۴

ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ

اﻳﻦ ﺣﺸﺮه ﮐﻪ ﺑﺮگ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﻪ در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ
ﺳﻌﯽ در ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪن و اﺳﺘﺘﺎر دارد ،ﺧﻮد را از دﺳﺘﺮس دﺷﻤﻨﺎن دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻳﻦ
ﮐﺎر ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ .زاده ﻫﺎی اﻳﻦ ﺣﺸﺮه ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ
وﻳﮋﮔﯽ را ﺑﻪ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ:
ﭘﻴﺶ از
ٔ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﻴﺪ،
ارﺗﺒﺎط ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﯽ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ،
ﺗﻮاﻟﯽ ﻳﺎﺑﯽ ژﻧﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
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اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن روﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ۱۸۵۹ﭼﺎرﻟﺰ داروﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﯽدان
ٔ
اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﻨﻨﺪهای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﻧﻈﺮﻳﻪ داروﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺶ و ﻣﺸﺎﻫﺪه دﭼﺎر ﺗﺤﻮل
ٔ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭼﺎرﻟﺰ داروﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ،
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ در
ٔ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ٔ
ﻧﻈﺮﻳﻪ داروﻳﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﻣﺮوزه ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﻴﺎری از زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﺮوزی ٔ
ﻣﺒﻨﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺣﻴﺎت در زﻣﻴﻦ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻳﺎ اﻟﻬﻴﺎت
ﭘﺪر ﭼﺎرﻟﺰ داروﻳﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ از او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در ٔ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﻨﺪ.

١٨٨٢
ﻣﺮگ

١٨٥٩
اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ

١٨٠٩
ﺗﻮﻟﺪ

از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ
ﺷﮑﻞ  ١ــ ٤ــ ﭼﺎرﻟﺰ داروﻳﻦ
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رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ او ﻫﻤﻮاره از اﻋﻤﺎل
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،او در ﺳﻦ  ۱۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ٔ
ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺪون ﺑﯽﺣﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﮔﺮﻳﺰان ﺑﻮد .ﭘﺪر داروﻳﻦ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ او را ﺑﺮای
رﺷﺘﻪ اﻟﻬﻴﺎت ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﻳﺞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد .او در ٔ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت را ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﻳﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان داروﻳﻦ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎس ﻏﻴﺮرﺳﻤﯽ در ﻳﮏ ﺳﻔﺮ
درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻴﮕﻞ ۱ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻳﮏ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ،
اﻣﺎ ﮐﺎﭘﻴﺘﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﻳﮏ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎس دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﮐﺸﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .داروﻳﻦ در ﺳﻦ
درﺑﺎره ﺟﺎﻧﺪاران
ﻧﺤﻮه ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺸﺮﻳﺖ را
ٔ
 ۲۲ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻳﻦ ﺳﻔﺮ درﻳﺎﻳﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ او و ٔ
ﺗﻐﻴﻴﺮ داد )ﺷﮑﻞ ۲ــ.(۴

آﺳﻴﺎ

اﻣﺮﻳﮑﺎی

اروﭘﺎ

اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام

اﻓﺮﻳﻘﺎ
اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ

اﻗﻴﺎﻧﻮس
اﻃﻠﺲ
اﻣﺮﻳﮑﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ

اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﺟﺰاﻳﺮ
ﮔﺎﻻﭘﺎﮔﻮس
ﮐﺸﺘﯽ اچ .ام .اس .ﺑﻴﮕﻞ

ﺷﮑﻞ  ٢ــ ٤ــ ﻣﺴﻴﺮ ﮐﺸﺘﯽ اچ .ام .اس .ﺑﻴﮕﻞ .اﻳﻦ ﮐﺸﺘﯽ در ﻣﺴﻴﺮی ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ دور ﺟﻬﺎن ﮔﺸﺖ.
ﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﺮﻳﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮد.
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺳﻔﺮ ٔ ٥

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮادﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪاران را ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﻢﮐﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻧﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان وﺟﻮد و اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻨﮕﻮاره ﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﺮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ دادﻧﺪ.
 H.M.S.Beagleــ ۱
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داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻﻣﺎرک در ﺳﺎل  ۱۸۰۹ﺳﺎزوﮐﺎر ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ،ﻳﺎ ﻋﺪم
رﺧﺪاد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮد .او اﺣﺘﻤﺎل داد ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ٔ
ٔ
اﻧﺪازه
اﻓﺮاد ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ از اﻧﺪام ﻫﺎی ﺑﺪن ﺧﻮد ،اﺳﺖ .ﻻﻣﺎرک ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻳﮏ ﻓﺮد،
ٔ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و در ٔ
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن او در ٔ
ٔ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻻﻣﺎرک ،اﻳﻦ ﺻﻔﺎت اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ،از ﻳﮏ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻃﺒﻖ ٔ
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻻﻣﺎرک ﻃﺮﻓﺪاران
ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻣﻮروﺛﯽ ﺷﺪن ﺻﻔﺎت اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ( .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از
ٔ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺣﻴﺎت اﺳﺖ ،ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻌﺪی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ داروﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺷﮑﻞ ۳ــ.(۴

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻻﻣﺎرک درازی ﮔﺮدن زراﻓﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺷﮑﻞ  ٣ــ ٤ــ وراﺛﺖ ﺻﻔﺎت اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ .ﺑﺮاﺳﺎس ٔ
ﺗﻼش ﻣﺪاوم او ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺑﻪ
ﺑﻠﻨﺪی ﮔﺮدن زراﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ و اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن
ﻣﺸﺎﻫﺪات داروﻳﻦ در ﺳﻔﺮ درﻳﺎﻳﯽ :داروﻳﻦ در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ،ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ٔ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد.او در اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﺘﺎب ﭼﺎرﻟﺰﻟﻴﻞ ۱را ﮐﻪ »ﻣﺒﺎﻧﯽ زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﯽ« ﻧﺎم داﺷﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻻﻣﺎرک ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻴﻞ از اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ
در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ٔ
زﻣﻴﻦ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داروﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮاردی ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً در آﻣﺮﻳﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺳﻨﮕﻮاره ﻫﺎﻳﯽ از ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم آرﻣﺎدﻳﻠﻮ ﻳﺎﻓﺖ .اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺳﻨﮕﻮاره ﺷﺪه )ﻓﺴﻴﻞ( ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﻳﮏ
زﻧﺪه آرﻣﺎدﻳﻠﻮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﯽ داﺷﺘﻨﺪ .داروﻳﻦ در ﺟﺰاﻳﺮ ﮔﺎﻻﭘﺎﮔﻮس ۲ﮐﻪ در
دﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ٔ
ﺣﻮاﻟﯽ  ۱۰۰۰ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺳﺎﺣﻞ اﮐﻮادور واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﺷﻮاﻫﺪ دﻳﮕﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﺸﻒ
ﮐﺮد .او از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﺟﺰاﻳﺮ ﮔﺎﻻﭘﺎﮔﻮس ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﺳﻮاﺣﻞ
ﻧﺰدﻳﮏ آﻣﺮﻳﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد )ﺷﮑﻞ ۴ــ .(۴ﺑﻌﺪﻫﺎ داروﻳﻦ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺮای اﻳﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺎﮐﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﮔﺎﻻﭘﺎﮔﻮس ،ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر
دور از آﻣﺮﻳﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،
دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺳﻬﺮۀ ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺸﺮه ﺧﻮار درﺧﺘﯽ

ﺳﻬﺮۀ ﮐﺎﮐﺘﻮس ﺧﻮار زﻣﻴﻨﯽ
ﮐﺎﮐﺘﻮس ﺧﻮار

ﺣﺸﺮه ﺧﻮار
ﺳﻬﺮۀ ﮔﻴﺎه ﺧﻮار درﺧﺘﯽ

ﺳﻬﺮۀ ﺑﺰرگ زﻣﻴﻨﯽ

ﻣﻴﻮه ﺧﻮار

داﻧﻪ ﺧﻮار

ﺳﻬﺮۀ آﻣﺮﻳﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺣﺸﺮه ﺧﻮار
ﺷﮑﻞ  ٤ــ ٤ــ ﺳﻬﺮه ﻫﺎی داروﻳﻦ .داروﻳﻦ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﻬﺮه ﻫﺎی
ﺟﺰاﻳﺮ ﮔﺎﻻﭘﺎﮔﻮس )در ﻣﺤﻴﻂ داﻳﺮه( ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺳﻬﺮه ﻫﺎی آﻣﺮﻳﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ )در ﻣﺮﮐﺰ داﻳﺮه( ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ٔ
 Charles Lyellــ ۱
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
آرﻣﺎدﻳﻠﻮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاری ﮐﻮﭼﮏ
راﺳﺘﻪ ﺑﯽدﻧﺪاﻧﺎن و ﻫﻢﺧﺎﻧﻮاده
از
ٔ
ﺑﺎ ﻣﻮرﭼﻪﺧﻮار اﺳﺖ .ﺑﺪن آن از
ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠّﺖ
آن را آرﻣﺎدﻳﻠﻮ ﻳﺎ زرهدار ﮐﻮﭼﮏ
ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ .اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر
در اﻣﺮﻳﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آرﻣﺎدﻳﻠﻮﻫﺎ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺣﺸﺮات و ﺟﺎﻧﻮران ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎی ﺟﻠﻮﻳﯽ و ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎی
ﻻﻧﻪ ﺧﻮد
ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺷﺎن زﻣﻴﻦ را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮرﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺣﻔﺮه ﻫﺎﻳﯽ را ﺑﺮای ٔ
ﺑﻪوﺟﻮد آورﻧﺪ .اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻻﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ،ﺑﺪن
ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﻠﻮﻟﻪ درﻣﯽ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻧﺮم ﺑﺪن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

داروﻳﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﮏ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﻮد.
داروﻳﻦ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از آن ﭘﺮداﺧﺖ .اﻋﺘﻘﺎد او ﻣﺒﻨﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﻗﻮت ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻳﺎﻓﺖ .اﻣﺎ او ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﭘﺲ از
ٔ
درﺑﺎره ﺳﺎز و ﮐﺎر آن اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه
ٔ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﺘﻮس
از ﻧﻈﺮ داروﻳﻦ ،ﮐﻠﻴﺪ ﻣﻌﻤﺎی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻳﮏ اﻗﺘﺼﺎددان
اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎﻟﺘﻮس ۱اﻧﺘﺸﺎر داده ﺑﻮد .ﻣﺎﻟﺘﻮس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی او ،رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺎﻟﺘﻮس در ﺻﻮرت
ﮐﻪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﯽ ،در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ،رﺷﺪ ﻋﺪدی دارﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۵ــ .(۴ﻃﺒﻖ ٔ
 Thomas Malthusــ ۱
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ﭘﻬﻨﻪ زﻣﻴﻦ را اﺷﻐﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .او
ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎن ،اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ٔ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎری ،ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را آﻫﺴﺘﻪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
واژه ﺟﻤﻌﻴﺖ ،در زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ،
ٔ
در زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ در ﻳﮏ زﻣﺎن و در
ﻳﮏ ﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

رﺷﺪ ﻋﺪدی
رﺷﺪ ﻫﻨﺪﺳﯽ

زﻣﺎن
دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺷﮑﻞ  ٥ــ ٤ــ رﺷﺪ ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻋﺪدی .ﻧﻤﻮدار آﺑﯽ رﻧﮓ ﻧﺸﺎن
ٔ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻀﺮﺑﯽ از ﻳﮏ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﻧﻤﻮدار ﻗﺮﻣﺰ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﮏ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ زﻳﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﺑﺎره ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺎﻟﺘﻮس
اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ :داروﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ
ٔ
ٔ
ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪار ،در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ زاده را دارد،
ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﺮای ٔ
اﻣﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از اﻳﻦ زاده ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻘﺎ و زادآوری ﻫﺴﺘﻨﺪ .داروﻳﻦ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺎﻟﺘﻮس ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻔﺮ و دﻳﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد ﮐﻪ در زادﮔﻴﺮی ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ ﺑﻪدﺳﺖ
آورده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯽﺑﺮد :اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ و رﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ
ﺧﻮد ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎ و زادآوری آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .داروﻳﻦ ﻓﺮض ﮐﺮد در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای زادآوری اﻓﺮاد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻔﺖ ﻣﻄﻠﻮب
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن آن را در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی
ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .او اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ را ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب
ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪ.
داروﻳﻦ ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﻳﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺪاران ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
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ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا زﻳﺴﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و زادآوری اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و
وﻳﮋه ﺧﻮد ﺗﺤﻮل ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻬﺘﺮ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ٔ
آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،ﺳﺎزش ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .داروﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ،
اﻣﺎ دور ،ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ دارﻧﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺎ
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۵ــ ۴ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻫﻨﺪﺳﯽ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و از اﻳﻦرو ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
اﻏﻠﺐ ﺣﺸﺮات زاده ﻫﺎی زﻳﺎدی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ در آﻧﻬﺎ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﺳﻮﺳﮏ ﻫﺎی ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ زودی ﮐﻒ و دﻳﻮارﻫﺎی ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه از
ﺳﻮﺳﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻓﮑﺎر داروﻳﻦ دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﺿﻴﻪ او ــ ﺗـﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺎ ﺑـﺮاﺳﺎس اﻧﺘـﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ــ را
از زﻣـﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﻓـﮑﺎر داروﻳـﻦ،
ٔ
زﻣﻴﻨﻪ ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﮐﺸﻔﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﻪ وﻳﮋه در ٔ
درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی
دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ
ٔ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی داروﻳﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺮوزی ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﻳﻪ داروﻳﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ دارﻧﺪ
ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻠﻴﺪی ٔ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد زاده ﻫﺎ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺻﻔﺎت اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻫﻢاﮐﻨﻮن زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ژن ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺻﻔﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻳﮏ ﺻﻔﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻧﺪ ،زﻳﺮا اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﺟﻤﻌﻴﺖ،
اﻟﻞ ﻫﺎی آن ﺷﮑﻞ ﻫﺎ را دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻟﻞ ﻫﺎ در
ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،در ﻃﻮل زﻣﺎن ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﺟﻬﺶ ﻫﺎ و ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ اﻟﻞ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم زادآوری
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ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻳﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﯽ در اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺸﺎن
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﮏ ٔ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ ۶ــٔ ۴
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ

ﮐﻠﻢ ﮔﻞ

ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﺴﻞ
ﮐﻠﻢ ﺑﺮگ

ﮔﻮﻧﻪ ،ﺑﺮاﺳﻴﮑﺎ
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ٔ
ﺷﮑﻞ  ٦ــ ٤ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﯽٔ .
اوﻟﺮاﺳﻪ ،١ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻃﺮﻳﻖ زاد ﮔﻴﺮی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ )اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ( اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻧﻈﺮﻳﮥ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ
ﻧﺤﻮه وراﺛﺖ ﺻﻔﺎت اﻃﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
داروﻳﻦ و ﻫﻢﻋﺼﺮان او از ٔ
ﻫﻤﻮاره ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺣﺪ واﺳﻂ ﺻﻔﺎت واﻟﺪﻳﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از آﻣﻴﺰش ﮔﻴﺎﻫﯽ
ﮐﻪ ﮔﻞ ﻫﺎی زرد دارد ،ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮔﻞ ﻫﺎی آﺑﯽ دارد ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮔﻞ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ )ﻣﺨﻠﻮط زرد و آﺑﯽ(
ﺑﻪوﺟﻮد آﻳﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺮﻳﮕﻮر ﻣﻨﺪل ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۸۶اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۱۹۰۰ﻳﻌﻨﯽ
 ۱۸ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮگ داروﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﻧﻈﺮﻳﻪای ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﮥ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎرﻫﺎی داروﻳﻦ و ﻣﻨﺪل
 Brassica oleraceaــ ۱
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ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ژﻧﯽ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ
ﺷﺪه ﮐﺎرﻫﺎی اﻳﻦ دو داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ٔ
ﻗﺮار دارد ،ﺗﮑﻤﻴﻞ ٔ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ:
ــ ﺟﻬﺶ )ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ و ژﻧﯽ(
ــ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎی واﻟﺪﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻮز
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺑﻴﻦ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎی ﻫﻤﺘﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻴﻮز ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﮐﺮاﺳﻴﻨﮓاوور
ــ
ٔ
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
ــ ﻟﻘﺎح ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ
ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ژﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺑﺮ ٔ
ــ در ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ اﻓﺮاد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ــ در ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺪاران را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ در آن ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺻﻔﺎت در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی
ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ

ارﺳﻤـﻮس داروﻳـﻦ )۱۸۰۲ــ(۱۷۴۴

ژان ﺑﺎﭘﺘﻴﺴﺖ ﻻﻣﺎرک )۱۸۲۹ــ(۱۷۴۴

رﻳﻮرﻧﺪ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎﻟﺘﻮس )۱۸۶۶ــ (۱۸۳۸

ﭘﺪرﺑﺰرگ داروﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش
وراﺛﺖ ﺻﻔﺎت اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ٔ

ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺖ :ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در

درﺑﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اراﺋﻪ داد :ﺻﻔﺎت
ٔ
اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ارﺛﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺪازۀ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ.

ﻧﻮه ﺧﻮد ﺳﻬﻢ داﺷﺖ.
اﻓﮑﺎر ٔ

ﻫﺮﺑﺮت

اﺳﭙﻨﺴﺮ

)۱۹۰۳ــ(۱۸۲۰

ﭼﺎرﻟﺰ ﻟﻴﻞ )۱۸۷۵ــ (۱۷۹۷ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد

ﻣﻔﻬﻮم »ﺑﻘﺎی ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺗﺮﻳﻦ« را اراﺋﻪ

»اﺻﻮل زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﯽ« اﺛﺮ ﻋﻤﻴﻘﯽ ﺑﺮ داروﻳﻦ

داد.

ﮔﺬاﺷﺖ .ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

آﻟﻔﺮد راﺳﻞ واﻻس )۱۹۱۳ــ(۱۸۲۳

ﭼﺎرﻟﺰ داروﻳﻦ

ﻧﻈﺮﻳﮥ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ را ﻣﺴﺘﻘﻞ از

)۱۸۸۲ــ  (۱۸۰۹ﻧﻈﺮﻳﮥ ﺗﻐﻴﻴﺮ

داروﻳﻦ ﮐﺸﻒ و ﺑﻪ او ارﺳﺎل ﮐﺮد.

ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎب
ﻃﺒﻴﻌﯽ

ﮔﺮﻳﮕﻮر ﻣﻨﺪل )۱۸۸۴ــ (۱۸۲۲اﺳﺎس
ژﻧﯽ وراﺛﺖ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد .اﻟﮕﻮی
وراﺛﺖ ﻣﻨﺪﻟﯽ  ۳۴ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﺮد.

اﮔﻮﺳﺖ واﻳﺰﻣﻦ )۱۹۱۴ــ (۱۸۳۴ﮐﺸﻒ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎی اﺳﺎس وراﺛﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳ ٔﻪ وراﺛﺘﯽ ﺑﻮدن

ﺟﻮﻟﻴﺎن ﻫﺎﮐﺴﻠﯽ )۱۹۷۵ــ(۱۸۸۷

ﺻﻔﺎت اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ را رد ﮐﺮد.

ارﻧﺴﺖ ﻣﺎﻳﺮ ) ــ (۱۹۰۴
دوﺑﮋاﻧﺴﮑﯽ )۱۹۷۵ــ(۱۹۰۰

ﻓﻴﺸﺮ )۱۹۶۲ــ(۱۸۹۰

ﻧﻈﺮﻳﮥ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ

در دﻫﻪ ﻫﺎی  ۱۹۳۰و  ۱۹۴۰ﻧﻈﺮﻳﮥ

ﻫﺎﻟﺪﻳﻦ )۱۹۶۴ــ (۱۸۹۸

در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ

راﻳﺖ )۱۹۸۸ــ(۱۸۸۹

در ﭘﺮﺗﻮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی

ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس
ٔ
داروﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮاﻫﺪ ژﻧﺘﻴﮏ،

ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺪل ﻫﺎی

زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪ

دﻳﺮﻳﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی

رﻳﺎﺿﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ژﻧﺘﻴﮏ را ﺑﻨﻴﺎن

ﺷﺪ.

ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻈﺮﻳﮥ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ
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زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪرﻳﺰی ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ دو ﻣﻮرد از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﭼﺎرﻟﺰ داروﻳﻦ را ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ  ۵ﺳﺎﻟﻪاش ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ او ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﻧﺪه از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۲ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺧﺪاد اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ٔ
۴ــ آﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﮏ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪ؟ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۵ــ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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 ۲ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ

ﺳﻨﮕﻮاره ﻫﺎ؛ ﺛﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺳﻨﮕﻮاره ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را از ﻧﻴﺎﮐﺎن اوﻟﻴﻪ ﺗﺎ زاده ﻫﺎی اﻣﺮوزی ،ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ .ﺳﻨﮕﻮاره ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻨﮕﻮاره ﻫﺎ ،ﺛﺒﺖ واﻗﻌﯽ آﺛﺎر
ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ روی زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﺪرﻳﺠﯽ در ﺑﻌﻀﯽ
ﺳﻨﮕﻮاره ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﺳﻨﮕﻮاره ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻮاره ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۷ــ.(۴
زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺤﻮل ﺗﺪرﻳﺠﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ،وﺟﻮد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺣﺪ واﺳﻂ را در
داروﻳﻦ ﭘﺲ از
ٔ
ٔ
ﺳﻨﮕﻮاره ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﺑﻴﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮد .ﭘﺲ از داروﻳﻦ ،ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .ﻣﺜﻼً،
ٔ
ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ و دوزﻳﺴﺘﺎن ،ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی راﺑﻂ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﮐﺸﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  ٧ــ ٤ــ ﺳﻨﮕﻮاره ﻫﺎ .ﭘﺘﺮوداﮐﺘﻴﻞ در ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ
ﻗﺪﻣﺖ  ٢١٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ،ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل آﺛﺎر ﺳﻨﮕﻮارهای ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ،ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﺮﻓﺪار ٔ
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در آنﺟﺎ ﺳﻨﮕﻮارهای ﺗﺸﮑﻴﻞ
78

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﻨﮕﻮاره ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ،ﻳﺎ اﺛﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در
زﻳﺮ رﺳﻮﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آب ،ﺑﺎد و اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎی آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﺣﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺪﻓﻮن ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﻨﮕﻮاره ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ﻣﺮﻃﻮب ،ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ ،رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دارای
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،درﻳﺎﻫﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ،و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﻳﮏ آﺗﺸﻔﺸﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺣﺘﻤﺎل
ﺳﻨﮕﻮاره ﺟﺎﻧﺪاران ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎ ،ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ و ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ
ﺗﺸﮑﻴﻞ
ٔ
اﮔﺮ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﺪار در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﻨﮕﻮارهﺷﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪن ﺟﺴﻢ آن زﻳﺮ
رﺳﻮﺑﺎت ،ﻗﺒﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪن آن ،ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼً ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﮑﺮ ﺟﺎﻧﺪار را ﻻﺷﺨﻮرﻫﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ،
ﻳﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺟﺴﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎﻧﺪاران ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از دﻳﮕﺮان ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼً ،اﺣﺘﻤﺎل
ﺳﻨﮕﻮاره ﺷﺪن ﺟﺎﻧﻮر دارای اﺳﮑﻠﺖ ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺳﺨﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ( ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺪاری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮمﺧﺎﮐﯽ
ﮐﻪ ﺑﺪن ﻧﺮم دارد ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺛﺒﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﻮارهای ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺳﻨﮕﻮاره ﻫﺎ ﺷﻮاﻫﺪی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ
و ﺗﺤﻮل در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻳﻌﻨﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﮕﻮاره ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ،
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻋﻤﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدی ،ﺳﻦ ﺳﻨﮕﻮاره ﻫﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻪ روش
ﻋﻤﺮﺳﻨﺠﯽ دﻳﺮﻳﻨﻪﺷﻨﺎﺳﺎن را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﻮاره ﻫﺎ را در ﻳﮏ ﺗﻮاﻟﯽ از ﮐﻬﻦﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﻮانﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺐ
ﺗﻬﻴﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ ،اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ٔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ در ﺣﺪود  ۱۲۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻴﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ورﻗﻪای( ،ﻓﺮﺿﻴﻪای ﺑﺮای ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺟﺎﻧﻮران ﮐﻴﺴﻪدار ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﮕﻮرو در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺴﺎزﻳﺪ.

ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی زﻳﺴﺘﯽ آﺛﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﻓﺮﺿﯽ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺛﺎر ﺳﻨﮕﻮارهای ،ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ٔ
اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﮔﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﺷﺪه
ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺎت آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ژن ﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ٔ
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ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﮑﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺑﺎﺷﺪ .از اﻳﻦرو ،در ﻃﻮل زﻣﺎن ،ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی ژن ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻳﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦﺑﺎر از ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮاﻟﯽ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ :ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﮐﻪ ژن ﻫﺎ ﺗﻮاﻟﯽ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ از ﻳﮏ ﻧﻴﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
وﻗﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در
ٔ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی دورﺗﺮ از ﻫﻤﺎن ﻧﻴﺎ اﺷﺘﻘﺎق ﭘﻴﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،دارای ﺗﻔﺎوت ﮐﻤﺘﺮی در ﺗﻮاﻟﯽ
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻴﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﻐﻴﻴﺮ آن اﺷﺘﻘﺎق ﭘﻴﺪا
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﮏ زﻧﺠﻴﺮه از ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ٔ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ )ﺟﺪول ۱ــ.(۴
ﺟﺪول ۱ــ۴ــ ﺗﻔﺎوت ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻫﺎی .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺎی ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻬﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻟﯽ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪی ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮد دارای ﺗﻔﺎوت ﮐﻤﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﮥ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮرﻳﻞ

ﺗﻌﺪاد آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
٭

۰

ﻣﻴﻤﻮن رزوس

۷

ﻣﻮش

۲۶

ﻣﺮغ

۴۴

ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ

۶۶

ﻻﻣﭙﺮی

۱۲۴

٭ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﻮرﻳﻞ اﺳﺖ.

ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪﻫﺎ :ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪﻫﺎ ،ﻣﺜﻼ ً ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ﺗﻮاﻟﯽ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﯽ دﻗﻴﻖ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی ژن ﻫﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ
ٔ
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎﻳﯽ ﺑﻪ دو ٔ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻌﺪاد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی را ﺣﻴﻦ اﺷﺘﻘﺎق ﻳﮏ ٔ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪﻫﺎ ،ﻃﺮﺣﯽ ﺷﺒﻴﻪ آﻧﭽﻪ در ﺷﮑﻞ  ۸ــ ۴ﻧﺸﺎن داده
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ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ ﮐﻪ درﺧﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﺎرزاﻳﺸﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﺎم دارﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط
ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺟﺎﻧﺪاران را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .درﺧﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﺎرزاﻳﺸﯽ ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ.

ﮔﻮرﻳﻞ
ﻣﻮش
ﻣﺮغ
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ

ﻻﻣﭙﺮی

ﺷﮑﻞ  ٨ــ ٤ــ درﺧﺖ ﺗﺒﺎرزاﻳﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ژن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ )آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ( و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﻮﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ،اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻧﻴﺎﮐﺎن ﻣﺸﺘﺮک
را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺪن ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ٔ
اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ،ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ در ﻳﮏ ﺟﺎﻧﺪار وﺟﻮد دارد
و وﻇﻴﻔﻪای اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺟﺎﻧﺪاری دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﺪه ،ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻘﺶ
دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺰﻳﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ٔ
ﺟﺎﻧﺪار در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺪام وﺳﺘﻴﺠﻴﺎل ۱ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ۹ــ.(۴
اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﻣﻬﺮهداران ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺷﺒﺎﻫﺖ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی
آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺮهداران ﻳﮏ ﻧﻴﺎی ﻣﺸﺘﺮک
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۱۰ــ  ۴ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،اﻧﺪام ﻫﺎی ﺟﻠﻮﻳﯽ ﻣﻬﺮهداران ،از اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی
واژه ﻻﺗﻴﻨﯽ  vestigiumﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رد ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱ــ ٔ vestigial
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اﺻﻠﯽ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻫﻤﻮﻟﻮگ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎراﺻﻠﯽ اﻧﺪام ﻫﺎی
ﻫﻤﻮﻟﻮگ در ﻧﻴﺎی ﻣﺸﺘﺮک وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ

ﻟﮕﻦ
اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی اﻧﺪام
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻋﻘﺒﯽ

ﻣﺎر

ﻣﭻ ،ﮐﻒ و
اﻧﮕﺸﺘﺎن

ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ

ﻟﮕﻦ
ﻧﺎزک ﻧﯽ
درﺷﺖ ﻧﯽ
ران
ﺳﻮﺳﻤﺎر
ﺷﮑﻞ  ٩ــ ٤ــ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﻟﮕﻦ و ران ﻣﺎر ﮐﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﻟﮕﻦ و
ران ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺪاﻣﯽ وﺳﺘﻴﺠﻴﺎل را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ.

ﺑﺎزو
زﻧﺪزﺑﺮﻳﻦ
زﻧﺪزﻳﺮﻳﻦ
ﻣﭻ

ﺗﻤﺴﺎح

ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ

ﮐﻒ
اﻧﮕﺸﺘﺎن
ﺧﻔﺎش
ﺷﮑﻞ ١٠ــ٤ــ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻫﻤﻮﻟﻮگ .اﻧﺪام ﻫﺎی ﺟﻠﻮﻳﯽ ﻣﻬﺮه داران دارای اﺳﺎس ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﻫﻤﻮﻟﻮگ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
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ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺎﻧﺪاران را در ﻃﻮل ﻧﻤﻮ روﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان دﻳﺪ .ﻧﻤﻮ روﻳﺎن ﻣﺮغ را ﺑﺎ ﻧﻤﻮ روﻳﺎن ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻬﺮهداران ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۱۱ــ ۴ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﺮ روﻳﺎن ﻳﮏ دم ،ﭼﻬﺎر ﺟﻮاﻧﻪ ﮐﻪ
ﺣﻔﺮه ﮔﻠﻮﻳﯽ )ﺣﺎوی آبﺷﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽ و دوزﻳﺴﺘﺎن( اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺸﺄ اﻧﺪام ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﮏ ٔ
دم اﮐﺜﺮ ﻣﻬﺮهداران در ﺑﻠﻮغ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺮهداران ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻤﻮ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻮﻟﻮگ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ و دوزﻳﺴﺘﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﮔﻠﻮﻳﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺮغ ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﻻک ﭘﺸﺖ

ﻣﺎﻫﯽ

اوﻟﻴﻪ ﻧﻤﻮ دارای ﺻﻔﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﺪاوم
ﺷﮑﻞ ١١ــ٤ــ روﻳﺎن ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻬﺮه دار .روﻳﺎن ﻫﺎی ﻣﻬﺮه داران در ﻣﺮاﺣﻞ ٔ
ﻧﻤﻮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﻳﯽ آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
اﺻﻼح ﻳﮏ ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺑﺴﻴﺎری ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی وﺳﺘﻴﺠﻴﺎل ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ
درواﻗﻊ ﺑﺴﻴﺎری از ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ دارای وﻇﻴﻔﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی وﺳﺘﻴﺠﻴﺎل ﮐﻪ
وﻇﻴﻔﻪ ﺳﺒﮏﺗﺮی ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﻳﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻧﻴﺎﮐﺎن ،وﻇﻴﻔﻪ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ٔ
زرده ﺗﺨﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و
ﮐﻴﺴﻪ روﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻫﻤﻮﻟﻮگ ٔ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎلٔ ،
ﮐﻴﺴﻪ ٔ
ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،وﺳﺘﻴﺠﻴﺎل درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﻳﺮا ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ روﻳﺎن در ﺣﺎل رﺷﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻴﺴﻪ روﻳﺎﻧﯽ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ٔ

آﻳﺎ ﺗﺤﻮل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﺗﺪرﻳﺠﯽ؟ ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،آن را ﭘﺪﻳﺪهای ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻪ در آن روﻳﺪادﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺠﯽ در ﻃﻮل
زﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻟﮕﻮی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن در ﭘﯽ ﮐﺸﻒ ﺟﺎﻧﺪاران ﺣﺪ واﺳﻂ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ اﺧﻴﺮ ًا ﺑﻌﻀﯽ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻳﮏ ٔ
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﭘﺎﻳﺪاری وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﺗﺎه در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه
دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﻳﮏ ٔ
اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎدل ﻧﻘﻄﻪای ﻳﺎ اﻟﮕﻮی ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪک ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟ آﺛﺎر
ﺳﻨﮕﻮارهای ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ رخ داده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎ
را دوره ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ده ﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ ،از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺎﻳﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎی آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ،اﺛﺮات ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺮده ﺳﻴﺎرکﻫﺎ ،و دورهﻫﺎی ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
و ﺷﺪﻳﺪ در اﻗﻠﻴﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﺮاض ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺎﻧﺪاران ﻧﻴﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ .درﻧﺘﻴﺠﻪ،
ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻳﮏﺑﺎره ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۲ــ.(۴
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
ﺗﻐﻴﻴﺮ

زﻣﺎن
اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎدل ﻧﻘﻄﻪای

ﺗﻐﻴﻴﺮ

اﻟﮕﻮی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﯽ

زﻣﺎن

ﺷﮑﻞ ١٢ــ٤ــ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺗﺤﻮل ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﻧﻘﻄﻪای ﺟﺎﻧﺪاران
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺤﻮل ﺗﺪرﻳﺠﯽ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻌﺎدل ﻧﻘﻄﻪای ) (Punctuated Equilibriumﮐﻪ در واﻗﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ٔ
ٔ
داروﻳﻦ ﻗﺮار دارد ،در ﺳﺎل  ۱۹۸۱اراﺋﻪ ﺷﺪ.
ﭘﻴﺶ از آن ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﺟﺎﻧﺪاران
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻌﺎدل ﻧﻘﻄﻪای ،ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﺷﻴﻢ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
ٔ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪن ﻓﺴﻴﻞ ﻫﺎی ﺣﺪ واﺳﻂ ،ﻧﻔﯽﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی ﺟﺎﻧﺪاران
ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
اﺳﺘﻔﺎن ﮔﻮﻟﺪ  Stephen Gouldﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۹۴۰ﻳﮑﯽ از دو ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را اراﺋﻪ داد.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﭘﺎﻧﺪا اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻧﮕﺸﺖ در واﻗﻊ زاﻳﺪهای اﺳﺖ
او ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ٔ
از ﻳﮑﯽ از اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﻣﭻ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺎﻧﺪا ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺮگ ﻫﺎی ﮔﻴﺎه ﺑﺎﻣﺒﻮ را ﮐﻪ ﻏﺬای
اﺻﻠﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪن اﻳﻦ زاﻳﺪه ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺟﺎﻳﺰه ﻣﻬﻢ
ﺑﺮﻧﺪه دو
ٔ
ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻬﺶ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺷﺴﺖ ﭘﺎﻧﺪا ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮔﻮﻟﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۹۸۰و ٔ ۱۹۸۱
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻧﺪاران در  ۳۱اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ،۱۳۸۱ﭘﺲ
ﺷﺪ .ﮔﻮﻟﺪ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﮐﺎر در ٔ
دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن درﮔﺬﺷﺖ.
از ﻳﮏ ٔ
85

درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی
ﺳﻨﮕﻮاره ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ اﮔﺮﭼﻪ
ٔ
زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺨﺮب ،ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﻻزم در آﺛﺎر ﺳﻨﮕﻮارهای وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺳﻨﮕﻮاره ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺷﻮاﻫﺪی ﻫﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ،ﻳﺎ ﺗﻌﺎدل ﻧﻘﻄﻪای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
در آﺛﺎر ﺳﻨﮕﻮارهای ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻇﻬﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪﻋﻼوه
ﮔﺮوه ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺛﺎر ﺳﻨﮕﻮارهای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮاﻫﺪ دﻳﮕﺮی را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از دو ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﻫﺮ
دو آﻧﻬﺎ و ﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪای ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﮕﻮاره ﻫﺎ ﻣﺪارﮐﯽ ﺣﺎﮐﯽ از رﺧﺪاد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﯽ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎی ﻳﮏ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻗﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؟
۲ــ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ٔ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﻧﺪه ،ﺷﻮاﻫﺪی را در ﺣﻤﺎﻳﺖ از وﻗﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
۳ــ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ٔ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
۴ــ اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎدل ﻧﻘﻄﻪای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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 ۳ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ

ﺑﺮ اﺛﺮاﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﭼﻬﺮۀ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
درﺑﺎره ﺟﺎﻧﺪاران
ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎری
ٔ
ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﺣﻔﻆ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ٔ
درﺑﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻴﻂ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ
در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻠﻴﺪی
ٔ
و ﻣﻘﺪار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد )ﺷﮑﻞ ۱۳ــ .(۴ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺟﺎﻧﺪاران
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻘﺎی ﺟﺎﻧﺪار و ژن ﻫﺎی اوﺳﺖ.
ﺑﺮای زﻳﺴﺘﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ٔ
ﻣﻼﻧﻴﻨﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺘﯽ :ﻳﮏ ﻣﺜﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﻼﻧﻴﻨﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻴﺮه
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺴﺘﻮن ﺑﺘﻮﻻرﻳﺎ ،۱ﻳﺎ
ﺷﺪن رﻧﮓ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻧﺪار ﺑﻪﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ٔ
ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﺐ ﭘﺮواز ﻓﻠﻔﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از دو رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﻳﺎ روﺷﻦ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۱۴ــ .(۴ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻴﺮهﺗﺮ
ٔ
ﺗﻴﺮه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ
دارای اﻟﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻼﻧﻴﻦ
ﮐﻨﻨﺪه رﻧﮓ( ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارﺷﯽ ،رﻗﻢ ٔ
)رﻧﮕﻴﺰه ﺗﻴﺮه ٔ
ٔ
دﻫﻪ  ۱۸۵۰ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪک ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻴﺮه ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ.
ٔ
ﻫﻤﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻴﺮهرﻧﮓ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از  ۱۰۰ﺳﺎل ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ٔ
درﺑﺎره ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی
ﻳﮏ ﻓﺮﺿﻴﻪ
ٔ
ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﺗﻴﺮه ﺑﻪﺟﺎی ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی روﺷﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ٔ
اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی
ﺗﻴﺮهرﻧﮓ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﺮاوانﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﻫﺎ در اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﯽ
ﭼﻮن ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ٔ
ﻫﻮا و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻠﺴﻨﮓ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ دارای
رﻧﮓ روﺷﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺳﻴﺎهرﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻠﺴﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪآﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺣﺴﺎساﻧﺪ و در ﻣﺤﻴﻂ
آﻟﻮده از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ .ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻴﺮهرﻧﮓ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ١٣ــ٤ــ ﺧﺮس ﻗﻄﺒﯽ .ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻔﻴﺪرﻧﮓ ﺧﺮس ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ او اﻳﻦ
اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﺘﺎر ﭘﻴﺪا اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺑﺮف ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ٔ ٔ
ﺑﻘﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﻃﻌﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از
ﮐﺮدهاﻧﺪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ٔ
 Biston betulariaــ۱
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ﺗﻨﻪ ﺗﻴﺮهرﻧﮓ درﺧﺖ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﭘﻴﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی دارای رﻧﮓ روﺷﻦ روی ٔ
ﻃﻌﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪراﺣﺘﯽ ٔ
آزﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ :ﻳﮏ ﺑﻮمﺷﻨﺎس ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ
ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ ﭘﺮواز آزﻣﺎﻳﺸﯽ اﻧﺠﺎم داد .اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ از
ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی روﺷﻦ و ﺗﻴﺮه را در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺮورش داد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ او ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻴﺮه و روﺷﻦ را در دو
ﺑﺎل ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﮐﺮد .در
ٔ
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﺠﺰا در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن رﻫﺎ ﮐﺮد .ﻳﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﺮﻣﻴﻨﮕﻬﺎم ﺷﺪﻳﺪ ًا آﻟﻮده ﺑﻮد.
ٔ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﻨﮕﻠﯽ دﻳﮕﺮ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﺎﺷﻴﻪای و روﺳﺘﺎﻳﯽ و ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻮد.اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ و
ٔ
ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۴ــ.(۴
آﻧﻬﺎ دام ﻫﺎﻳﯽ ﭘﻬﻦ ﮐﺮد .در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺑﺎ ٔ
ﺗﮑﺮار اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی دارای رﻧﮓ
روﺷﻦ را ﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻴﺮهرﻧﮓ از ﺷﮑﺎر در اﻣﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﻨﻮع رﻧﮓ در ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ ﭘﺮواز
ﭘﺮواﻧﮥ ﺗﻴﺮه

40

ﭘﺮواﻧﮥ روﺷﻦ

30
20
10
0

ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﻔﻠﯽ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻴﺎه

ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﻔﻠﯽ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻴﺎه

روی ﺗﻨﮥ ﺗﻴﺮۀ ﻳﮏ درﺧﺖ

روی ﺗﻨﮥ روﺷﻦ ﻳﮏ درﺧﺖ

ﺟﻨﮕﻞ دورﺳﺖ )ﭘﺎک( ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮﻣﻴﻨﮕﻬﺎم )آﻟﻮده(

درﺻﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه

50

ﺷﮑﻞ ١٤ــ٤ــ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﻔﻠﯽ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از دو رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﻳﺎ روﺷﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
ﻣﻮرد اﻳﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی آﻟﻮده ،در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﺮﻣﻴﻨﮕﻬﺎم )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( دو ﺳﻮم ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی دورﺳﺖ) ١ﮐﻪ دارای ﻫﻮای ﭘﺎک اﺳﺖ( دو ﺳﻮم ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ روﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻼﻧﻴﻨﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن وﺟﻮد دارد؟
۲ــ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی روﺷﻦ و ﮔﻠﺴﻨﮓ ﻫﺎی روی ٔ
۳ــ آزﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؟
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