۵

ژﻧﺘﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ

ﭼﻮن داروﻳﻦ از ﻣﻨﺸﺄ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻔﺎت ﺑﻴﻦ ﻧﺴﻞ ﻫﺎ اﻃﻼع
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻻﻣﺎرک ،ﻳﻌﻨﯽ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎز و ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ٔ
»وراﺛﺘﯽ ﺑﻮدن ﺻﻔﺎت اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ« را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
اﻣﺮوزه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ژﻧﺘﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.

ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ:
ﭘﻴﺶ از
ٔ
اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ،
اﺻﻮل ژﻧﺘﻴﮏ ﻣﻨﺪﻟﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ،
ﺟﻬﺶ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
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ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻧﺪازه ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ آﻣﻴﺰش
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﺎﻧﻌﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ از آﻣﻴﺰش آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻼ ً ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﻼ ً آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﮐﺮم ﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ
ٔ
ﺑﺎ ﮐﺮم ﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ آﻣﻴﺰش ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻫﺎ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ژﻧﺘﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ژن ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .در ژﻧﺘﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ژن ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی زاﻳﺸﯽ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺰاﻧﮥ ژﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ژن ﻣﻤﮑﻦ
ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی
اﺳﺖ اﻟﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن ﻫﺎی ٔ
ٔ
ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎﻣﺖ( اﻓﺮاد ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ.
زاﻳﺸﯽ )ﺳﻠﻮل ﻫﺎی
ٔ
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﯽ ﻫﺮ اﻟﻞ ﮐﺎری ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺑﺮای ﺗﻮﺻﻴﻒ
ٔ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ در ژﻧﺘﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﻟﻞ ﻫﺎی ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﯽ ،ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ.
در ﺳﺎل  ،۱۹۰۰ﻳﻌﻨﯽ از ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺻﻮل ﻣﻨﺪل ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻫﺎ را در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻟﻞ ﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻞ ﻫﺎی ﻣﻐﻠﻮب ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﻟﻞ ﻫﺎی
ﻣﻐﻠﻮب را از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺧﻮد ﺟﺎی آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۹۰۸ﻫﺎردی ،۱رﻳﺎﺿﯽ دان اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و واﻳﻨﺒﺮگ ۲ﭘﺰﺷﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﮏ دﻳﮕﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی
در ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺒﺮ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮای
ٔ
ﺑﺰرگ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ آﻣﻴﺰش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،ﻧﺴﺒﺖ اﻟﻞ ﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﻐﻠﻮب و ﻧﻴﺰ
ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﭘﯽ درﭘﯽ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ
 G.H. Hardyــ۱
 Weinbergــ۲
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ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﻴﺮو ﻳﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮدﻫﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻳﺎ ﺑﻪ زﻳﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ اﻟﻞ
ﺧﺎص ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺻﻞ ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ اﻟﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﮏ ژن ﻣﺮگ آور
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮاواﻧﯽ اﻳﻦ اﻟﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﯽ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ آور ﺑﻮدن رو ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد؛ ﭼﻮن اﻓﺮاد ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﻣﺮگ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺜﺎل زﻳﺮ در
ﻣﻮرد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن اﻟﻞ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
ﻣﺮﺣﻠﮥ اول :در ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ۱۰۰ﺗﺎﻳﯽ ﻣﮕﺲ ﺳﺮﮐﻪ ،در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ،دو ﻧﻮع ﻣﮕﺲ ﺳﺮﮐﻪ وﺟﻮد
دارد :ﻧﻮع ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺑﺪن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی دارد و ﻧﻮع ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺪن آن ﺳﻴﺎه رﻧﮓ اﺳﺖ .اﻟﻞ رﻧﮓ
ﺳﻴﺎه ﺑﺪن ) (gﻣﻐﻠﻮب اﺳﺖ .ﻓﺮاواﻧﯽ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ:
 : GG + Gg + ggژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎ
ﻓﺮد  : ۶۴ + ۳۲ + ۴ =۱۰۰ﺗﻌﺪاد
ﭼﻮن ﻣﮕﺲ ﺳﺮﮐﻪ ﺟﺎﻧﺪاری دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻓﺮد دو اﻟﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﺪن دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ۱۰۰ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ۲۰۰ ،اﺳﺖ:
G = ۱۲۸ + ۳۲ + ۰ =۱۶۰
 ۲۰۰اﻟﻞ
g = ۰ + ۳۲ + ۸ = ۴۰
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻟﻞ ﻫﺎی  Gو  gدر اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
160
) × 100 = ٪۸۰
200
40
(=g
) × 100= ٪۲۰
200
(=G

ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﻟﻞ ﻫﺎ را ﺑﺎ اﻋﺪاد اﻋﺸﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق را
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﺸﺎن داد :ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ  Gو  gدر اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ۰/۸و  ۰/۲اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم :ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:
 :۰/۸G + ۰/۲gاﺳﭙﺮم
 :۰/۸G + ۰/۲gﺗﺨﻤﮏ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی اﻓﺮاد اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻣﺮﺑﻊ ﭘﺎﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ ،ﺣﺎﺻﻞ
اﮔﺮ ﺑﺮای
ٔ
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ:
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۰/۳۲G
۰/۳۲G

g

<

۰/۱۶G
۰/۱۶g

اﺳﭙﺮم

G

ﺗﺨﻤﮏ

GG = ۰/۶۴

Gg
٠/٨ * ٠/٢ = ٠/١٦

GG
G ٠/٨ * ٠/٨ = ٠/٦٤

Gg = ۰/۱۶ + ۰/۱۶ = ۰/۳۲

gg
٠/٢* ٠/٢ = ٠/٠٤

Gg
٠/٨ * ٠/٢ = ٠/١٦

<

g

۰/۰۲g
gg = ۰/۰۴
۰/۰۲g
________________
۰/۸G + ۰/۲g

<

ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎﻟﺺ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ p۲ = GG
ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
۲pq = Gg
q۲ = gg
ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻐﻠﻮب

g
q
Gg
pq
gg
qq

G
p
GG
pp
Gg
pq

اﺳ
ﺗﺨﻤ ﭙﺮم
ﮏ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻫﺎی  Gو  gدر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺴﻞ اول ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻳﻦ اﻟﻞ ﻫﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﺎدر اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺮوی
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎزﻧﺪه ای ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻫﺎ در دو ﻧﺴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ :اﮔﺮ در ﻣﺜﺎل ﻓﻮق ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻏﺎﻟﺐ  Gرا  pو ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻣﻐﻠﻮب
 gرا  qﺑﻨﺎﻣﻴﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻞ اﻳﻦ اﻟﻞ ﻫﺎ  ۱اﺳﺖ ،ﭘﺲ p + q =۱؛ ﻳﻌﻨﯽ آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت درﻣﯽ آﻳﺪ:

G
p
g
q

ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﺿﻴﺢ داد :اﮔﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻏﺎﻟﺒﯽ را
در ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ  pو ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻣﻐﻠﻮب آن را  qﻧﺎم ﮔﺬاری ﮐﻨﻴﻢ ،ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻓﺮاد آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
 (p * q ) Gg ، (p * p = P۲)، GGﻳﺎ  (q * q )ggﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﺮای ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻧﻮﺷﺖ:
p۲ + ۲pq + q۲=۱
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ را ﺣﻞ ﮐﻨﻴﻢ.
در ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ دو اﻟﻞ ﻫﺮ ژن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻟﻞ ﻣﻐﻠﻮب ﺧﺎﻟﺺ ) (q۲ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛
ﭼﻮن ژﻧﻮﺗﻴﭗ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ،اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﺪام ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻏﺎﻟﺐ
اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ  q۲را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﻢ )ﻳﮏ ﻣﻨﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻏﺎﻟﺐ( .ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺻﻞ ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﻪ درﺻﺪ را.
ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ در ٔ
۱ــ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد ،درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﻨ ﻮﺗﻴﭗ ﻣﻐﻠﻮب ﺧﺎﻟﺺ  q۲ﻳﺎ ﻏﺎﻟﺐ  p۲ + ۲pqدر اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ای
۲ــ ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار  pﻳﺎ  qرا ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ٔ
ﺳﺎده ،ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
۳ــ از  q۲ﺟﺬر ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ  qﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ.
۴ــ ﻣﻘﺪار  qرا از ﻋﺪد  ۱ﮐﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ  pﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ )ﻳﻌﻨﯽ .(p = ۱-q
 ۵ــ  p۲را ﺑﺎ ﺿﺮب ﮐﺮدن آن در ﺧﻮدش ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
 ۶ــ  ٢pqرا ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
۷ــ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻴﺪ p۲ + ۲pq + q۲ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻳﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻓﻨﻴﻞ
ﻣﺰه ٔ
ﻣﺜﺎل  :۱در ﻳﮑﯽ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ٪۷۰از اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ٔ
ﺗﻴﻮﮐﺎرﺑﺎﻣﻴﺪ ) (PTCرا ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ )ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻏﺎﻟﺐ( .ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﻳﺪ:
اﻟﻒ( ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻣﻐﻠﻮب ﺧﺎﻟﺺ )(q۲
ب( اﻟﻞ ﻣﻐﻠﻮب )(q
پ( اﻓﺮاد ﺧﺎﻟﺺ ﻏﺎﻟﺐ )(p۲
ت( اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ﭘﺎﺳﺦ :ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻏﺎﻟﺐ ) (٪۷۰و ﻣﻐﻠﻮب ) (۱- ٪۷۰ = ٪۳۰در ﺻﻮرت ﻣﺴﺄﻟﻪ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻣﻐﻠﻮب) = ٪۳۰ :در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ (۰/۳۰
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ) q =۰/۵۴۷۷ﺟﺬر (٪۳۰
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ﭼﻮن  ،q -۱= pﭘﺲ p = ۱-۰/۵۴۷۷=۰/۴۵۲۳
p۲ = (۰/۴۵۲۳)۲=۰/۲۰۴۷
۲pq = -۰/۴۹۵۳
ﻣﺜﺎل  :۲ژن  Aدو اﻟﻞ دارد ) Aو  .(aاﮔﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد  AAﺑﺮاﺑﺮ ۰/۳۶ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ
ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﺳﻪ ﻧﻮع ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ اﻟﻞ ﻫﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭼﻘﺪر
اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ،p۲ = ۰/۳۶ :ﭘﺲ p = ۰/۶
ﭼﻮن  q =۱- pﭘﺲ q =۱-۰/۶ =۰/۴
ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ) ۲pq =۲(۰/۶) (۰/۴) = ۰/۴۸ :(Aaو ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻣﻐﻠﻮب ) :(aa
q۲ =۰/۴۲ = ۰/۱۶
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ
ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮارﻣﺎﻧﺪن ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ در ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ،ﺑﺎﻳﺪ در آن ﺟﻤﻌﻴﺖ:
۱ــ ﺟﻬﺶ ژﻧﯽ رخ ﻧﺪﻫﺪ ،ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻬﺶ ﻫﺎی رﻓﺖ ﮐﻪ اﻟﻞ  Aرا ﺑﻪ  (a ←A) aﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺟﻬﺶ ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺖ ) (A ← aﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۲ــ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد.
۳ــ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭗ و ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
۴ــ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد آن ﻳﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 ۵ــ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ رخ ﻧﺪﻫﺪ؛ ﻳﻌﻨﯽ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮای ٔ
ﺧﺰاﻧﻪ
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﭼﻮن در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ٔ
ٔ
ژﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﻳﻦ
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ﺷﻮد و ﺳﻴﻤﺎی ﮔﻮﻧﻪ را
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮐﻮﭼﮏ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ
ٔ
ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ.

ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻼس ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
۱ــ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﮐﻪ ژن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻳﮏ ژن ﻣﻐﻠﻮب اﺗﻮزوﻣﯽ اﺳﺖ .اﻓﺮاد
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﻴﻨﻮر ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ژن ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ) (Ccﻫﺴﺘﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﻧﺎﻗﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺣﺪود
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 ۲۰،۰۰۰ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را  ۶۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،q۲ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد
ﺧﺎﻟﺺ ،ﺑﺮاﺑﺮ  ۰/۰۰۰۳۳۳و  qﺑﺮاﺑﺮ  0 / 000333ﻳﺎ  ۰/۰۱۸۲ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ.
۲ــ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻏﺎﻟﺐ  ،Cﻳﻌﻨﯽ  pرا در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ :ﭼﻮن  p + q =۱اﺳﺖ ،ﭘﺲ  ،p =۱- qﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  p =۱- ۰/۰۱۸۲ﻳﺎ .p =۰/۹۸۱۸
۳ــ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻴﻢ:
۲pq = ۲ *۰/۹۸۱۸ *۰/۰۱۸۲ = ۰/۰۳۵۷۳۷۵
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن  ۳۶ﻧﻔﺮ ﻧﺎﻗﻞ وﺟﻮد دارد.

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮدﻫﻨﺪۀ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ
ﻫﺮﮔﺎه در ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﺎل
ﺗﻐﻴﻴﺮدﻫﻨﺪه
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺲ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻴﺮوﻫﺎی
ٔ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪ .اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﻧﻴﺴﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻬﺶ زای
۱ــ ﺟﻬﺶ :ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزی ٔ
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺶ ﻫﻤﻮاره رخ
ﺑﺴﻴﺎری ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﻴﻂ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ٔ
ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﻴﭻ روﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺎدل ﺟﻬﺶ ﻳﻌﻨﯽ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ در آن
ﺗﻌﺪاد ﺟﻬﺶ ﻫﺎی  a ←Aﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺟﻬﺶ ﻫﺎی  A ← aﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻧﺪرت ﭘﻴﺶ ﻣﯽ آﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻣﺜﻼ ،اﮔﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻬﺶ ﻫﺎی
ﺟﻬﺶ ﻫﺎی داﻳﻤﯽ ﻫﻤﻮاره ،اﻣﺎ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ،ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪً .
 a ←Aﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻬﺶ ﻫﺎی  A ← aﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ  aﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺟﻬﺶ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻫﺎ در
ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭼﻮن آﻫﻨﮓ ﺟﻬﺶ ﺑﺮای ﺑﻴﺸﺘﺮ ژن ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﻓﻌﺎل ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
در ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻫﺎ رخ دﻫﺪ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺶ ،اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ۱ــ  .(۵ﺟﻬﺶ،
ﻣﺎده ﺧﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺟﻬﺖ آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ٔ
۲ــ ﺷﺎرش ژن :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻓﺮادی از ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،درواﻗﻊ
۱
ﺗﻌﺪادی از اﻟﻞ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺒﺪأ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻘﺼﺪ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ،ﺷﺎرش ژن
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺷﺎرش ژن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع درون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه )ﻣﻘﺼﺪ( ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ
 gene flowــ۱
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ﺷﮑﻞ ۱ــ ۵ــ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻴﺎه ﻻﻟﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ

ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ
اﮔﺮ روﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت در دو ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
ٔ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرش ژن در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
۳ــ آﻣﻴﺰش ﻏﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ :ﻣﻨﻈﻮر از آﻣﻴﺰش ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻣﻴﺰش ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ
ﻫﺮﻳﮏ از اﻓﺮاد ﺟﻨﺲ دﻳﮕﺮ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻳﺎ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ او ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً وﺿﻊ ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آﻣﻴﺰش ﻫﺎی ﻏﻴﺮﺗﺼﺎدﻓﯽ در
ﻃﺒﻴﻌﺖ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻧﻮع آﻣﻴﺰش ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
درون آﻣﻴﺰی :ﮔﺎه آﻣﻴﺰش ﻣﻴﺎن ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮ از آﻣﻴﺰش ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ درون آﻣﻴﺰی ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ داﻧﻪ ﻫﺎی ﻳﮏ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻧﺸﻮﻧﺪ ،زاده ﻫﺎی آن ﮔﻴﺎه در ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ روﻳﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
درون آﻣﻴﺰی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﻟﻞ ﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ؛ وﻟﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎﻟﺺ و ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺮاد
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ درون آﻣﻴﺰی ﺧﻮد ﻟﻘﺎﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﻧﺮ ﻫﺮ ﻓﺮد ،ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی
ﻣﺎده ﺧﻮد او را ﺑﺎرور ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﻪ ﻧﻮع ژﻧﻮﺗﻴﭗ  Aa ،AAو  aaوﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ٔ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮدﻟﻘﺎﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺼﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ زﻳﺮا
از ﻫﺮ آﻣﻴﺰش  ، Aa× Aaﻓﻘﻂ ﻧﻴﻤﯽ از زاده ﻫﺎ  Aaﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﻢ دﻳﮕﺮ  aaﻳﺎ  AAﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻋﻮض،
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6 /25 -٪ Aa
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ﻫﻤﻪ زاده ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮدﻟﻘﺎﺣﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺧﺎﻟﺺ ،ﻋﻴﻨﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ژﻧﻮﺗﻴﭗ ٔ
آﻣﻴﺰش ﻫﻤﺴﺎن ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ :۱ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ
ﻳﮑﺴﺎن دارﻧﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻫﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻣﻴﺰش ﻫﻤﺴﺎن ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ دو زﻳﺮﮔﺮوه ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﯽ ﻣﺜﻼ ً ﮔﺮوه ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ و
ﮔﺮوه ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﺎدل ژن ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ژن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﻗﺪ اﻧﺴﺎن( را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ درﻣﯽ آﻳﻨﺪ و
ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ژن ﻫﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
آﻣﻴﺰش ﻫﻤﺴﺎن ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﻫﻢ آﻣﻴﺰش ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ؛ ﭼﻮن زﻣﺎن ﮔﻠﺪﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
آﻣﻴﺰش ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ :ﮔﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ِ
اﻓﺮاد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ
ﻧﻮع آﻣﻴﺰش ﻏﻴﺮﺗﺼﺎدﻓﯽ آﻣﻴﺰش ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﻧﺎم دارد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از آﻣﻴﺰش ﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﮐﻪ در ﮔﻴﺎه ﺷﺒﺪر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ژن ﭼﻨﺪ
ﮐﻼﻟﻪ ﻣﺎدﮔﯽ اﻳﻦ ﮔﻞ
داﻧﻪ ﮔﺮده ای روی ٔ
اﻟﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ژن ﺧﻮدﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ٔ
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮده ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ .ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی
ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﺪ ،اﻟﻞ ﻫﺎی اﻳﻦ ژن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ٔ
داﻧﻪ ﮔﺮده دارد ،ﺷﺒﻴﻪ ﻳﮑﯽ از دو اﻟﻠﯽ
ﮐﻼﻟﻪ ﻣﺎدﮔﯽ دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ و داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮده ﻫﺎﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ اﻟﻠﯽ ﮐﻪ ٔ
ٔ
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮده ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آن ﻣﺎدﮔﯽ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ .داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮده ای ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﮐﻼﻟﻪ وﺟﻮد داردٔ ،
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮده ﺗﺸﮑﻴﻞ و
اﻟﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﻟﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﮔﺮده را در ﺧﻮد دارﻧﺪ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ٔ
ٔ
ﻟﻘﺎح اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺧﺪادﻫﺎﻳﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ
۴ــ راﻧﺶ ژن :ﮔﺎه ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻫﺎ در ٔ
 assortative matingــ١
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ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﻟﻞ ﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه راﻧﺶ ژن ۱ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻟﻞ ﻫﺎ در ٔ
در واﻗﻊ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد دارای ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی
ﮐﻤﻴﺎب ﻣﺜﻼ ً ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﻣﻴﺮﻧﺪ ،اﺻﻼ ً در آﻣﻴﺰش ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
راﻧﺶ ژن در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ آورد )ﺷﮑﻞ ۲ــ.(۵

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه

راﻧﺶ

ﺟﻤﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ

اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﮑﯽ از اﻟﻞ ﻫﺎ )ﺳﺒﺰ( ﺣﺬف
ﺷﮑﻞ ۲ــ ۵ــ اﻟﮕﻮﻳﯽ از راﻧﺶ ژن .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
ٔ
ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ دو اﻟﻞ دﻳﮕﺮ )ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎدر ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از اﻓﺮاد ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻮادﺛﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﻞ ،زﻟﺰﻟﻪ ،آﺗﺶ ﺳﻮزی ،اﻓﺰاﻳﺶ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﮑﺎرﭼﯽ و ﻏﻴﺮه ،ﻣﯽ ﻣﻴﺮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﮐﻪ از ﺑﺤﺮان ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده اﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻫﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻓﺮاواﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺗﻔﺎق ،زﻣﺎﻧﯽ رخ
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺜﻼ ً ﻳﮏ ﺟﺰﻳﺮه ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در آن ﺟﺎ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎزه ای را ﺑﻨﻴﺎن ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ .ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ اﺛﺮ ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬار ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 genetic driftــ١
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راﻧﺶ ژن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع درون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدی ﮐﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی
ﭼﻴﺘﺎﻫﺎی اﻓﺮﻳﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ۱وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راﻧﺶ ژن اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  ۳ــ .(۵ﻋﻠﺖ و زﻣﺎن دﻗﻴﻖ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼ ً ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ اﻧﻘﺮاض ﺑﺰرگ در ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﻴﺶ
ﻣﺎﻧﺪه اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ
ﺳﺒﺐ اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ٔ
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺰرگ اوﻟﻴﻪ ،ﭼﻴﺘﺎﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺑﺴﻴﺎر
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ای از اﻟﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ٔ
ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﻋﻀﻮی از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭼﻴﺘﺎﻫﺎ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ!

ﺷﮑﻞ  ۳ــ ۵ــ ﭼﻴﺘﺎﻫﺎی اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﯽ .ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ،ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ  ۹۰درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﺷﺪ.

 ۵ــ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ :ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺷﺮط ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎ
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺑﻘﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﯽ اﺳﺖ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮای ٔ
ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ ،ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ،ﺗﻌﺪاد
دوره
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی زﻳﮕﻮت ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،درﺻﺪی از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی زﻳﮕﻮت ﮐﻪ ٔ
ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،اﺣﺘﻤﺎل زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن زاده ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
 Acinonyx jubatus jubatusــ١
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ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎل زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن واﻟﺪﻳﻦ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ،ﺑﻪ وﻳﮋه در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
واﻟﺪﻳﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﭼﻪ ﻣﻘﺪار در
ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺳﻬﻢ دارد .ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﻤﻮاره اﻧﻮاع ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب
ٔ
درﺑﺎره اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ داﺷﺘﻪ
ﮐﻤﯽ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﻳﻢ ،ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻳﮏ ﺗﻮﺻﻴﻒ ّ
ٔ
ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﮐﻤﻴﺘﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ۱
او در ﺗﺸﮑﻴﻞ
ٔ
در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮی از  ۱ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ را در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب )از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ(،
ﺳﺮﮐﻪ ﺟﻮان را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ و ﺻﻔﺖ ﻃﻮل ﺑﺎل را در آن ﺑﺮرﺳﯽ
درک ﮐﻨﻴﻢ ،ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ از ﻣﮕﺲ ﻫﺎی ٔ
ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ ) : fﻓﺮاواﻧﯽ (:
۱۰۰LL +۲۰۰ Ll + ۱۰۰ll
 f (LL) =۰/۲۵ ، f (Ll) =۰/۵ ، f (ll) =۰/۲۵
ﻓﺮاواﻧﯽ دو اﻟﻞ  Lو  lدر اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ  ۰/۵اﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﮕﺲ ﻫﺎی ﺑﺎل ﮐﻮﺗﺎه در ﭘﺮواز دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ از ﭼﻨﮓ
ﺷﮑﺎرﭼﻴﺎن ﺑﮕﺮﻳﺰﻧﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻧﺼﻒ ﻣﮕﺲ ﻫﺎی ﺑﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از آن ﮐﻪ
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﯽ ﻣﻴﺮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ
ٔ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:
۱۰۰LL +۲۰۰Ll + ۵۰ll
ﻓﺮاواﻧﯽ دو اﻟﻞ در ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ:
2 ×100 + 1× 200
= 0 / 57
2 × 350

= )f (L

f(l) = ۱ - f(L) = ۰/۴۳
اﮔﺮ آﻣﻴﺰش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮﻳﮏ از
ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎ را در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﺪول ﭘﺎﻧﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻳﻢ:
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 ٠ /٤٣lاﺳﭙﺮم ﻫﺎ ٠/ ٥٧L

f (LL) = ٠/٣٢٥
 f (Ll) = ٠/٤٩
f (ll) = ٠/١٨٥

٠/٢٤٥
Ll

٠/٣٢٥
LL

٠/١٨٥
ll

٠/٢٤٥
Ll

٠/٥٧L
ﺗﺨﻤﮏ ﻫﺎ
٠/٤٣l

اﮔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﮕﺲ ﻫﺎ در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ  ۴۰۰ﻋﻀﻮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﺮﻳﮏ از ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎ
را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
۱۳۰LL + ۱۹۶Ll + ۷۴ll
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻴﻤﯽ از اﻓﺮاد  llﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ  lدر ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﭘﻴﺎﭘﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ را ﺑﺮای ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎ  LLو  ۱ ،Llو ﺑﺮای ژﻧﻮﺗﻴﭗ  ۰/۵ ،llدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ.
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد  llﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺘﺮﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ .در واﻗﻊ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد  llﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ اﻳﻔﺎ ﮐﻨﺪ ،ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
اﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﺧﺎص ،ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ
ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻟﻘﺎح را ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ ،ﻧﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ،در
ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ،ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺎده در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی
ﻧﺮﻫﺎی دم ﺑﻠﻨﺪ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺷﺎﻧﺲ ﻧﺮﻫﺎی دم ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﻔﺖ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ٔ
در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﮕﺲ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻫﻢ اﻟﻞ ﺧﻮب ) (Lو ﻫﻢ اﻟﻞ ﺑﺪ ) (lرا دارﻧﺪ؛ وﻟﯽ ،ﭼﻮن
ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻣﻄﻠﻮب )ﺑﺎل ﺑﻠﻨﺪ( را دارﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و اﻓﺮاد  LLﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﻟﻞ ﻫﺎی
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﮔﺮ ﻣﻐﻠﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ و از اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ
در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻟﻞ ﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ در ﻳﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﺎﻟﺺ درآﻳﻨﺪ و ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب را ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨﺪ.اﻟﻞ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮبِﻣﻐﻠﻮب آﻫﺴﺘﻪ ﺗـﺮ از اﻟـﻞ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮبِ
ﻏﺎﻟﺐ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻳﺮ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ:
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ب( ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ
اﻟﻒ(
ٔ
۲ــ اﺻﻞ ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
زﻧﻨﺪه ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۳ــ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻫﻢ ٔ
 ۴ــ ﭼﺮا ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺟﻬﺶ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ
ﺗﻐﻴﻴﺮدﻫﻨﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﻳﺪ؟
ٔ
 ۵ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ را در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
۶ــ ﭼﺮا ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ راﻧﺶ ژن در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد؟
۷ــ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ :ﺷﺎرش ژن ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع درون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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 ۲ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺮاﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻳﻢ ،ﻫﺮ ﺻﻔﺖ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ :ﺑﺪن ﻣﮕﺲ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻪ ﻳﺎ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﻳﺎ ﺳﻴﺎه .ﺑﺴﻴﺎری از ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دﻧﻴﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻗﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮه ای از ﻣﻘﺎدﻳﺮ را دارد )ﺷﮑﻞ  ۴ــ .(۵ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ اﻏﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﻗﺪی ﻣﺘﻮﺳﻂ دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻧﻤﻮدار
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای اﻳﻦ ﺻﻔﺖ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﮑﻠﯽ زﻧﮕﻮﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮزﻳﻊ
را ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ )ﻧﺮﻣﺎل( ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪ ،ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ دارﻧﺪ،
ِ
ﺑﻬﺮه
ﻣﺜﻞ وزن داﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ،ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﻳﺎ ،ﻏﻠﻈﺖِ ﻗﻨﺪِ ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ،رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ٔ
ﮐﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻫﻮﺷﯽ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻔﺎت را ﺻﻔﺎت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﺻﻔﺎت ّ

10
9
8
7
5

ﺗﻌﺪاد

6
4
3
2
1

14
5
15
0
15
5
16
0
16
5
17
0
17
5
18
0
18
5
19
0

ﻗﺪ )ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ(
ﺷﮑﻞ  ۴ــ ۵ــ ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻗﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت ﮐﻤﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﺳﻪ اﻟﮕﻮی ﮐﻠﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
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۱ــ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ دار در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ روی ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ دار ﻣﻌﻤﻮﻻ ً زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻳﺎ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﺟﺪﻳﺪی وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ ،ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻳﮑﯽ از دو اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ )دور
از ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ( ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و اﺑﺘﺪا ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﻧﻤﻮدار
اﻧﺪازه ﺑﺪن
ﺗﻮزﻳﻊ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﯽ
ٔ
اﺳﺐ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ دار اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  ۵ــ .(۵ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺐ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻔﺰار ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮاﮐﻨﺶ اوﻟﻴﻪ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد

ﻫﻴﺮاﮐﻮﺗﺮﻳﻮم

۱

اﻧﺪازۀ ﺑﺪن

ﻣﺮﻳﮑﻴﭙﻮس

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد

ﭘﺲ از ﻳﮏ دورۀ ﮐﻮﺗﺎه

۲

اﻧﺪازۀ ﺑﺪن

اﻧﺪازۀ ﺑﺪن

اﮐﻮﺋﻮس

۳

ﺷﮑﻞ  ۵ــ ۵ــ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ دار .ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻳﮏ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ
آﺳﺘﺎﻧﻪ ای )ﭘﻴﮑﺎن ﻫﺎ( ﺗﺮﺟﻴﺢ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 Equusــ٣
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 Merychippusــ٢
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ﭘﺲ از ﻳﮏ دورۀ ﻃﻮﻻﻧﯽ

اﻧﺴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ دار را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻧﮕﻬﺪاری از ﮔﺎوﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻴﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻳﺎ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮی ﭘﺮوارﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺮغ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ،
اﺳﺐ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻣﯽ دوﻧﺪ و ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از اﻧﺘﺨﺎب
ﺟﻬﺖ دار اﺳﺖ .در ﻳﮏ آزﻣﺎﻳﺶ روی ذرت ﻫﺎ ،در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ روﻏﻦ را در داﻧﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮد ذﺧﻴﺮه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮای ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ آﻣﻴﺰش داده ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ ۵۰
ﻧﺴﻞ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ .درﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار روﻏﻦ در داﻧﻪ ﻫﺎی ذرت از  ۵درﺻﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ
ﺑﻪ  ۱۵درﺻﺪ در ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ رﺳﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۶ــ .(۵ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از ﮔﻴﺎﻫﺎن اوﻟﻴﻪ ۱۵ ،درﺻﺪ روﻏﻦ در
داﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ!
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺻﻔﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮران را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺴﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
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ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺪﺑﻴﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ اﻧﺪﻳﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﻬﺘﺮی دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻘﻠﻴﺪ و اﻟﮕﻮﮔﻴﺮی از ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻃﻮری
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻤ ًﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎی ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ،
دﻗﻴﻖ ﺗﺮ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ از ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻧﺴﺎن در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ.

۲ــ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﻳﺪارﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺎﻳﺪار روی ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻃﻴﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ،
ﮔﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻳﻌﻨﯽ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ در ٔ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﻳﺪارﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺮای ﻣﺪت زﻳﺎدی در ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﺪار زﻧﺪﮔﯽ و
ﺳﺎزﮔﺎری ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای زﻳﺴﺘﻦ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ
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ﺗﻮﺟﻪ در ﻫﺮ ﺻﻔﺘﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮازن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺪام ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺪن را ــ ﮐﻪ در ﻣﺪﺗﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ــ ﺑﺮﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﮔﺎری ﻫﺎی
ﺟﺪﻳﺪی را ﻃﻠﺐ ﻧﮑﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ از اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﻳﺪارﮐﻨﻨﺪه ،ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻧﻌﻞ اﺳﺒﯽ ۱اﺳﺖ .ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﺴﻴﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﺟﺎﻧﺪار در ﻣﺪت  ۲۲۵ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺳﺎل
ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ
ٔ
ﭘﻴﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ ﻓﺴﻴﻞ زﻧﺪه
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎی ﻧﻌﻞ اﺳﺒﯽ در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎﻫﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ آب و ﻫﻮای
زﻣﻴﻦ ،ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود
زﻳﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﻫﺎی
ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  ۷ــ.(۵
ﺷﮑﻞ  ۷ــ ۵ــ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻧﻌﻞ اﺳﺒﯽ )در ﺣﺪود ۳۰
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻗﻄﺮ دارد(.
در اﻧﺴﺎن ،اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﻳﺪارﮐﻨﻨﺪه ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺮاﮐﻨﺶ اوﻟﻴﻪ
ﮐﻪ وزن اﻏﻠﺐ ﻧﻮزادان ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﮔﺴﺘﺮه وزن ﻧﻮزادان
ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ۳/۲ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺑﺎﺷﺪ.
ٔ
ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه ،از ﺣﺪود  ۹۰۰ﮔﺮم ﺗﺎ ﺣﺪود  ۵ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ،ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺮای
ﭘﺲ از ﻳﮏ دورۀ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه
آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻃﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻻﺳﺖ
ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ در دو
ٔ
و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺣﺪ وﺳﻂ دارﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎی
ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۸ــ.(۵
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد

ﭘﺲ از ﻳﮏ دورۀ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد

ﺷﮑﻞ ۸ــ ۵ــ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﻳﺪارﮐﻨﻨﺪه .ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ
ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺤﻞ ﭘﻴﮑﺎن( ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی آﺳﺘﺎﻧﻪ ای ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺮوزه
اﮐﺜﺮ ﻧﻮزادان اﻧﺴﺎن وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ )در ﺣﺪود  ۳/۲ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم( دارﻧﺪ.
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۳ــ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺴﻠﻨﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ روی ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺴﻠﻨﺪه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ روی ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی آﺳﺘﺎﻧﻪ ای ﺑﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی ﺣﺪ واﺳﻂ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ٔ
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺣﻠﺰون ﻫﺎﻳﯽ ۱ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻠﺰون ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ً روﺷﻦ دارﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از دﻳﺪ دﺷﻤﻨﺎن
ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺣﻠﺰون ﻫﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺘﺎر ﻧﻮارﻫﺎی ﺗﻴﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی
ﻣﻴﺎﻧﻪ ،در ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از دو زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺘﺘﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۹ــ .(۵
ﭘﺮاﮐﻨﺶ اوﻟﻴﻪ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
اﻟﮕﻮی ﻧﻮارﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
ﭘﺲ از ﻳﮏ دورۀ ﮐﻮﺗﺎه
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
ﭘﺲ از ﻳﮏ دورۀ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺷﮑﻞ ۹ــ ۵ــ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺴﻠﻨﺪه .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ دو ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ اﻓﺮاﻃﯽ )ﻣﺤﻞ ﭘﻴﮑﺎن ﻫﺎ( ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺣﻠﺰون ﻫﺎی
اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دو ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت وﻳﮋ ٔه زﻧﺪﮔﯽ در دو زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺳﻬﺮه ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ از ﺳﻬﺮه ﻫﺎی ﮐﺎﻣﺮون ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ دو ﻧﻮع ٔ
اﻧﺪازه ﻣﻨﻘﺎر وﺟﻮد دارد .ﮔﺮوﻫﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﻮﻧﻪ ،ﻣﻨﻘﺎر ﺑﺰرگ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻨﻘﺎر ﮐﻮﭼﮏ دارﻧﺪ .اﻓﺮاد
ﻧﻈﺮ
ٔ
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﻘﺎر از داﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺰرگ ﻣﻨﻘﺎرﻫﺎ داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ .ﻣﻨﻘﺎر ﻫﺮﻳﮏ
اﻧﺪازه ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ
از اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ،ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ
ٔ
دارﻧﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻴﭻ ﮐﺪام از داﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم ﻳﺎ ﺳﺨﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۰ــ .(۵
 Cepaea nemoralisــ۱
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ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ۵ــ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻬﺮه ﻫﺎی ﮐﺎﻣﺮون دو ﻧﻮع ﻣﻨﻘﺎر ﻳﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻋﻀﺎی اﻳﻦ دو ﮔﺮوه در ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن ﻗﺮار دارﻧﺪ.

در اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺴﻠﻨﺪه ،ﻋﻤﻼ ً ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
آﻣﻴﺰش ﺑﺎ ﻫﻢ را دارﻧﺪ .از آﻣﻴﺰش اﻓﺮاد اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺮﺧﯽ از زاده ﻫﺎ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺣﺪ واﺳﻂ را دارﻧﺪ
و ﻟﺬا در رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ژﻧﺘﻴﮑﯽ ،ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﮔﺮوه
ﻫﻤﻪ زاده ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ آﺳﺘﺎﻧﻪ ای را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻟﺬا ﺑﺮای ﺑﻘﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﺧﻮد آﻣﻴﺰش ﮐﻨﻨﺪٔ ،
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻃﯽ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﭘﻴﺎﭘﯽ ،اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ آﻣﻴﺰش ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻫﻤﺴﺎن در ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ دو ﮔﺮوه ﮐﺎﻣﻼ ً از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮد
ﻣﺘﺪاول ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ٔ
و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای اﺷﺘﻘﺎق ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن را در اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ دار ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۲ــ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﻳﺪارﮐﻨﻨﺪه در ﭼﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﯽ روی ﻣﯽ دﻫﺪ و ﭼﺮا؟
۳ــ ﻳﮏ ﻣﺜﺎل از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺴﻠﻨﺪه ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
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 ۳اﺳﺘﻤﺮار ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ

اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺗﻨﻮع
ﺗﻮان ﺳﺎزﮔﺎرﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻟﻠﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﻈﺮ
ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه در
ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ ﭘﺮواز ﻓﻠﻔﻠﯽ .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﻨﺪ ،ﻣﻨﻘﺮض ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻟﻞ ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻪ
ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ؟
آورﻧﺪه ﺗﻨﻮع ﻫﻤﻮاره ﻓﻌﺎل اﻧﺪ :ﺟﻬﺶ ،ﺳﺒﺐ
ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﭘﺪﻳﺪ
ٔ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻟﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺷﺎرش ژﻧﯽ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﻳﺪﻳﻢ،
ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﻣﻮاردی )اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺴﻠﻨﺪه( ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺎ ،ﻋﻮاﻣﻞ
دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.

ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی از اﻟﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ؛ ﻣﻨﻈﻮر
از ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ژن ﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از اﻟﻞ ﻫﺎی ژن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ دو ﻓﺮد ﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی  AABBو  aabbﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﻘﺎح ﺑﻴﻦ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی  ABو  abاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ اول ﻫﻤﻪ  AaBbﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد
ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﮔﺎﻣﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻮع آﻧﻬﺎ ) aBو  (Abﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﻧﻈﻴﺮ آﻧﻬﺎ در ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی واﻟﺪﻳﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی واﻟﺪی و اﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪ را
ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻟﻘﺎح ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﺴﻞ دوم ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی زﻳﺮ را
ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
AABB, AaBB, aaBB, AABb, AaBb, aaBb, AAbb, Aabb, aabb
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ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ
F1

ﻣﻴﻮز
A.B

n

ﮔﺎﻣﺖ واﻟﺪی
ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ

a.b

A.b
a.B

n

n

n

ﮔﺎﻣﺖ واﻟﺪی
ﮔﺎﻣﺖ ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ
ﮔﺎﻣﺖ ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ ۵ــ ردﻳﺎﺑﯽ ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ در ﺟﺎﻧﺪاران دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ

از اﻳﻦ  ۹ﻧﻮع ژﻧﻮﺗﻴﭗ در  ۶ ،F۲ﻣﻮرد در ﻧﺴﻞ ﻫﺎی  Pو  F۱وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ
)ﺷﮑﻞ ۱۱ــ ،(۵ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻟﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ .اﮔﺮ اﻓﺮاد
ارﻏﻮاﻧﯽ داﻧﻪ زرد و ﮔﻞ ِ
ِ
ﺳﻔﻴﺪ داﻧﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻧﺴﻞ دوم ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ
ﻧﺴﻞ  Pﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﺎی ﮔﻞ
ﮔﻞ ِ
ِ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻔﻴﺪ داﻧﻪ زرد و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﮔﻞ
ارﻏﻮاﻧﯽ داﻧﻪ ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ٔ
ﮐﺮاﺳﻴﻨﮓ ُاور :آﻳﺎ اﮔﺮ دو ژن روی ﻳﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ
دارﻳﻢ؟ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻔﺖ ﺷﺪن ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ در ﻣﻴﻮز  ،Iﮔﺎه ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺑﻴﻦ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎی ﻫﻤﺘﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ اﻳﻦ
ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪی از اﻟﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را ﮐﺮاﺳﻴﻨﮓ
ُاور ۱ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
 Crossing overــ١

110

ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺒﺎدل ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻴﻦ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺮی اﺳﺖ.
ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎی ﻣﻴﻮزی

ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﻮز
B

A

B

A

واﻟﺪی

B

A

B

A

ﻣﻴﻮز ﺑﺪون

واﻟﺪی

b

a

b

a

ﮐﺮاﺳﻴﻨﮓ اور

واﻟﺪی

b

a

b

a

ﺑﻴﻦ ژن ﻫﺎ

B

A

B

A

b

A

b

A

ﻣﻴﻮز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه

B

a

B

a

ﮐﺮاﺳﻴﻨﮓ اور

b

a

b

a

واﻟﺪی

واﻟﺪی
ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ
ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ
واﻟﺪی

ﺑﻴﻦ ژن ﻫﺎ

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ۵

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ در ﻟﻘﺎح ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﻣﺎده ﺧﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺗﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ آﻳﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ٔ
ذرت ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ﻳﺎد آورﻳﺪ )ﺷﮑﻞ  ۶ــ .(۵در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ روﻏﻦ ﻃﯽ
ﭘﻨﺠﺎه ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﻴﺪ ﮐﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از ﮔﻴﺎﻫﺎن اوﻟﻴﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎده ای ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺮروﻏﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی
ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻬﺶ .در اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ۲۰۰ ،ﺗﺎ  ۳۰۰ﮔﻴﺎه ذرت در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﭘﺮورش داده ﻣﯽ ﺷﺪ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﻼ ً ﺑﻴﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵ﻫﺰار ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺟﻬﺶ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ژن ﻫﺎی ذرت ،ﻳﮏ در
ﻫﺮ  ۵۰ﻫﺰار ﮔﻴﺎه ﺟﻬﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ،وﻗﻮع ﺣﺘﯽ ﻳﮏ ﺟﻬﺶ ﻫﻢ در ﻃﯽ آزﻣﺎﻳﺶ ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺘﻤﻞ
ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺟﻬﺶ ژﻧﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ را ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻠﯽ و اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﺗﺮی اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
اﮔﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ از ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺧﺎﻟﺺ )ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻐﻠﻮب( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﻴﭻ ﮐﺪام از دو اﻟﻞ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺬف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﭼﻮن اﮔﺮ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ دو اﻟﻞ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻓﺮد
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ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب در ﻣﻮرد اﻟﻞ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ ) (HbSدر
ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ! ٔ
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از آﻓﺮﻳﻘﺎ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ اﻟﻞ ﻣﻐﻠﻮب ﺧﺎﻟﺺ ) (HbSHbSﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻣﺸﮑﻼت
ﻋﺪﻳﺪه ای از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪﻳﺪ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﻣﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ) (HbAHbSﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﮐﺴﻴﮋن
ﻣﺤﻴﻂ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ آﻧﻬﺎ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﻳﺮگ ﻫﺎ در اﻳﻦ
ﻣﻮاﻗﻊ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر اﮐﺴﻴﮋن در ﻫﻮای اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺑﯽ دﻟﻴﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺮاد
روزﻣﺮه ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻟﺺ ﻏﺎﻟﺐ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
ٔ
) ،(HbAHbAﺑﺮاﺑﺮ  ۱اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ .زﻳﺮا اﻓﺮاد ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻐﻠﻮب ﻫﻴﭻ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ اﻟﻞ ﻫﺎی  HbSﮐﻪ
در اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ  HbSاز
 ۰/۰۰۰۱ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ژﻧﺘﻴﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻴﻮع ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ  HbSﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ )  ۰/۱۵ﺗﺎ  .(۰/۴اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻋﻤﺪه ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ  HbSﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻻرﻳﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  ۱۳ــ .(۵
ٔ

ﺷﮑﻞ  ۱۳ــ  ۵ــ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺑﻴﻤﺎری ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ و ﺑﻴﻤﺎری
دﻫﻨﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎری
ﻣﺎﻻرﻳﺎ .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺎﻻرﻳﺎ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﯽ رﻧﮓ ﻧﺸﺎن
ٔ
ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ارﻏﻮاﻧﯽ رﻧﮓ ﻣﻨﺎﻃﻖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻳﻦ دو را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
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ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺎﻻرﻳﺎ را ﻧﻮﻋﯽ اﻧﮕﻞ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ۱اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ اﻧﮕﻞ درون ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ اﻓﺮاد
ﺳﺎﻟﻢ ) (HbAHbAزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درون ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻓﺮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ) (HbSHbAزﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎدی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﻴﻮع
ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ دارﻧﺪ .ﺟﺪول ۱ــ  ۵داده ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻮاﺣﯽ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺪول  ۱ــ  ۵ــ ﻳﮏ اﻟﻞ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ  HbSﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﯽ وﻳﮋه ،ﺳﺎزﮔﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ

HbSHbS

HbAHbA HbAHbS

۰

۱

۰/۸

۰

۱

۱

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻻرﻳﺎﺧﻴﺰ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ را در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﻴﺰان و ﺷﻴﻮع ﻣﺎﻻرﻳﺎ ،ﻳﻌﻨﯽ اﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻫﺮ ﻓﺮد در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺎﻻرﻳﺎ روﺑﻪ رو ﺷﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ  ۰/۱۷ ،HbSﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  ۳درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎری ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ داﺳﯽ
ﺷﮑﻞ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و در ﻋﻮض ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ۳۰درﺻﺪ اﻓﺮاد ،ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻣﻘﺎوم
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺑﻴﻤﺎری ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ
ﻧﻮع ژن :ﻣﻐﻠﻮب اﺗﻮزوﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻳﮏ ﺟﻬﺶ در ﻳﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ در ژن  HBBاﺳﺖ .ژن
ﺷﻤﺎره  ۱۱اﻧﺴﺎن
زﻧﺠﻴﺮه ﺑﺘﺎی ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ را در ﺧﻮد دارد .اﻳﻦ ژن روی ﮐﺮوﻣﻮزوم
 HBBرﻣﺰﻫﺎی
ٔ
ٔ
ﻗﺮار دارد.
 Plasmodium falciparumــ١
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ﻋﻼﻳﻢ :درد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ در ﺳﻴﻨﻪ ،ﻣﻔﺎﺻﻞ ،ﭘﺸﺖ ﻳﺎ ﺷﮑﻢ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد؛ ﺗﻮرم دﺳﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ ،ﻳﺮﻗﺎن؛ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر ،ﺑﻪ وﻳﮋه ذات اﻟﺮﻳﻪ و ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ؛ ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ ﮐﻠﻴﻪ،
ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی )زود ﻫﻨﮕﺎم( و ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ.
ﮐﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا )زود ﻫﻨﮕﺎم(؛ ٔ
ﺳﻨﮓ ٔ
درﻣﺎن :ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻓﻮﻟﻴﮏ اﺳﻴﺪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺣﺎد ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎری اﮐﺴﻴﮋن درﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺰرﻳﻖ
ﻣﺎﻳﻌﺎت و داروﻫﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻪ درون رگ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان و ژن درﻣﺎﻧﯽ از روش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
درﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻳﮏ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ در ﮐﻨﺎر ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻋﺎدی

اﻧﺘﺨﺎب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ
در ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪن اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ
ﺳﻤﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده ا ﻧﺪ .اﮔﺮ ﭘﺮﻧﺪه ای
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ را ﺷﮑﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻃﺮح و رﻧﮕﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ّ
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﯽ را ﺑﺨﻮرد ،از آن ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﻫﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آن
ﻳﮏ ﺑﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ای از ﻳﮏ ٔ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺘﻨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ  ۱۴ــ .(۵
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اﻟﻒ

ب

ﺳﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺷﮑﻞ  ۱۴ــ  ۵ــ ﭘﺮﻧﺪۀ ﺷﮑﻞ اﻟﻒ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﮥ ّ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎل ﺧﻮردن ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ ب ﭘﺮﻧﺪه
ﺳﻤﯽ ،در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺮاغ اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﭘﺮواﻧﮥ ّ
ﭘﺮﻧﺪه در آﻳﻨﺪه ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﺪ.

ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار
ﭘﺲ ،اﮔﺮ ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ ِﺑﺎل ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﺳﻤﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ٔ
ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻟﺬا ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﺳﻤﯽ ﻣﻘﻠﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻘﻠﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ٔ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ٔ
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻤﯽ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ،وﻟﯽ اﻳﻦ ﻃﻮر
ﻧﻴﺴﺖ! ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﻠﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی
ﻣﻘﻠّﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﮔﻮل ﺑﺨﻮرد و از ﺷﮑﺎر آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۱۴ــ .(۵در
واﻗﻊ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ای ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ آن ﻃﺮح و رﻧﮓ وﻳﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪه ﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻳﮑﯽ از
ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﻠّﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻴﺮﺳﻤﯽ اﺳﺖ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﻠّﺪ و ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻠّﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻫﺮﮔﺮوه
درﺻﺪی از ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از دو ﮔﺮوه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻳﮕﺮی را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﺗﻨﻮع در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ داﺋﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻧﺘﺨﺎب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻳﮏ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ آن در
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺜﺎل ﺗﻘﻠﻴﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﻠﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻻﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﻠﺪ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
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ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻮازن ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﺗﺮی اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و اﻧﺘﺨﺎب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﻮاﻋﯽ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻮازن ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮواﻧﮥ ﻣﻘﻠّﺪ

1

ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﻠﺪ

0

در ﮔﻮﻧﮥ ﻏﻴﺮﺳﻤﯽ
ﺷﮑﻞ ۱۵ــ  ۵ــ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﻠﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ آﻧﻬﺎ دارد.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
درﺑﺎره ﺑﺮﺗﺮی اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
 ۲ــ ﻳﮏ ﻣﺜﺎل
ٔ
 ۳ــ اﺛﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﻠﺪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ۴ــ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻮازن ﮐﻨﻨﺪه ﭼﻴﺴﺖ؟
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 ۴ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﯽ
ﮐﺎرل ﻟﻴﻨﻪ و ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺪﻳﻤﯽ ،ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﺎﻧﺪاران ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی
اوﻟﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ
زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ و از ﺟﺎﻧﺪاران دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻧﺪ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻣﺒﻨﺎی ٔ
ﮔﻮﻧﻪ ،ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻇﺎﻫﺮی )ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﯽ( ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺣﻮزه ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ،ﻣﻴﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ در ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی ژﻧﻮم و ﻳﺎ ﺗﻮاﻟﯽ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در
ﺑﻪ
ٔ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ داده ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﮏ اﺷﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ دارد .دو ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺎﻳﺪ
ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ؟
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ دﻗﻴﻘﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ داد و رده ﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺻﻔﺎت ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ
ﺳﻠﻴﻘﻪ ای اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  ۱۶ــ  .(۵ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع
ٔ

اﻟﻒ

ب
ﺷﮑﻞ  ۱۶ــ ۵ــ ﭼﮑﺎوک ﻫﺎی ﺷﮑﻞ اﻟﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﺳﮓ ﻫﺎی
ﺷﮑﻞ ب ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﺳﮓ اﻫﻠﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.
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ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﮕﺎه دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﻮﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،۱۹۴۲ارﻧﺴﺖ ﻣﺎﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮم
ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد:
ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش
»ﮔﻮﻧﻪ در زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪ و زاده ﻫﺎی زﻳﺴﺘﺎ ۱و زاﻳﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ آﻣﻴﺰش ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
واژه »ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ« در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دو ﺟﺎﻧﺪار ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻧﺪﮔﯽ در
ﻣﻨﻈﻮر از ٔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش ﻧﮑﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺧﺮوﺳﯽ
ﮐﻪ در اﻳﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﻣﻴﺰش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ! وﻟﯽ از دﻳﺪﮔﺎه
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻳﮏ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﻣﺮغ ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻴﺎورد،
از آﻣﻴﺰش اﻳﻦ ﻣﺮغ و ﺧﺮوس ،ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺲ از ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﻢ ﺟﺪاﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪه ﺑﺮﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ
ٔ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .از ﺗﻌﺮﻳﻒ ٔ
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﺗﺒﺎدل ژن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ رخ دﻫﺪ .ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ٔ
از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﻤﺎﻧﺪ؟
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﭼﻬﺎر زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻮش ﮔﻮزﻧﯽ ) (Peromyscus maniculatusدر ﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻮه ﻫﺎی راﮐﯽ در
آﻣﺮﻳﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ،ﻳﮏ واﺣﺪ رده ﺑﻨﺪی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ
از ﺟﺎﻧﺪاران اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺟﺰﻳﯽ
دارﻧﺪ( .زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﭼﻬﺎر زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ دارد و ﻟﺬا اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش
ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ ارﻧﺴﺖ ﻣﺎﻳﺮ ﻋﻀﻮ ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ،اﻳﻦ اﺳﺖ
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ
ﮐﻪ دو زﻳﺮ ٔ
ﮔﻮﻧﻪ  P.m. nebrascensisو  P.m. artemisiaeﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪٔ ،
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ آﻣﻴﺰش ﮐﻨﻨﺪ و از
اﻳﻦ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﻫﺮ ﻳﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دو زﻳﺮ ٔ
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ در واﻗﻊ راﻫﺮوﻫﺎی
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ دو زﻳﺮ ٔ
راه ٔ
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ.
ﺷﺎرش ژﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﻘﺮض ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را دو ٔ

 ۱ــ زﻳﺴﺘﺎ ) (viableﺑﻪ ﺟﺎﻧﺪاری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻳﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ دارد .در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﻧﺎزﻳﺴﺘﺎ ) (inviableﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﯽ از ﭘﻴﮑﺮش ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ اش ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زود ﻣﯽ ﻣﻴﺮد.
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borealis

artemisiae

nebrascensis

sonoriensis

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ژﻧﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ؟
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ در ﺟﺪا ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ٔ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل زﻳﮕﻮت از ﻟﻘﺎح ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ دو ٔ
زاده دو رﮔﻪ و ﻳﺎ ﻣﻮﺟﺐ
)ﺳﺪﻫﺎی ﭘﻴﺶ زﻳﮕﻮﺗﯽ( و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻤﻮ ﺳﻠﻮل زﻳﮕﻮت و ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻧﺎزاﻳﯽ آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )ﺳﺪﻫﺎی ﭘﺲ زﻳﮕﻮﺗﯽ(.ﺑﻪ
ٔ
ﺟﺪاﻳﯽ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﯽ( :اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺪاﻳﯽ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻳﮏ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎر ﻏﻴﺮ ﺳﻤﯽ ،ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺮده
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،وﻟﯽ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ،دو ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در اﻣﺮﻳﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً آﺑﺰی اﺳﺖ و
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در
ٔ
دﻳﮕﺮی در ﺧﺸﮑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺪاﻳﯽ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮای
ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﮋه ای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .دو ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺎﻧﺲ
ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺟﺪاﻳﯽ رﻓﺘﺎری :ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻔﺖ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﻨﺪ،
وﻳﮋه ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ــ ﮐﻪ ﺟﺪاﻳﯽ رﻓﺘﺎری ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ــ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺪاﻳﯽ
ٔ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری اﺳﺖ و ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﺣﺸﺮه ﻫﺎی
ﺷﺐ ﺗﺎب ﻧﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ،اﻟﮕﻮی وﻳﮋه ای ﺑﺮای ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﻧﻮر و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎده ﻫﺎی ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ دارﻧﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ )ﺷﮑﻞ  ۱۷ــ .(۵
ﻫﺮ ﻣﺎده ﻓﻘﻂ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻧﺮ ﻫﻢ ٔ
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ﺷﮑﻞ  ۱۷ــ  ۵ــ اﻟﮕﻮی ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ،ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺪاﻳﯽ رﻓﺘﺎری ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺣﺸﺮه ﺷﺐ ﺗﺎب ﻧﺮی آﻣﻴﺰش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺣﺸﺮه ﺷﺐ ﺗﺎب ﻣﺎده ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ٔ
ٔ
وﻳﮋه ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ اﻟﮕﻮی
ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر آن ٔ
ﺣﺸﺮه ﺷﺐ ﺗﺎب را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﺎﺑﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ٔ

ﮔﻮﻧﻪ ﭼﮑﺎوﮐﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۱۶ــ  ۵ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﮔﺎه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ وﻟﯽ دو
دو ٔ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .آوازﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻎ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ
ٔ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﺟﻔﺖ ﺧﻮد را از ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
ﺟﺪاﻳﯽ زﻣﺎﻧﯽ :اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺪاﻳﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﮔﻮﻧﻪ راﺳﻮ از ﻳﮏ ﺳﺮده در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ،دو ٔ
ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ زﻳﺮا ،ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
دﻳﮕﺮی اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  ۱۸ــ  ۵ﻧﻤﻮداری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﺎل ﺑﺮای آﻣﻴﺰش آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ،ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد
ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
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زﻳﺎد
ﻗﻮرﺑﺎﻏﮥ ۵

ﻗﻮرﺑﺎﻏﮥ ۴

ﻗﻮرﺑﺎﻏﮥ ۳

ﻗﻮرﺑﺎﻏﮥ ۲

ﻗﻮرﺑﺎﻏﮥ ۱
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻴﺰش
ﮐﻢ

ﻣﺮداد

ﺗﻴﺮ

ﺧﺮداد

اردﻳﺒﻬﺸﺖ

ﻓﺮوردﻳﻦ

ﺷﮑﻞ  ۱۸ــ  ۵ــ ﺟﺪاﻳﯽ زﻣﺎﻧﯽ .زﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ از ﻳﮏ ﺳﺮده

ﺟﺪاﻳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ :ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری
زﻳﺎدی ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺜﻼ ً ﺣﺸﺮات ﮔﺮده اﻓﺸﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮده ﻫﺎ را ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ؛ زﻳﺮا ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﮔﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪ ای ﺧﺎص ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و
ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ رﻧﮓ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه از ﮔﻞ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺟﺬاب ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺪاﻳﯽ را
ﮔﻮﻧﻪ وزغ ﺑﺰرگ ﺑﺎ وزغ ﮐﻮﭼﮏ
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮی از ﺟﺪاﻳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ،ﺟﺪاﻳﯽ ٔ
ﺟﺪاﻳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪٔ .
ﺟﺜﻪ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  ۱۹ــ .(۵
درﺧﺖ ﺑﻠﻮط اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺟﺪاﻳﯽ ،ﺗﻔﺎوت ٔ

ﺟﺜﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﻦ دو وزغ آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ  ۱۹ــ  ۵ــ ﺟﺪاﻳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽٔ .
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ﺟﺪاﻳﯽ ﮔﺎﻣﺘﯽ :ﻧﻮع دﻳﮕﺮی از ﺟﺪاﻳﯽ ،ﺟﺪاﻳﯽ ﮔﺎﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺪاﻳﯽ ﮔﺎﻣﺘﯽ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻠﻮل
ﺗﺨﻢ )زﻳﮕﻮت( را ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻟﻘﺎح داﺧﻠﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﺳﭙﺮم ﻫﺎی ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ،زﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻟﻘﺎح ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧﺪ و اﻓﺮاد ﻧﺮ
در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺎده ای از ٔ
و ﻣﺎده ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در آب آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ اﺳﭙﺮم ﻫﺎی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺨﻤﮏ ﻫﺎی
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﺎرور ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی وﻳﮋه ای ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ
ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﻪ ﻫﺎی
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮده ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪ.
ﮐﻼﻟﻪ ﮔﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪٔ ،
ﮔﺮده ﻫﺮﮔﻴﺎه ،ﻓﻘﻂ روی ٔ
ٔ
ﻧﺎزﻳﺴﺘﺎﻳﯽ دو رﮔﻪ :ﻟﻘﺎح ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن اﺧﺘﻼط ژﻧﺘﻴﮑﯽ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﺎزﻳﺴﺘﺎﻳﯽ دو رﮔﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺪا ﻣﺎﻧﺪن ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ژﻧﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﻤﮑﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﺟﻨﻴﻦ در
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری در اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از دو ٔ
اوﻟﻴﻪ ﻧﻤﻮ ﺑﻤﻴﺮد .ﻣﺜﻼً ،اﮔﺮ اﺣﻴﺎﻧﺎً آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۱۸ــ  ۵ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺮاﺣﻞ ٔ
ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭘﻴﻤﻮده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﻢ زاده ای ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ ،ﭘﻴﺶ
از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد .از آﻣﻴﺰش ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ ﻧﻴﺰ ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺟﺎﻧﺪار زﻧﺪه ﻧﻤﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ،
ﻧﺎزاﻳﯽ دو رﮔﻪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺪار دو رﮔﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﻴﺰش اﻓﺮاد دو ٔ
زﻳﺴﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﻴﺰش اﺳﺐ و اﻻغ اﺳﺖ ،زود ﻧﻤﯽ ﻣﻴﺮد )ﺷﮑﻞ  ۲۰ــ  .(۵اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﺪاﻳﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺐ و اﻻغ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽ اﻧﺪازد؛ زﻳﺮا ،ﻗﺎﻃﺮ ﻧﺎزاﺳﺖ! ﻧﺎزاﻳﯽ دو رﮔﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﺗﺒﺎدل ژن ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ،ﺑﻪ ﻳﮏ روﻧﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دو رﮔﻪ ﻧﺎزا
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ژن ﻫﺎی دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ٔ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺟﺪاﻳﯽ ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ژﻧﯽ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  ۲۰ــ  ۵ــ ﻧﺎزاﻳﯽ دو رﮔﻪ .از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ:
ﻗﺎﻃﺮ ،اﻻغ و اﺳﺐ
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ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاری دودﻣﺎن دو رﮔﻪ :ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺟﺪاﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﯽ ،ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاری دودﻣﺎن دورﮔﻪ اﺳﺖ .در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ،دو رﮔﻪ ﻫﺎی ﻧﺴﻞ اول زﻳﺴﺘﺎ و زاﻳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ دورﮔﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ آﻣﻴﺰش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،زاده ﻫﺎی ﻧﺎزﻳﺴﺘﺎ و ﻧﺎزا ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﭘﻨﺒﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ زاده ﻫﺎی ﻧﺴﻞ اول آﻧﻬﺎ ﻋﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﻧﺴﻞ دوم ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮوز
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و داﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ از ﺟﻮاﻧﻪ زدن ﻣﯽ ﻣﻴﺮﻧﺪ و ﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ.

ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ
ﮔﺎه ﻳﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ژﻧﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﻫﻢ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ارﺗﻔﺎع ﻫﺎی ﮐﻢ
ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻳﮏ ٔ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ دو زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ــ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام در ﻳﮏ ﺳﻤﺖ ﮐﻮه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻳﺨﭽﺎل ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﭼﻨﺪ ﭘﺎره ﺷﺪن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺷﻮد و ﺧﺸﮑﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ،ﻣﺤﻴﻂ آﺑﺰﻳﺎن دو ﺳﻮی ﺧﻮد را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ را
ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮک ﺟﺎﻧﺪار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻫﺰاران
ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد ژن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻳﮏ ﺧﺸﮑﯽ
ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی را ﭘﺮواز و ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ از ٔ
ﭼﻨﺪ ﺻﺪﻣﺘﺮی ﺑﺮای ﺟﺪاﮐﺮدن دو ﮔﺮوه از ﺣﻠﺰون ﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ
داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮده ،ﻫﺎگ ﻫﺎ و داﻧﻪ ﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ــ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ــ ﺷﺎرش ژن ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻳﺎ ﮐُﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺶ ،راﻧﺶ ژن و اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ
ﻓﻌﺎل اﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن ﺗﺒﺎدل ژن ﺑﻴﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد ،اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ زﻳﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،اﮔﺮ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﻳﺮا اﻋﻀﺎی ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺳﺎزﮔﺎری ﻫﺎی وﻳﮋه ای ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،رﻧﮓ ﻣﻮش ﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ روی ﺧﺎک ﻫﺎی آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﺗﻴﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻴﺮﮔﯽ و رﻧﮓ ﻣﻮش ﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺎﺳﻪ ای ﺑﻪ
روﺷﻨﯽ ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ،اﮔﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﯽ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
راﻧﺶ ژﻧﯽ در آﻧﻬﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ راﻧﺶ ژﻧﯽ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ِ
ﻧﺒﻮد ﺷﺎرش
ٔ
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ژﻧﯽ ،ﺑﺎ اﺛﺮ ﺟﻬﺶ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ و راﻧﺶ ژﻧﯽ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ زﻳﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻢ ﮐﻢ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﯽ اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻮد؛ ﻳﻌﻨﯽ ،ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺪاﻳﯽ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﭘﻴﺶ زﻳﮕﻮﺗﯽ ﻳﺎ ﭘﺲ زﻳﮕﻮﺗﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ،آواز ﺟﻔﺖ ﻳﺎﺑﯽ دو ﻧﻮع ﭘﺮﻧﺪه دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺷﺒﻴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻄﺤﯽ داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮده ﮔﺮوﻫﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ روی
ﮐﻼﻟﻪ ﮔﻞ ﻫﺎی ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ روﻳﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺪاﻳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ٔ
دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺰا
ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮان ﺗﺒﺎدل ژن ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﻤﻼ ً
ٔ
ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺷﮑﻞ  ۲۱ــ .(۵ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاﻳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﯽ
دﮔﺮﻣﻴﻬﻨﯽ ۱ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺷﺎرش ژن

دو ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﺎل ﺷﺎرش
ژن

ﺟﻤﻌﻴﺖ ۱

ﺟﻤﻌﻴﺖ ۲

ﺟـــﺪاﻳـــﯽ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﯽ
و ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﯽ
در ﻳﮏ
ﻧﺴﻞ روی
ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﻋﻀﺎی ﮔﻮﻧﮥ ۲

اﻋﻀﺎی ﮔﻮﻧﮥ ۱

ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ از ﺷﺎرش
ژن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ.
ا ﻧﻮ ا ع ﻣﺘﻔﺎ و ت ﻇﺎ ﻫﺮ
ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻣﺎﻧﻊ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ
ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوت

راﻧﺶ ژن و اﻧﺘﺨﺎب
ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ واﮔﺮاﻳﯽ
ﺑﻴﻦ ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ژﻧﯽ
ﻣﺤﻴﻂ ۲
ﺟﺪاﺷﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺎﻧﻊ اﻋﻀﺎی ﮔﻮﻧﮥ ۲
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽاﻋﻀﺎیدوﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﻳﺎن ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﯽ.

راﻧﺶ ﺑﺎﻋﺚ
واﮔﺮاﻳﯽ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ
ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی
ژﻧﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب( ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﯽ ﻫﻢ ﻣﻴﻬﻨﯽ

ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﺎﻧﻊ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ
ﻣﺤﻴﻂ ۱
اﻋﻀﺎی ﮔﻮﻧﮥ ۱

اﻟﻒ( ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﯽ دﮔﺮﻣﻴﻬﻨﯽ

ﺷﮑﻞ  ۲۱ــ  ۵ــ ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﯽ دﮔﺮﻣﻴﻬﻨﯽ و ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﯽ ﻫﻢ ﻣﻴﻬﻨﯽ .اﻟﻒ( ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﯽ دﮔﺮﻣﻴﻬﻨﯽ ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ،
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ب( ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﯽ ﻫﻢ ﻣﻴﻬﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ روی ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺟﺪاﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ ﺷﺎخ دار در ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎی اﻣﺮﻳﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ  ۲۲ــ .(۵ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﯽ زﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ.
اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﻳﮏ ٔ
 Allopatric speciationــ١
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ﺷﮑﻞ  ۲۲ــ ۵ــ ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﯽ دﮔﺮﻣﻴﻬﻨﯽ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ دو ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ ﺷﺎخ دار .اﺟﺪاد
اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ،ﭘﺲ از ﭘﻴﺶ روی ﻳﺨﭽﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در آن ﺟﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎﻳﯽ ،دو ٔ
از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎل ﻫﺎ از اﻳﻦ ٔ

ﺣﺪس زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ روی ﻳﮏ ﻳﺨﭽﺎل از ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ رﺳﻴﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ .اﻋﻀﺎی دو ﺟﻤﻌﻴﺖ در
ﻣﺪت ﺟﺪا ﺑﻮدن آﻧﻘﺪر ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻦ ﻳﺨﭽﺎل و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮ ،دﻳﮕﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﯽ دﮔﺮﻣﻴﻬﻨﯽ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﺠﺎب دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در دو ﺳﻮی ﻳﮏ دره
ٔ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ  ۲۳ــ.(۵

ﺷﮑـﻞ  ۲۳ــ  ۵ــ اﻳـﻦ دو ﻧـﻮع ﺳﻨﺠـﺎب در دو ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﻣـﺨﺘﻠﻒ زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐـﻨﻨﺪ ،ﻳﮑﯽ از آﻧﻬـﺎ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮی رﻧﮓ روﺷﻦ ﺗﺮ دارد.

در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﯽ دﮔﺮﻣﻴﻬﻨﯽ ،ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﯽ ﻫﻢ ﻣﻴﻬﻨﯽ ۱ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﯽ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ )ﺷﮑﻞ  ۲۱ــ .(۵آﺷﮑﺎرﺗﺮﻳﻦ
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دﻫﻪ ۱۹۰۰
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﯽ ،ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻠﯽ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در اواﻳﻞ ٔ
ٔ
۲
۱
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮﮔﻮدووری ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .او ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻞ ﻣﻐﺮﺑﯽ ) (۲n=۱۴ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ،روزی ﻣﺘﻮﺟﻪ
وﺟﻮد ﮔﻴﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اش ﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﭘﺪﻳﺪه
ﮔﻴﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ اﺳﺖ و  ۲۸ﮐﺮوﻣﻮزوم دارد .ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻴﻮز و ٔ
ﺟﺪاﻧﺸﺪن ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ )ﺷﮑﻞ ۲۴ــ  .(۵در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در آﻣﻴﺰش
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ اﻧﻮاع دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ،ﺟﺪاﻳﯽ ﭘﺲ زﻳﮕﻮﺗﯽ وﺟﻮد دارد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﮔﻴﺎه ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﻣﻐﺮﺑﯽ
ﻏﻴﺮ ِ
ﻃﺒﻴﻌﯽ دووری ﻣﻴﻮز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺟﺎی  nﮐﺮوﻣﻮزوم ۲n ،ﮐﺮوﻣﻮزوم دارﻧﺪ .اﮔﺮ
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ ﻳﮏ ﮔﻴﺎه دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﯽ آﻣﻴﺰش ﮐﻨﺪ ،ﺳﻠﻮل زﻳﮕﻮت ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ) (۳nﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮد
ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪی ﮐﻪ از ﻧﻤﻮ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل زﻳﮕﻮت ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺎزاﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮔﻴﺎه ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﻟﻘﺎﺣﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻳﺎ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ آن ،ﮔﻴﺎه ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ دﻳﮕﺮی ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﮐﺮوﻣﻮزوم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻠﻮل زﻳﮕﻮت ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﻫﻢ ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮔﻴﺎه
ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ ،زاﻳﺎﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دودﻣﺎﻧﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ را ﭘﺪﻳﺪ
آورد )ﺷﮑﻞ  ۲۴ــ .(۵
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ در آﻣﻴﺰش ﺑﺎ دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ،ﻋﻤﻼ ً ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ژﻧﯽ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه از
ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.
ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ  ۶ﮐﺮوﻣﻮزوم )ﺑﺪون
ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪد ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ(
زﻳﮕﻮت

ﮐﺎرﻳﻮﺗﻴﭗ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی واﻟﺪ

زاده ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻳﻮﺗﻴﭗ
ﭘﻠﯽ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ دارﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ

ﺧﻮدﺑﺎروری

اﺳﺖ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و

ﺧﻄﺎی ﻣﻴﻮزی

ﺧﻮدﺑﺎروری ﮐﻨﻨﺪ.
۴n=۱۲
ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ

۲n=۶
ﮔﺎﻣﺖ ﺑﺎ  ۶ﮐﺮوﻣﻮزوم )ﺑﺪون
ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪد ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ(

ﺷﮑﻞ  ۲۴ــ  ۵ــ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻠﯽ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﯽ ﻫﻢ ﻣﻴﻬﻨﯽ اﺳﺖ.
 Hugo De Vriesــ۱
 Oenothera Lamarckianaــ۲
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ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
 ۱ــ ارﻧﺴﺖ ﻣﺎﻳﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ از ﮔﻮﻧﻪ اراﺋﻪ داد؟ ﮐﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ را در زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
 ۲ــ اﻧﻮاع ﺟﺪاﻳﯽ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ۳ــ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎی ﺟﺪاﻳﯽ ﭘﺲ زﻳﮕﻮﺗﯽ و ﮐﺪام ﻳﮏ ﭘﻴﺶ زﻳﮕﻮﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 ۴ــ ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﯽ دﮔﺮﻣﻴﻬﻨﯽ را ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﯽ ﻫﻢ ﻣﻴﻬﻨﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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