و بسیییاری از مفییاهی اولیییه اکولییوژی

م دهد م توان ژنتیک سیاای سرزمین را برای برآورد اثرات

سیاای سرزمین را بهعنوان بخش از کار خود بیان ناود که بیا

عناصر سیاای سرزمین جدید در یکگونه خا

و یا جاعی از

استفاده از تفسیر عکس هوای به مطالعه فعلوانفعیاالت توسیعه

یکگونیییه مورداسیییتفاده قیییرارداد و هاچنیییین ژنتییییک

م یطزیس در پوشش گیاه پرداخ ()5،6

سیییاای سییرزمین م توانیید تصییای گیری را در زیس شناسی

ژنتیک جمعیت

حفاظ آسان کند به هاین دلیل با بررس دقیقتر در مطالعات

مطالعییه توزیییع و تیییییرات فراوان ی آل یل ت ی تییأثیر چهییار

ژنتیک سیاای سرزمین در زمیان هیای مختفیف کیه در زمینیه

این چهار فرایند عایده عاارتانید از

و

فرایند اصف تکامف اس

ژنتیک

تالش بر این اس تیا دییدگاههای مهی درروش هیای مختفیف

تیالش م کنید کیه پدییدههای هی چیون سیازش و

ژنتیییک سیییاای سییرزمین را مشییخص ناییود ژنتیییک سیییاای

انتخا طایع  ،رانش ژنتیک  ،جهش و جریان ژن اس
جاعی

زیس شناس حفاظی

از م یطزیسی

انجامشیده پرداخی

گونهزای را مطرح نااید .بهعاارتدیگر جاعی ازنریر ژنتیکی

سرزمین ت

عاارت اس از گروهی از موجیودات یکگونیه کیه بیا یکیدیگر

شرح ذیل امکانپشیر اس ()10

آمیزش پیدا م کنند؛ و این که گروه م دود از جاعیی کیه

بخش ژنتیکی

باه  ،آمیزش دارند ،ژنتیک مندل ه گفتیه م شیوند ژنتییک

اطالعات ژنتیک بیه شیکل پاییه ژنتییک سییاای سیرزمین در

کیه رفتیار ،خصوصییات،

بسییییاری از

جاعی  ،شاخهای از عف ژنتیک اس

فراوان و عال متقابل ژنها را در یک جاعی مندل که دارای
ذخایر ژن مشتر

هستند ،بهطور ریاض بر اسا

قانون تعادل

شرایط مختفف موردبررس قرارم گیرد کیه بیه

هیییر مطالعیییه مورداسیییتفاده قرارگرفتیییه اسییی
روشهای مختفف برای به دس

آوردن اطالعات ژنتیک وجیود

دارد که برای تعییین فاصیفه ژنتیکی بیین افیراد ییا جاعیی

هاردی _ وینار  ،مورد تجزیهوت فیل قرار م دهد ()7

ناونهبرداری شده اسی

مواد و روشها

نشان گرهای مفکول جه تعیین اطالعات ژنتیک اس ()11

برای تعیین ژنتیک سییاای سیرزمین ابتیدا در مرحفیه اول ،بیا

روشهای ژنتیک  :روشهیای مختفیف ژنتیکی بیرای م اسیاه

تشخیص ناپیوستگ های ژنتیک با رویکردهای ژنتیک جاعی ،

2

مانند نشان گرهای مفکول  ،دوم با ارتااز دادن این ناپیوسیتگ

1

ژنتیک سیاای سرزمین شیامل رییز ماهوارههیا ،آر اف ال پی ،
3

با عناصر سیاای سرزمین و یا شکلهای استفاده از سرزمین ،با
استفاده از روشهیای از اکولیوژی سییاای سیرزمین ،ثالثیا ،بیا

()12

موردبررس قرارداد ( )8درنهای

روابیط بیین تنیوع ژنتیکی و

عناصر سیاای سرزمین به یک فرضیه صیفر رسییده کیه در آن

4

آ اف ال پ و رپیید اسی ؛ کیه هرکیدام بیر اسیا
مختفف جه

تجزیییهوت فیل اطالعییات بهدسیی آمده بییا ابزارهییای آمییاری

بیرای تعییین ایین اطالعیات نییاز بیه

تکنیکهیای

م اساات ژنتیک مورداسیتفاده قیرار م گیرنید

1- Microsatellites
2- RFLP
3- AFLP
4- RAPD
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نشان گرهاي ملکولی

دوزیستان

امییروزه نشییان گرهییای مفکییول مختفییف بییهوفور در ت قیقییات

دوزیستان موجودات زنده جالبتوجه هستند امیا طاقهبنیدی

گیاهان ،حیوانات و ریز ماهوارهها بهمنرور مطالعات پایهای و ییا

این موجودات بیرای تجزییهوت فیل ژنتییک سییاای سیرزمین

کاربردی مورداستفاده قرار م گیرد این نشان گرها ،ویژگ ها و

مشکل اسی

دلییل آن ایین اسی کیه آنهیا در حیال حاضیر

کاربردهای مختفف دارند که در بسیاری از موارد بین برخی از

بهطور طایع دارای یک توزیع بسیار لکهای هستند که نتیجیه

هاچنین هر سیست نشان گری نسا بیه

آن دارای ارتااطات م دود و درنتیجیه باعیم بیه وجیود آمیدن

نشان گر دیگر ازنرر برخ از موارد کاربردی کارآمدتر اسی ؛ و

سطح باالی از زیر جاعی ها م گردد ( .)14بنابراین ،هرگونه

هر سیست نشان گری دارای مزایا و معایا اس که با توجه به

م دودی زیستگاه اثر بییش تیری بیر روی آنهیا م گیشارد

مزایا و معایب باید بهترین سیسیت نشیان گیری انتخیا شیود

بهعنوانمثال تخریب و تکهتکه شدن زیسیتگاه عیالوه بیر ایین،

()12

ارتااز زیادی بین گونههای دوزیستان در معرض خطر انقراض و

روشهاي آماري

بقا و هتروزیگوسیت آنهیا وجیود دارد ( )15و بیا اسیتفاده از

آنها مشتر

اس

شرایط سیاای سرزمینهای مختفف

دادههای بهدس آمده با استفاده از روشهای ژنتیک را م توان

مطالعه بقا از جاعی ت

بییا دادههییای مکییان بهوسیییفه روشهییای آمییاری مقایسییه و

با استفاده از روشهای ژنتیک آسیان م گیردد و سیرانجام در

مورد تجزیهوت فیل قرارداد خوشههای بیزی به ساختار جاعی

مقایسه با برآوردهای متداول در مورد اتصال دوزیستان بر اسا

بهوسیفه گروهبندی نسا افراد مرتاط و نزدیک بیه هی کایک

جاعی کیه نییاز بیه چنید دهیه جایعآوری داده دارد ژنتییک

م کند آزمون مانتل جزئ م تواند فاصفه ژنتیک در مقایسه با

سیاای سرزمین بسیار کارآمدتر اس

متییرهای م یط و دادههای مکان ماننید الگیوی اسیتفاده از

در زمینه ژنتیک سیاای سرزمین در مورد دوزیستان و اهای

زمین یا توپوگراف مورد مقایسه قیرار دهید خوشیههای بییزی

حفاظ

روشهای خوشهبندی بییزی بیرای گروهبنیدی افیراد ناونیه در

ژنتیک سیاای سیرزمین ،تفیاوت بیین روشهیای سیاختاری و

جاعی هییا و زیییر جاعی هییا بییر اسییا

دادههییای ژنتیکیی

از م یطزیس

ارایهشده اس

( )14مطالعات مختففی

یک جناه بسیار مه از

عافکردی اتصال وجود دارد بیهعنوانمثال آنجفیون و هاکیاران،

مورداستفاده قرار م گییرد .الگوریت هیا تیالش م کننید بیرای

( )2011در میورد قورباغیه درختی اروپیا Hyla arboreaدر

و عیدم

سیاای سرزمین تکهتکه شده در سوئیس موردبررس قراردادند

به حداقل رساندن خروج از موازنیه هیاردی واینایر

موازنیه سیفولهای جنسی  ،بیرای هییر فیرد احتاییال تعفیق بییه

آنها دریافتند که تیاثیر سییاای سیرزمین در اتصیال جاعیی

هر جاعی را م اساه م کنند ( )2مدلسازی ک ترین هزینه

 H arboreaبیییه مقییییا

مسییییر بیییرای تجزییییهوت فیل و ارزش اطالعیییات جیرافییییای

مساف های باالتر از دو کیفومتر جریان ژن بیش تیر بیه فاصیفه

مورداستفاده قرار م گیرد طول حداقل هزینیه مسییر م توانید

جیرافیای و ماتریس آن وابسته اس (اتصال سیاختاری) بیرای

بیه بیین دو لکیه حرکی م کنید را

فواصل ک تر جریان ژن بیهطور عایده توسیط میاتریس موانیع

مشخص کند سپس این فاصفه رام تواند بافاصیفه ژنتیکی بیا

ت

تاثیر قرار م گیرد مانند رودخانه (اتصال عافکیردی) اثیر

آزمون مانتل مورد مقایسه قرار دهد ()13

مثا عناصر سیاای سرزمین در جریان ژن در مقیا

فواصل یک حیوان خیا

اس

نتایج و بحث
در ذیل نتای خا

از مقاالت مختفف ارایهشیده اسی ؛ کیه در

بسیییتگ دارد درحال کیییه بیییرای

کوچیک

عناصر سیاای سرزمین بهعنوان سینگ پفیه زیسیتگاه ییا

راهرو بین جاعی

عال م کنند بهعنوانمثال تیاال  ،بوتیهها،

ردهبندی گروههای مختفف به دلیل تفاوتهای خود در توانیای

پرچین ،درختچهها و مراتع بااینحال جاده و شهر سازی اثیر

پراکندگ بهصورت ذیل طاقهبندی م شود

منف بر جریان ژن قورباغیه درختی دارد درنتیجیه آنجفیون و
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هاکاران پیشنهاد حفاظ با ایجاد سای های مناسیب پیرورش

صورت گیرد در مقابیل ایین یافتیههای از آپوداکیا وهاکیاران،

(بهعنوانمثال استخر با اهداف اولییه) ،توسیط سیاختار عناصیر

( )2011وجود دارد که جریان ژن وابسیته بیه عناصیر سییاای

سیاای سرزمین (زیستگاه سنگ پفیه و راهروهیا) متصیل شیده

سرزمین فقط در مقیا

باشند ( )15مشاهدات فاصفه جیرافییای اغفیب بهانیدازه کیاف

گیاهان

نا توانند توضیح تنوع ژنتیکی ساختهشیده توسیط امرییزی و

از ویژگ های بهظاهر خا

هاکاران )2011( ،داشته باشیند آنهیا کیار خیود را در میورد

اسیی ؛ بنییابراین ،آنهییا بیییش تییر در معییرض تییأثیر عناصییر

ساندر آب آلپاین ( )alpestris Mesotritonسوئیس انجیام

سیاای سرزمین قرار م گیرند عالوه بر این ،گیاهان برای تکثیر

دادند و در ت قیقات خیود بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه تایایز

و تولیدمثل از انواع مختفف از حاملهیا بیرای پراکنیده کیردن

خیف با نوع اسیتفاده از زمیین در ارتایاز بیوده اسی

جاعی

ک پاسخ گو اس ()16

گیاهیان ،نیاتوان آنهیا درحرکی

گرده و دانه استفاده م کنند ،بهعنوانمثال باد ،آ  ،حشیرات و

(مناطق شهری ،باغ و یا جنگل) تکهتکه شدن منیاطق شیهری

سایر حیوانات ایین عوامیل خیود ت ی تیأثیر عناصیر سییاای

در معرض بیاالترین خطیر بیرای گونیه  M Alpestrisاسی ،

سرزمین قرار م گیرد درنتیجه تنوع ژنتیک گیاهان بر توانیای

درحال که جنگل اثر مثات ه چیون باغهیا بیرای گونیه دارد؛

حاملها در پراکنده کردن گرده و دانههای آنهیا بسیتگ دارد؛

بنابراین ،امریزی و هاکاران )2011( ،مکان که بیرای حفاظی

بنییابراین ،حاملهییای گونییه م توانیید نقییش بسیییار مها ی در

ازاینگونییه مشخصشییده اسیی عاییدتا توسییط تولییید الییوار

نگهیداری ازاینگونیه اجییرا کنید ( )17مطالعییه از سیوی کی و

مورد تهدید قرار م گیرد ()8

هاکاران ( )2010برای توزییع درخی

یک دیگیر از گونیههای دوزیسیتان بسییار وابسیته بیه منیاطق

در سوئیس انجام شد آنها دریافتند که باوجودی که این افیراد

جنگفیی  ،سییاندر درخطییر انقییراض تپییه سییر hubrichti

تاثیر تکهتکیه شیدن زیسیتگاه

 Phaeognathusاس

ازاینگونههای نادر بهشدت ت

domestica Sorbus

که توسط آپوداکا و هاکاران)2012( ،

قرار دارند اما اتصال عافکردی هنوز ه م تواند توسط حشرات

که

گردهافشان (حشرات عاوم ) تا فاصفه  16کیفومتری سفر کنند

اینگونه عالوه بر تولید الوار  ،فعالیی کشیاورزی نییز آنهیا را

وجود داشته باشند بنابراین ،جریان ژن م توانید حتی در بیین

این تاثیرات انسان موجیب از

جاعی هییای جداشییده حفیی شییود اگرچییه اییین حشییرات

بین رفیتن و قطعهقطعیه شیدن زیسیتگاه م شیود و درنتیجیه

گردهافشیییان عایییدتا ت ییی تیییأثیر توپیییوگراف و ترکییییب

بهطور طایع کاهش میزان مهاجرت  P hubrichtiرا موجیب

سیاای سرزمین قرار م گیرند ول هیچیک از عناصیر سییاای

مه ترین مساله بیرای اینگونیه دامنیههای پیوسیته

سییرزمین بییهطور کامییل نا تییوان بییهعنوان عامییل و مییانع

هستند زیرا آنها بهعنوان زیستگاه اصف عال م کنند اگرچیه

گردهافشان مشخص ناود مشخصشده سییاای سیرزمینهای

از زیستگاه

باز نسا به سیاای سیرزمین بسیته در فواصیل طیوالن بهتیر

شیب زیسیتگاه ،توسیط شیرک های چیو بیه اجیرا

اجازه برای پراکنش را م دهد زیرا حشیرات گردهافشیان بهتیر

درآمدند آپوداکا و هاکاران بیه اثربخشی ایین اقیدامات شیک

م توان در سراسر مناطق باز حرک کننید چنیین منیاظر بیاز

دارنیید اییین بییه دلیییل اس ی کییه طییرح حفاظ ی از زیسییتگاه

بیه دلییل

در جنو ایاالتمت ده آمریکا موردمطالعه قرارگرفته اس

در معرض تهدید قرار داده اس

شده اس

تالشهای حفاظت  ،بهعنوانمثال طرحهای حفاظ
بر اسا

بهطور کامل شامل زیستگاههای با شییب کی تیر از  28درجیه
نیس

این شیب ماکن اسی بسییار پاییدار نااشید ،امیا مهی

هستند به دلیل این که اجازه م دهد تا مهاجرت بین جاعیی

درگششته نسا به امروز بسیار فراوانتر بیوده اسی
تأثیرات انسان  ،حشرات گردهافشان فرص

خوب را برای توزیع

گونه S. domesticaنتوانستند پیدا کنند؛ بنیابراین ،اقیدامات
حفاظت امروزه باید به دناال حف فضاهای باز بهمنرور ارتقیا
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عافکرد اتصیال در  S. domesticaباشید ( )10نتیای مشیابه

فدرال ،زیستگاه غیر جنگف و هاچنین سطوح نساتا بیاالی از

توسط آویک و هاکاران )2012( ،در اوبراگو ،سوئیس یاف شد

کیه

توسعه انسان را م توان نام بیرد نویسینده اظهیار داشی

آنها با اسیتفاده از نتیای ژنتیکی کیار بازسیازی در منیاطق

تالشهای سازمان حفاظ

تخریبشیییده بیییا مخفیییوز دانیییه Lychnis floscuculi

ارتااز بین جاعی های منطقه باید بر روی این نقیاز کفییدی

مورد تجزیهوت فیل قراردادنید جرییان ژن دراینگونیهها ،ماننید

تارکز کند ( )20کوالن و هاکاران )2006( ،به مطالعه شیوکا

یک ی از  S. Domesticaجنگلهییا تییأثیر منف ی بییر آنهییا

 capreolus Capreolusدر جنو غر فرانسیه پرداختنید

م گشارد ()18

آنها فرض کردنید کیه منطقیه توسیط شیوکا در دو جهی در

حشرات

منطقه ساکن شده و دو جاعی مختفف تیا بیه امیروز تشیکیل

کفر و هاکاران ( )2012ژنتیک سیاای سیرزمین پین گونیه از

داده اس

حشرات که ساکن مناطق کشیاورزی بهشیدت مدیری شیده در

بزرگییراه فیینس کش ی شییده ،کانییال بییزر

اوبراسکو ،سوئیس مورد تجزیهوت فیل قراردادند بیهطور مشیابه

از ه جدا شدند در بخش دوم ،آنها توسط دره منشعب شیده

به هاین ترتیب برای برخی از دوزیسیتان و گونیههای گییاه

شامل کانالهای مختفف و مناطق شهری از ه جداشیدهاند در

نشان دادهشده اس  ،عناصر سیاای سرزمین بر جریان ژن بین

بخش دیگری از منطقه موردمطالعه بزرگراهها و رودخانه اصیف

جاعی
اس

حشرات اثرگشار اس که مه تیرین عامیل آن مقییا

این دو جاعیی

از م یطزیس

برای حف اتصال و

در ییک بخیش از منطقیه ازجافیه
و رودخانییه اصییف

موجب شده که جاعی ها از ه جدا نشیده اسی

هیچییک از

مهیاجرت مسیاف های کوتیاه عایدتا در امتیداد نهرهیا و

اییین سییاختارها بییهتنهای بییهعنوان مییانع بهنییدرت م تییوان

م شد ،درحال که حرک های طوالن نیز بر زمین

موردقاول قرار گیرد ،اما آنها باه را بهعنوان یک مانع م توان

راهها نیز تابهحال بر جرییان ژن اثیر

بزرگراه (تا حدودی) م تواند قابلقاول باشد احتایاال

خندق یاف

باز کشاورزی ر داده اس

پشیرف

مثا دارد ،اما شهر ها آن را کاهش م دهند ()4

معابر حیاتوحش ،پلهای متعیدد ،تونیل زهکشی و برخی از

پستانداران خشکی

چالهها در حصار نگهداشیتن آنهیا و عیدم ارتایاز بیین آنهیا

کاست لو و هاکاران ( )2011گونه پوما )(Puma concolor

ضعیف بوده اس

کانال به دلیل این که اکثیرا شییب تنیدی در

در جنو برزیل موردمطالعه قیرار داده و هییچ میدرک دال بیر

دیوارههای بتن

آنها وجود دارد م تواند موانیع جزئی بیرای

اییین کییه کییاهش تنییوع ژنتیک ی ت ی تییاثیر تکهتکییه شییدن

ارتااز بین گونه باشید ( )21اپیس و هاکیاران ( )2007نیوع

سیاای سرزمین قرارگرفته باشد پییدا نکردهانید جرییان ژن در

گوسفند کوه آمریکیای ( )Ovis canadensisدر کالیفرنییا

طول منطقه موردمطالعیه ( 140000مترمربیع) ر داده اسی و

موردمطالعه قراردادند آنها تأیید داشتهاند که اینگونیه عایدتا

افراد در هاان منطقه به هیچ شکف باه در ارتااز ناودهانید و

(و پراکنده) در زمینهیای بیا شییب بییش از  ٪15-10زنیدگ

نشاندهنده نر بیاالی پراکنیدگ اسی

مشیکل اصیف بیرای

م کند آنها داالنهای بالقوه که با جاعی در ارتااز بودند را

اینگونه تکهتکه شدن زیستگاه ناوده بفکه شکار غیرقانون اس

مدلسازی کردند هیچ جاعیت بهطور کامل جدا نشیده اسی ،

( )19کوشییاان و هاکییاران )2009( ،مهییاجرت سیییاه خییر

اما برخ از داالنهای بالقوه توسط موانع انسان قطعشده اس

مفی یفوسیتون

آنها هاچنین نشان داد که اخیرا برخی از جاعی هیا دوبیاره

از طرییییق مدلسیییازی موردبررسییی قراردادنییید مسییییرهای

مستقرشدهاند که م تواند بهعنوان سنگ پفه (م یل عایور) بیه

21

جاعی های که از قال جدا افتادهاند دوباره ارتااز برقرار کند

موانییع بییالقوه در امتییداد آنهییا شناسییای شیید کییه شییامل

حیوانیات

( )Ursus americanusبین مرز کانادا پار

پیشبین شده در سه داالنهای اصیف متارکزشیده اسی

بزر

راه اصف  ،شکاف بزر

در سرزمین حفاظ شیده دولی

بعض از راهروها پیشبین شده را م توان با حرکی
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عالم گییشاری شییده و یییا ت یی نرییارت رادیییو تفییهمتری

کال ( )2003زیسیتگاه گونیه ()white-browed babblers

مورد ارزیاب قرارداد ()22

( )superciliosus Pomatostomusدر جنییییو غربیییی

پرندگان داراي قدرت پرواز

استرالیا موردمطالعیه قیرارداد او متوجیه شید کیه در تکیههای

برخ از گونیههای پرنیدگان نسیا بیه سیایر حیوانیات دیگیر

کوچکتر تعامل اجتااع ک تر بین گروههای تولیدمثل کننده

کنند م توانید منیاطق وسییع از

نسا به تکههای بزر تر وجود داردو بیش تیر افیراد لکیههای

بسییار گسیتردهای

چپ به یک لکه دیگر پراکنده م شیوند رفتیار پیراکنش بیرای

نیز وجود دارد

برخ از پرندگان و نیز برای اینگونه نشان م دهد کیه تفیاوت

پائولف و هاکاران ( )2012اثر قطعهقطعه شدن زیسیتگاه گونیه

رفتار پراکنش بین دو جنس اینگونه وجود دارد ،بیهعنوانمثال

Colluricincla

پراکنیدگ در مقیا هییای مختفییف مکییان اتفییاق م افتیید در

بیش تیر م تواننید حرکی

زیستگاه نامناسب عاور کننید و در مقییا

پراکنده شوند از سوی دیگر ،پرندگان ک ت ر

سییینگ چشییی خاکسیییتری بیییرفکش

 harmonicaدر جنو شیرق اسیترالیا میورد تجزییهوت فیل

پرندگان آوازخوان قطعهقطعه شدن تنها نا تواند جناه ژنتیک

قراردادند آنها دریافتند که جرییان ژن هنیوز در طیول منطقیه

باشد ،بفکه جنایه فرهنگی نییز اثرگیشار اسی

مطالعه ر م دهد آنها به این نتیجه رسیدند که این سیطح از

آواز خواندن از افراد هاسایه نییز ییادگیری م گییرد؛ بنیابراین،

قطعهقطعه شیدن در مقییا

مکیان  ،کوچیکتر از پراکنیدگ

دادههای صوت (بر اسا

بیه دلییل فیرد

ضاط آواز افراد از نقاز مختفیف) نییز

طایع اینگونه اس ؛ بنابراین ،مدیری حفاظ از م یطزیس

برای تعیین تکهتکه شدن جاعی م توانید مورداسیتفاده قیرار

باید تارکز برافزایش یا بهاود لکههای زیسیتگاه بیهجای اتصیال

گیرد این روش م تواند در انزوا پیس از میدت نسیاتا کوتیاه

مجدد آنها داشته باشیند ( )18بیرونیش و هاکیاران ()2010

اطالعییات ژنتیکیی

زیسییتگاه گونییه سیییاه خییرو

( )urogallus Tetraoرا در

شناسییای  ،نسییا بییه روش بییر اسییا
مورد مقایسه قرار گیرد ()23

جنگل سیاه در آلایان موردمطالعیه قراردادنید آنهیا دریافتنید

ماهیهاي آب شیرین

جریان ژن تا حد زیادی ارتااز مثا با زیستگاه تیرجیح پرنیده

بسیاری از رودخانهها توسط ساخ وساز تکهتکه شده اس کیه

درختان جنگل و ارتااز توپوگراف در م ل و ارتااز منف را با

بییهطور کامییل صییعبالعاور بییرای ماه هییا شییده اسی

امکییان

ویژگ های مانند خیابانها ،شهر ها ،کشاورزی زمین ،لاههای

پراکنش در رودخانه فصف ماکن اس در حال حاضر به سیطح

جنگیل دارد ارتفیاع تعیینکننیده خییوب بیرای مناسیب بییودن

آ و جه آ بستگ داشته باشد ساخ وساز مانند سیدهای

و با پراکندگ ارتااط ندارد آنها داالنها را که

خاک ماکن اس در پاییندس قابیلقاول باشید ،امیا بیهطور

زیستگاه اس

بهترین شرایط بیرای پراکنیدگ م باشیند را م اسیاه کردنید

کامل مانع از پراکندگ باالدسی م گیردد؛ بنیابراین جاعیی

آنها هاچنین دره غیر جنگف با جادهها و شهر ها را بهعنوان

باالدس ماکن اس از مهاجرت بازمانده و از جاعی های دیگر

یک مانع باعیم جیدا شیدن جاعیی بیه دو بخیش شیدهاند را

جداشده ،منجر به درون آمیزش شود باوجوداین مهیاجرت بیه

موردبررس ی قراردادنیید توصیییه م شییود سیینگ پفییه لکییههای

جاعی

ر دهید

زیستگاه برای ایجاد یک داالن بیرای گونیهها حفی و بازسیازی

مییاکرز و هاکییاران ( )2008بییر روی گونییه Gasterosteus

شود پراکندگ پرندگان تنها باقابفی های فیزیک موردبررسی

 aculeatusدر بفژیک موردمطالعه قراردادنید آنهیا دریافتنید

هنوز در پاییندس

رودخانیه ماکین اسی

قرار نا گیرد ،بفکیه بیا رفتیار خودشیان و تعیامالت اجتایاع

هااستگ مثا

نیزتعیین م گردد ()22

وجود دارد که تائید ژن جریان پاییندسی قیویتر از باالدسی
اس

و قوی میان فاصفه تیا منایع و تنیوع ژنتیکی

آنها دریافتند اثر قطعهقطعه شدن توسیط سید خیاک و

128

فصفنامه انسان و م یط زیس شااره  ،48بهار98

آسیا آب اس

کایری و هاکار

برخی از ایین موانیع (ضیعیف طراح شیده)

حد رایانههای امروزی باشد این مشکل زمان بیش ترمی شیود

بهوضوح م ل عاور ماه بیوده کیه اغفیب مورداسیتفاده قیرار

کییه از مقیا هییای بزر تییری اسییتفاده گییردد ثالثییا ،از آن

م گیییییرد تعییییدادی از موانییییع و ارتفییییاع سیییید هییییر دو

سؤالبرانگیز آن اس که بتوان نتای گونهها در زیستگاه خا

پیشبین کنندههای خوب برای تفاوت ژنتیک م باشند ()24

را بتوان به جاعیت از هاانگونه در زیستگاههای مشیابه و ییا

فییولکس و هاکییاران ( )2011بییر روی گونییه Macquaria

حت به دیگرگونه با رفتار پراکندگ مشابه تعایی داد چهیارم،

 australasicaدر برخ از رودخانیه جداشیده جنیو شیرق

اطالعات ژنتیک بهندرت در دستر

اس

و باید بهطور خیا

استرالیا موردمطالعه قراردادند آنها ارتایاز مثاتی بیین تنیوع

برای هر مطالعه به دس

آورد مکان دادههیا ،اگرچیه اغفیب در

ژنتیک و شیب رودخانه پیدا کردند دلییل آن ،گونیه زیسیتگاه

منابع مختفف در دستر

اس  ،اما اغفب بیا دقی کیاف بیرای

تییرجیح خییود را قسییا ک عاییق رودخانییه قییرار داده بییود

تجزیهوت فیل در مقیا

کوچک وجود ندارد پیشنهاد م گردد

در این مطالعه تفیاوت مشخصی در جاعی هیای از حوزههیای

کییه کییاربرد روشهییای مختفییف ژنتیییک سیییاای سییرزمین را

مختفف وجود دارد عالوه بر این آنها اعالم کردند کیه سیاختار

الگوسازی کرد و کار با آن ساده باشد ،درنتیجه ،باعیم افیزایش

انسان منته به تکهتکه شدن جاعی ها شده اس ()25

فراوان آنها در استفاده از طراح و کنترل حفاظ شود روش

نتیجهگیري

ژنتیک سیاای سرزمین حت م تواند به یک برنامیه اسیتاندارد

اسییتفاده از ژنتیییک سیییاای سییرزمین در حفاظ ی و مییدیری

برای برنامهریزی مکان بکار رود که به کاک آن م توان برآورد

بسیار متنوع و پرکاربرد اس و بیرای ارزییاب اثربخشی پیروژه

کرد که کجا عناصر سیاای سرزمین جدید دارای ک تیرین اثیر

حفاظت که در حال حاضر نجو دارد م تواند مورداستفاده قیرار

احتاال بر م یطزیس را دارد عیالوه بیر ایین ،در ترکییب بیا

گیرد بهعنوانمثال ،اثر سازههای رودخانه بر روی جاعی ماه
را م تییوان بییا روشه یای مختفییف مییورد ارزی یاب قییرار داده و

مدلهای آ وهوا ،ژنتیک سیاای سرزمین ماکن اس
آینده جاعیی

ت ی

ارتایاز

تیأثیر تییییرات آ وهیوا را پیشبینی و

آورد بهعاارتدیگر ژنتیک سیاای سرزمین در هنگیام

موردبررس قرار دهد دانش بهدسی آمده از مطالعیات ژنتییک

برنامهریزی یک پروژه جدید حفاظت م توان بکار برد و یک از

سیاای سرزمین گونهها م تیوان بیهمنرور طراحی و ییا پییدا

و بهعنوان

کردن یک سیاای سرزمین مناسب برای گونیهها مورداسیتفاده

یک روش مناسب برای طراح و کنتیرل اقیدامات حفیاظت و

قرار گیرد بهطورکف برای ما روشن اس کیه ژنتییک سییاای

بااینوجود ،ژنتیک سیاای سرزمین با برخی از

سرزمین یک مااحم مه در حفاظ و میدیری زیسیتگاهها و

مناسب

گونهها اس ؛ و تیییر کاربردی اراض و از بین رفیتن بخشی از

عناصر سیاای سرزمین مؤثر بر جریان ژن ،بهشدت

زیستگاهها ارتااز میان جاعی هیای مختفیف گونیهها را قطیع

در انتخییا م قییق دارد مطالعییات بییرای

م کنیید و بییه دناییال آن مسییایل ژنتیک ی اکولییوژیک را بییرای

تجزیییهوت فیل در مقالیییهها اغفییب در مقیا هیییای کوچیییک

گونههای به وجود م آورد کاربرد این دانش در بررسی عوامیل

را شیامل م شیود بااینحیال،

بر

به دس

مااحم مه در حفاظ

مدیریت اس

چالشها مواجه اس
دشوار اس

وابسییته بییه مقیییا

و مدیری

حیاتوحش اس

در مرحفه اول ،ارزیاب در مقیا

متارکزشده ،فقط چند جاعی

مؤثر بر م یط گونهها ازجافه عوامل اکولوژیک و ژنتیک

بییرای بررسیی کفیی ژنتیییک سیییاای سییرزمین ،گونییههای

روی تاام گونهها ازجافه حشیرات،گیاهان،ماه ها ،دوزیسیتان،

هییای مختفییف را باییید مییورد

خزندگان ،پرندگان و پستانداران م تواند پرکاربرد باشد؛ و به ما

تجزیهوت فیل قرارداد ثانیا بیا توجیه بیه افیزایش پیچییدگ از

در مدیری

بیش تر زیسیتگاهها ،حفی کرییدورهای

روشهای آماری بهکاربرده در ژنتیک سیاای سرزمین ،نییاز بیه

ارتااط  ،ن وه مدیری

بسیییار بزر تییر و درمقیییا

افزایش قدرت رایانه و درنهای

حت م تواند تا حید امکیان در

و حفاظ

منیاطق حفاظ شیده و حفی منیاطق

کفیدی ،حف گونههای درخطر انقراض کاک کند
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