۶

ﭘﻮﻳﺎﻳﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﻳﺴﺘﯽ

ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺪﻳﺪهای ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد و
ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر آﻫﺴﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺟﺘﻤﺎع زﻳﺴﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ.

ﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ:
ﭘﻴﺶ از
ٔ
ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
ٔ
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ﮐﺮه زﻣﻴﻦ از ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺣﺪود ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺣﺪود
اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ٔ
ٔ
اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ
ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖاﻧﺪ؟ ﭼﻪ
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ
اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ٔ
ٔ
اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران وﺟﻮد دارد؟
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ٔ
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﻫﻢﮔﻮﻧﻪای ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ،در ﻳﮏ ﻣﺤﻞ
روده ﻳﮏ اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﻌﻴﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﮐﻼی ٔ
ﮔﻨﺠﺸﮏﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی
ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ،ﻫﻤﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﻪ وﻳﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻪ وﻳﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ دارد :اﻧﺪازه ،ﺗﺮاﮐﻢ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ )ﺗﻮزﻳﻊ(.
اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
اﻧﺪازه :ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺪازۀ آن اﺳﺖ.
ٔ
اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺗﻮﻟﺪ ،ﻣﺮگ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﮐﻨﻨﺪه
ٔ
دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ٔ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﺑﻪ درون و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺑﻴﺮون .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﻮﻟ ّﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ درون اﻓﺰاﻳﻨﺪه ،اﻣﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺑﻴﺮون
اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﮏ ﮔﻠّﻪ ﻓﻴﻞ  ۱۰۰اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﻳﮏ ﺳﺎل
اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ
ﮐﺎﻫﻨﺪه
ٔ
ٔ
ٔ
۲
____
 ۲ﻣﺮگ و  ۱۰ﺗﻮﻟﺪ در اﻳﻦ ﮔﻠﻪ روی ﻣﯽدﻫﺪ .آﻫﻨﮓ ﻣﺮگ در اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ۱۰۰ﻳﺎ  ۰/۰۲و آﻫﻨﮓ ﺗﻮﻟﺪ
۱۰
____ ﻳﺎ  ۰/۱۰ﻓﺮد در ﺳﺎل اﺳﺖ .اﮔﺮ آﻫﻨﮓ ﻣﺮگ را از آﻫﻨﮓ ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻢ ﮐﻨﻴﻢ ،آﻫﻨﮓ اﻓﺰاﻳﺶ ذاﺗﯽ
۱۰۰
اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ) (rﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ .اﮔﺮ  Bآﻫﻨﮓ ﺗﻮﻟﺪ و  Dآﻫﻨﮓ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ:
r=B-D
r = ۰/۱۰ - ۰/۰۲ = ۰/۰۸
اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ را در ﻫﺮ واﺣﺪ زﻣﺎﻧﯽ
آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ذاﺗﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ
ٔ
ﻣﯽدﻫﺪ.
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اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮﺗﻮان ﺑﻘﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ،ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ
ٔ
از ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ .روﻳﺪادﻫﺎی ﻋﻈﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶﺳﻮزی ،ﺳﻴﻞ ،ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﯽ
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،ﺑﻘﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺣﺘﻤﺎل
آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان از ﺗﻨﻮع ژﻧﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ژﻧﯽ آن ﻣﯽاﻓﺰاﻳﺪ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺑﻘﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ درﻣﯽآﻳﻨﺪ و ﺻﻔﺎت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻂ را
ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭼﻴﺘﺎﻫﺎی آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﯽ از ﻧﻈﺮ ژﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪیﻫﺎی
ﻋﻘﻴﺪه زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن روﻳﺪادﻫﺎﻳﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎری ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ٔ
اﻧﻘﺮاض اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺮاﮐﻢ :ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻪ در ﻳﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ در ﻳﮏ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،ﻳﺎ ﺣﺠﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺮاﮐﻢ آن ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻢ ،و
ٔ
زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎس اﻓﺮاد آن ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ
ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﭘﺮاﮐﻨﺶ :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﭘﺮاﮐﻨﺶ آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﻓﺮاد آن ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﺗﻔﺎﻗﯽ ،ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ و
ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﭘﺮاﮐﻨﺶ دﺳﺘﻪای )ﺷﮑﻞ ۱ــ .(۶ﻫﺮﻳﮏ از اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻨﻌﮑﺲ ٔ
و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۱ــ ۶ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

ﺑﻮﻓﺎﻟﻮﻫﺎ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺶ

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ دارای

درﺧﺘﺎن ﮐﺎج در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪﺻﻮرت

دﺳﺘﻪای دارﻧﺪ.

ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻳﮏﻧﻮاﺧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱ــ۶ــ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ .ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ و دﺳﺘﻪای
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ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﺳﻪ وﻳﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۲ــ آﻫﻨﮓ اﻓﺰاﻳﺶ ذاﺗﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ؟
۳ــ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
۴ــ ﺳﻪ ﻧﻮع ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﺎﻧﺪاران را در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮﻳﮏ ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
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درﺑﺎره رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ،از اﻟﮕﻮﻫﺎی رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ
ٔ
اﻟﮕﻮﻫﺎی رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺳﺎده ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه در دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺟﺎی داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :اﻟﮕﻮی ﻧﻤﺎﻳﯽ
و اﻟﮕﻮی ﻟﺠﻴﺴﺘﻴﮏ.

آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﯽآﻳﻨﺪ از ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﻣﻴﺮﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ اﻟﮕﻮی رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن آﻫﻨﮓ ﺗﻮﻟﺪ و آﻫﻨﮓ ﻣﺮگ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﻢ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً آﻫﻨﮓ ﺗﻮﻟﺪ و ﻣﺮگ را ﺑﺮای ﺟﻤﻌﻴﺖ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻮﻟﺪ ،ﻳﺎ ﻣﺮگ در ﻫﺮﻳﮏ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﺑﺮ اﻧﺪازۀ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
دﻫﻨﺪه زﻣﺎن
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
اﻧﺪازه ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻤﻮداری ﮐﻪ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ آن ﻧﺸﺎن ٔ
ٔ
دﻫﻨﺪه ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ ،رﺳﻢ ﮐﻨﻴﻢ؛ ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪدﺳﺖ
و ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی آن ﻧﺸﺎن ٔ
ﻣﯽآﻳﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﻴﻞ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺪار
اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﻤﺮ را در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﺼﻮص آن ﮐﺸﺖ دﻫﻴﻢ،
ٔ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ؛ ﭼﻮن در اﺑﺘﺪا ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد آن ﺟﻤﻌﻴﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻄﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻗﺮار دارد .ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﻴﺎر ٔ
اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﻌﺪاد
اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ
ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪی
ٔ
ﭼﻨﻴﻦ اﻟﮕﻮﻳﯽ اﻟﮕﻮی ﻧﻤﺎﻳﯽ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ
)ﺷﮑﻞ ۲ــ.(۶
ﺷﮑﻞ ۲ــ۶ــ اﻟﮕﻮی رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ل« اﺳﺖ.
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زﻣﺎن

اﻟﮕﻮی ﻧﻤﺎﻳﯽ رﺷﺪ در ﻣﻮرد ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻳﺎ ﺧﻔﻴﻒ
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻗﺮار دارد.
اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻧﺪار )ﻏﺬا ،آب ،ﻧﻮر و …( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﮐﺎﻓﯽ در دﺳﺘﺮس ٔ
ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﻴﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای
اداﻣﻪ رﺷﺪ،
ﻏﺬا ،ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎری و ﺷﮑﺎر ﺷﺪن ،ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن
اﺟﺎزه ٔ
ٔ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﺷﺪن آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﻓﺮاد ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای
ﻣﺪﺗﯽ اﻟﮕﻮی ﻧﻤﺎﻳﯽ رﺷﺪ در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ً در ﺳﺎل  ۲۵ ،۱۹۱۱رأس ﮔﻮزن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺰﻳﺮهای
در آﻻﺳﮑﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر در اﺑﺘﺪا ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﯽ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۳۸ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۲۰۰۰رأس رﺳﻴﺪ .اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﻮزنﻫﺎ ــ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮔﻠﺴﻨﮓ اﺳﺖ ــ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦﮐﺮدن
ٔ
آن ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮزنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺣﺪی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۵۰ﺗﻨﻬﺎ  ۸رأس از آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ ۳ــ.(۶
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ﺷﮑﻞ ۳ــ۶ــ در ﻃﺒﻴﻌﺖ رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﯽ ﻣﺪت زﻳﺎدی
اداﻣﻪ ﻧﻤﯽ ﻳﺎﺑﺪ .اﻟﻒ ( ﮔﻮزن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ب( ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮزن ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﺟﺰﻳﺮهای واﻗﻊ در آﻻﺳﮑﺎ
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اﻟﮕﻮی رﺷﺪ ﻟُﺠﻴﺴﺘﻴﮏ
اﻟﮕﻮی ﻧﻤﺎﻳﯽ رﺷﺪ در ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻏﺬا ،آب ،ﻗﻠﻤﺮو و … ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ .در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ ،آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻤﻮاره ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﺎﻧﺪاران در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ و آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺜﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻤﺮ را ﺑﻪ ﻳﺎد آورﻳﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ در آن
ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﯽ ﻻزم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۰۰۰ﻣﺨﻤﺮ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺨﻤﺮ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۲۰۰۰رﺳﻴﺪ ،رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﻤﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﻨﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﻴﺮﻧﺪ .ﻋﺪد  ۲۰۰۰را ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و آن را ﺑﺎ  Kﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻟﮕﻮﻳﯽ از رﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۴ــ ۶ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻟﮕﻮی ﻟُﺠﻴﺴﺘﻴﮏ ۱رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ،
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ،ﺑﺎ ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺘﻦ رﻗﺎﺑﺖ و ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن
ٔ
آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
K

اﻧﺪازۀ ﺟﻤﻌﻴﺖ

زﻣﺎن
ﺷﮑﻞ ۴ــ ۶ــ اﻟﮕﻮی رﺷﺪ ﻟﺠﻴﺴﺘﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ

ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﻟﺠﻴﺴﺘﻴﮏ :اﻟﮕﻮی ﻟﺠﻴﺴﺘﻴﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﻣﺤﺪود درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ــﮐﻪ
اﻳﺮاد اﺻﻠﯽ اﻟﮕﻮی ﻧﻤﺎﻳﯽ ﺑﻮد ــ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ ) (Kﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ،
ﺧﻮد اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﺑﯽاﺷﮑﺎل ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻳﯽ ﻣﺜﻞ اﻟﮕﻮی
ﻟﺠﻴﺴﺘﻴﮏ ﺑﺘﻮان ﺗﻤﺎم رازﻫﺎی آن را ﺷﻨﺎﺧﺖ! اﻳﺮادﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻟﺠﻴﺴﺘﻴﮏ و ﻓﺮضﻫﺎی آن
 Logisticــ١
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وارد اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:
۱ــ در اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﺟﻬﺶﻫﺎی
ژﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺟﻬﺶﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﯽ ،آﻫﻨﮓ اﻓﺰاﻳﺶ ذاﺗﯽ
) (rآﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻧﻮاع ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﺟﻬﺶﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزده ﺑﺎﻻﺗﺮی در اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻮادﻏﺬاﻳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻘﺪار  Kاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
۲ــ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎزﺳﺎزی
و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦﺻﻮرت ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻘﺪار  Kﮐﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ )اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻮزنﻫﺎی آﻻﺳﮑﺎ اﻓﺘﺎد( .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻞ و ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﯽ )ﺳﻴﻞ ،آﺗﺶﺳﻮزی و…(
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی در  Kاﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
۳ــ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻓﺮاد ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻣﺜﻼ ً ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﮑﺎر ﻳﺎ
اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﺣﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﻮد،
از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ،اﮔﺮ
ٔ
ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﭘﺎﻳﻴﻦﺑﻮدن ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ )ﺑﻪﺟﺰ
ﺧﻮدﻟﻘﺎﺣﯽ( دارﻧﺪ ،ﺳﺒﺐ ﮐﻢ ﺷﺪن اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻔﺖﻳﺎﺑﯽ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ آﻫﻨﮓ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
۴ــ در اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺎﻧﺪاران ،اﻳﻦ ﻓﺮض ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺴﻴﺎری
از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻟﺬا ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت
اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺲ از
از ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮاﺗﺮ رود .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ،
ٔ
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺪﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
۵ــ در اﻟﮕﻮی ﻟﺠﻴﺴﺘﻴﮏ ،ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﺻﻠﯽﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﯽ.
ٔ
ﻫﺮ اﻟﮕﻮی رﻳﺎﺿﯽ زﻣﺎﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﮑﻞ ۵ــ۶
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺪار را ﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ،دﻟﻴﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﻟﮕﻮی
ﻟﺠﻴﺴﺘﻴﮏ ﻳﺎ اﻧﺤﺮاف از آن را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
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زﻣﺎن )روز(
ﺷﮑﻞ ۵ــ۶ــ ﻧـﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻳـﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ واﻗـﻌﯽ .اﻟﻒ( ﺳﻠﻮلﻫـﺎی ﻣﺨﻤـﺮ،
ب( ﮔـﻮﺳﻔﻨﺪ ﺗـﺎﺳﻤﺎﻧﯽ ،ج( ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮﺳﮏ ،د( ﭼﺮخ رﻳﺴﮏ )ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮﻧﺪه( ،ﻫـ( داﻓﻨﯽ.

ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ و ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎدﻟﯽ
رﺧﺪادﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶﺳﻮزی ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﺳﻴﻞ و ﮔﺮدﺑﺎد ــ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪﮔﺎه در ﻃﺒﻴﻌﺖ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ــ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ
آن و رﻗﺎﺑﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺪارد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺸﺮات و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﮏ ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ــﮐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ ــ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻣﺜﻼ ً ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﺳﺮﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎﻳﯽ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۶ــ.(۶
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ﺟﻔﺖ )در  ۱۰ﻫﮑﺘﺎر(

8
6
4
3

ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎدﻟﯽ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ
ﺗﻌﺪاد
زﻣﺎن
ﺷﮑﻞ ۶ــ۶ــ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ و ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎدﻟﯽ

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﻬﺮهداران در ﻃﻮل زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ و ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در آن ﺑﻪ ﻧﺪرت رخ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻳﻦ
اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ
ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ را ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ٔ
اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی
) (Kاﺳﺖ .رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺴﺎوی
ٔ
ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ و ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎدﻟﯽ ،دو ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ وﺿﻌﻴﺘﯽ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو
دارﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺤﺮاﻧﯽ .ﭘﺎﻳﺪاری ﻳﺎ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاری
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺠﻴﺪ؛ ﻣﺜﻼ ً ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن اﻏﻠﺐ ﺣﺸﺮات را از ﭘﺎی در
ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ٔ
ﻣﯽآورد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺰرگﺗﺮ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎدﻟﯽ و ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ ،ﻧﻮع اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ روی
ﺟﻨﺒﻪ
ٔ
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ٔ
ﮔﺴﺘﺮده اﻓﺮاد
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﻳﺪ ًا ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
ٔ
ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ و ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ آﻧﻬﺎ ،ﻳﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺪارد .ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
و ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪادی از زادهﻫﺎﻳﺶ از ﺑﺤﺮان ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪدر ﺑﺒﺮﻧﺪ .در آﻏﺎز ﻓﺼﻞ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ
ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ و رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ،ﺣﺘﯽ زادهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ و
ﺗﻮانﻣﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﻓﺮاد ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺮژی را ﺻﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﮐﻨﻨﺪ و
اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد زادهﻫﺎ،
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد زادهﻫﺎ را در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪوﺟﻮد آورﻧﺪٔ .
ٔ
۱
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎﺳﺖ )زﻳﺮا ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﻣﺎده و اﻧﺮژی ﻣﺤﺪود اﺳﺖ(ٔ .
در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻻروﻫﺎ در ﺑﻬﺎر از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺑﺮگﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﻴﺮه در ﺧﺎک ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ از ﭘﻴﻠﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
 Operophthera brumataــ١
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ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻳﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ۱۸ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ )در ﺣﺪود  ۹۱درﺻﺪ( در ﻓﺼﻞ
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﺨﻢﻫﺎ و ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﻻروﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎری از ﻻروﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ از ﺗﺨﻢ
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﺮگ ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﮐﻤﺘﺮی دارد و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﻓﺮاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﻧﻴﺴﺖ .آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺨﺖ دوام ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ (N ≅ K) ،رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ وﺟﻮد دارد .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻫﺒﺮد ﺑﻪوﺟﻮد آوردن
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﻮی
ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدی دارد؛ ﻟﺬا ،ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .در ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ دارﻧﺪ،
ٔ
واﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺒﺮ ،ﮔﻮرﻳﻞ و ﻋﻘﺎب از اﻳﻦ ﮔﺮوهاﻧﺪ.
در ﺟﺪول ۱ــ ،۶ﻓﻬﺮﺳﺖ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ .آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﺮﻳﮏ
از ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ؟
ﺟﺪول ۱ــ۶ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﮥ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎدﻟﯽ و ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ
ﻋﻮاﻣﻞ

ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎدﻟﯽ

آب و ﻫﻮای ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ

ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ
ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ

ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ

ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﺪﻓﺪار ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ

اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ
ٔ

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ،ﺗﻌﺎدﻟﯽ؛ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن ،ﻏﻴﺮﺗﻌﺎدﻟﯽ؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺧﻴﻠﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ
از ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ؛ ﻣﺤﻴﻂ اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه
ﻣﺤﻴﻂ؛ ﻣﺤﻴﻂ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه

رﻗﺎﺑﺖ

ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺷﺪﻳﺪ

ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺮاﮐﻢ

اﻏﻠﺐ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ۱ــ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آﻫﺴﺘﻪ
۱ــ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺳﺮﻳﻊ
در اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ۲ــ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻻ
۲ــ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻳﻊ
۳ــ اﻓﺮاد دﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ۳ .ــ اﻓﺮاد زود ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﺟﺜﻪ ﺑﺰرگ
ﺟﺜﻪ ﮐﻮﭼﮏ
۴ــ ٔ
۴ــ ٔ
۵ــ ﻣﻌﻤﻮ ﻻ ً ﻫﺮ ﻓـﺮد ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ۵ــ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﺮ ﻓﺮد ﻳﮏ ﺑﺎر ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﻞ دارد.
۶ــ ﺗـﻌﺪاد ﮐﻤﯽ
زاده ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ وﺟﻮد
زاده ﺑـﺰرگ ﺑـﻪ وﺟﻮد ۶ــ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی
ٔ
ٔ
ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ

ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﮏ ﺳﺎل

ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﺗﺎه ،اﻏﻠﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﻳﮏ ﺳﺎل

ﻧﺘﻴﺠﻪ

ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ

زادآوری ﺳﺮﻳﻊ

ﻫﺮم ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻮﻳﺎﺗﺮ از ﻫﺰار ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﻮﻳﺎﻳﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ
اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً ﻳﮏ راه ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻮداری اﺳﺖ ﮐﻪ روی آن ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ،
روی ﻣﺤﻮر yﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد روی ﻣﺤﻮر xﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ در ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﻦﺗﺮ در ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻤﻮداری ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﺮﻣﯽ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ آن را ﻫﺮم ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۷ــ.(۶
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻳﻨﺪه :ﻫﺮم ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاوان دارد .ﻣﺜﻼ ً ﻫﺮم ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
را در ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً
ٔ
ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻫﻤﻴﺖ
ﺧﺎﺻﯽ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ اﺛﺮی ﮐﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﭘﺲ از ازدواج ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﻫﺮم ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﺮ ٔ
+80
75 _ 79
70_ 74

ﻣﺮد

زن

65 _ 69
_
60 64
55 _ 59
50 _ 54
45 _ 49
40 _ 44
35 _ 39
30_ 34
25 _ 29
20 _ 24
15 _ 19
10 _ 14
5_9
0 _4
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ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ
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1
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ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ

ﺷﮑﻞ ۷ــ۶ــ ﻫﺮم ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ۱۳۸۵
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ اﻧﻮاﻋﯽ از ﻫﺮمﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎن را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه
درﺑﺎره ﺳﺮﻋﺖ و آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﻫﺮﻳﮏ از اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.
ٔ

ﺳﻦ ﺑﺎﻻی
 ۴۵ﺳﺎل

ﺳﻦ ۴۴ــ۱۵
زﻳﺮ
 ۱۵ﺳﺎل

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻫﺮﻳﮏ از اﻧﻮاع ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﻓﺮاد
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۲ــ ﭼﺮا در ﻃﺒﻴﻌﺖ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﯽ و ﻟﺠﻴﺴﺘﻴﮏ اﺳﺖ؟
۳ــ در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﺑﺎره ﻫﺮﻳﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ آﻫﺴﺘﮕﯽ ،ﻧﻤﺎﻳﯽ ،اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺷﺮح ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ٔ
ﺗﻌﺪاد

زﻣﺎن
ﮐﺎﻫﺶ
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اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ

ﻧﻤﺎﻳﯽ

آﻫﺴﺘﮕﯽ

۴ــ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻫﺮﻳﮏ از اﻟﮕﻮﻫﺎی رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﯽ و ﻟﺠﻴﺴﺘﻴﮏ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۵ــ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺟﺎﻧﺪار را ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﻢ؟
۶ــ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻴﺎن ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﻳﮏ ورزﺷﮕﺎه از ﮐﺪام ﻧﻮع اﺳﺖ ،ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،ﻳﮏﻧﻮاﺧﺖ
ﻳﺎ دﺳﺘﻪای؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ  ۱۳۹ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺎلﻫﺎﻳﯽ
۷ــ ﺑﻪ ﻫﺮم ﺳﻨﯽ ﮐﺸﻮر در
ٔ
ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻔﺴﻴﺮ دادهﻫﺎ
دﻫﻪ  ۱۹۳۰ﺗﻌﺪادی ﻗﺮﻗﺎول را در ﺟﺰﻳﺮهای ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺮﻗﺎول
۱ــ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ٔ
ﺑﻮد رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ،ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺗﺤﻤﻞ اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ .راه رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪای ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
2,000

1,000

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
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ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل
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ارزﻳﺎﺑﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
۲ــ ﭘﺲ از آﺗﺶﺳﻮزی در ﺟﻨﮕﻞ ،ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در
ٔ
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻌﺎدﻟﯽ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ.
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ
۳ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ۷ــ ،۶ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﻫـ .ش .در ﻫﺮم ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮانﻣﻮج
ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۶۱روی داد ،ﭼﻪ وﺿﻌﻴﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
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 ۳رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻧﺪاران در ﻳﮏ اﺟﺘﻤﺎع زﻳﺴﺘﯽ
ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪار ﻳﮏ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ ،ﺧﻴﻠﯽ زود
درﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎری ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﺎﻧﺪاران اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺟﺪا
ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ.
از ﻫﻢ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪار در اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺰﺋﯽ از ﻳﮏ ٔ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل آﻧﻬﺎ در زﻣﺎنﻫﺎی
رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ :رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ٔ
ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢآﻫﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ ً ﮔﺮدهاﻓﺸﺎﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻞدار ،ﻫﻢآﻫﻨﮓ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن ﺣﺸﺮات و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻧﻮران ﮔﺮدهاﻓﺸﺎن ﺻﻔﺎﺗﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را واﻣﯽدارد ﺗﺎ ﻏﺬا ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ
ﮔﺮده آﻧﻬﺎ را ﻣﯽاﻓﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ .در ﺷﮑﻞ ۸ــ ۶ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ٔ
ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎت ﺟﺎﻧﻮران ﮔﺮدهاﻓﺸﺎن و
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪوﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﻫﻢ آﻫﻨﮕﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ
ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﮏ دارﻧﺪ ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ۱ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ِ
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ دوﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮی
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺷﮑﺎر و ﺷﮑﺎرﭼﯽ :ﺻﻴﺎدی ﻧﻮﻋﯽ ٔ
وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﺮ و ﺷﮑﺎر
را ﻣﯽﺧﻮرد .ﻣﺜﺎلﻫﺎی آﺷﻨﺎی اﻳﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺷﮑﺎر ﮔﻮرﺧﺮ ﺑﻪ ٔ
راﺑﻄﻪ ﺻﻴﺎدی را
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎر ﻳﺎ ﮔﺮﺑﻪ اﺳﺖ در ﺷﮑﻞﻫﺎی دﻳﮕﺮ ٔ
ﻣﻮش ﺑﻪ ٔ
ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻋﻨﮑﺒﻮتﻫﺎ و اﻧﻮاﻋﯽ
از ﻫﺰارﭘﺎﻳﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۸ــ۶ــ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه .ﻧﻮﻋﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه و ﭘﺮﻧﺪ ٔه ﺷﻬﺪﺧﻮار ﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻮک ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد ﺷﻬﺪ را
ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎ ِ
از اﻋﻤﺎق اﻳﻦ ﮔﻞ ﻣﯽﻣﮑﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای آن
ﮔﺮدهاﻓﺸﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
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 coevolutionــ١

راﺑﻄﻪ ﺻﻴﺎدی اﺳﺖ .اﻧﮕﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً روی ﻣﻴﺰﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ از آن
راﺑﻄﻪ اﻧﮕﻠﯽ ﻧﻮع وﻳﮋهایاز ٔ
ٔ
اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ و از ﺑﺪن آن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻧﮕﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﮕﻞ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ زﻳﺎد دارد .ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل زادهﻫﺎی اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺎﻧﻮران اﻧﮕﻞ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﭙﺶ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻨﻪﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺸﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ
اﻧﮕﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﮕﻞﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮمﻫﺎی اﻧﮕﻞ روده ،ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درون
ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﻓﺎع ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻴﺎهﺧﻮاران :اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺷﮑﺎر و ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﺪ ﮐﻪ راهﻫﺎی ﻓﺮار ﺷﮑﺎر از ﺷﮑﺎرﭼﯽ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺮﺧﻮرد ﻳﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن،
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﮑﺎرﭼﻴﺎن ﺧﻮد )ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻴﺎهﺧﻮار( ﺗﻴﻎ و
ﻣﺒﺎرزه آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻦ دﺷﻤﻦ ،ﻳﮑﯽ از ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮﻳﻦ
ﺧﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ
ٔ
ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮادی دﻓﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮی ﻧﺎم دارﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی
راهﻫﺎﺳﺖ .در واﻗﻊ ٔ
ﺛﺎﻧﻮی ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ راه دﻓﺎﻋﯽ اﻏﻠﺐ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻴﺮه
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ٔ
ﺧﺮدل ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺐﺑﻮ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع روﻏﻦ َ
ﺗﻴﺮه ﮔﻴﺎﻫﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻢ و ﺗﺮﺑﭽﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﺰه ﺗﻨﺪ اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ٔ
ﻣﺰه ﺗﻨﺪ داردٔ .
روﻏﻦ ﺧﺮدل ﺑﻮ و ٔ
ﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﺟﻮد ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮای ﺣﺸﺮات ّ
ﮔﻴﺎهﺧﻮاران ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﻮط دﻓﺎﻋﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ :ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻴﺎهﺧﻮار
ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﻠﻢ روی ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ دﻓﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ،ﻧﻮزاد ٔ
ﺗﻴﺮه ﺷﺐﺑﻮ زﻧﺪﮔﯽ و از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .روﻏﻦ ﺧﺮدل ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺎری
ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﻠﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﻤﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻮزاد
ٔ
از ﺣﺸﺮات ّ
روﻏﻦ ﺧﺮدل را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮐﻨﺪ و از اﺛﺮﻫﺎی ﺳﻤﯽ آن در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.

رواﺑﻂ درازﻣﺪت ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻫﻢزﻳﺴﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﮔﺮ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺪار از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در درازﻣﺪت ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ٔ
راﺑﻄﻪ ﻫﻢزﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﺮدو ﻃﺮف،
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻫﻢزﻳﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ٔ
ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢزﻳﺴﺘﯽ ،ﮐﺪام ﺟﺎﻧﺪار
ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد ،اﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻗﺪری دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
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راﺑﻄﻪ ﻫﻢزﻳﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻳﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ
ﻫﻢﻳﺎری :ﻫﻢﻳﺎری ﻧﻮﻋﯽ ٔ
اﻧﻮاع رواﺑﻂ ﻫﻢﻳﺎری ﺑﻴﻦ ﻣﻮرﭼﻪ و ﺷﺘﻪ در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۹ــ .(۶ﺷﺘﻪﻫﺎ ﺣﺸﺮات ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﺷﻴﺮه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺟﻮان و ﺳﺒﺰ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺪام
ﻣﮑﻨﺪه دﻫﺎﻧﯽ ﺧﻮد ٔ
ٔ
ﺷﻴﺮه ﭘﺮورده
ﭘﺮورده ﮔﻴﺎه ﻣﻴﺰﺑﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ از درون آوﻧﺪﻫﺎی آﺑﮑﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻣﮑﻨﺪ .ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﻣﻮﺟﻮد در ٔ
ٔ
از ﻣﺨﺮج آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺗﺮاوش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎ از اﻳﻦ ﻗﻄﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ از
ﺷﺘﻪﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺸﺮات ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ۹ــ.(۶

ﺷﮑﻞ ۹ــ۶ــ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ .ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﺷﺘﻪﻫﺎی
روی اﻳﻦ ﺳﺎﻗﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از ﺷﻴﺮهای ﮐﻪ از
ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻢﺳﻔﺮﮔﯽ :ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﻫﻢزﻳﺴﺘﯽ ﻫﻢﺳﻔﺮﮔﯽ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ،ﻳﮏ ﻃﺮف ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد
و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد و ﻧﻪ زﻳﺎن .ﻳﮏ ﻧﻮع ﻣﻌﺮوف ﻫﻢﺳﻔﺮﮔﯽ ﺑﻴﻦ دﻟﻘﮏ ﻣﺎﻫﯽ و ﺷﻘﺎﻳﻖ درﻳﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﻧﻮﻋﯽ از ﮐﻴﺴﻪﺗﻨﺎن اﺳﺖ ،وﺟﻮد دارد .ﺷﻘﺎﻳﻖ درﻳﺎﻳﯽ ﺧﺎرﻫﺎی ﮔﺰﻧﺪهای دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران
ﺳﻤﯽ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۱۰ــ.(۶

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ۶ــ ﻫﻢﺳﻔﺮﮔﯽ :دﻟﻘﮏ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ از ﻧﻴﺶ اﻳﻦ ﺷﻘﺎﻳﻖ درﻳﺎﻳﯽ
در اﻣﺎناﻧﺪ و در ﻣﻴﺎن ﺑﺎزوﻫﺎی آن ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﯽ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
۱ــ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺷﮑﺎر ــ ﺷﮑﺎرﭼﯽ را ﻧﻮﻋﯽ
ٔ
۲ــ زﻧﺒﻮران ﻋﺴﻞ ژاﭘﻨﯽ ﻧﻮﻋﯽ راﻫﺒﺮد دﻓﺎﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺒﻮران ﺳﺮخ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
زﻧﺒﻮرﻫﺎی وارداﺗﯽ اروﭘﺎﻳﯽ ﺑﻪ ژاﭘﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ زﻧﺒﻮران از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻫﻤﺮاه را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
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 ۴رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ

اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﻴﺎب ﺑﺎﻋﺚ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ در ﻳﮏ زﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ در
ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻏﺬا ،ﻣﮑﺎن آﺷﻴﺎﻧﻪ ،ﻓﻀﺎ ﺑﺮای
زﻳﺴﺘﻦ ،ﻧﻮر ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و آب ،ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد
رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺮاوان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ،در اﻓﺮﻳﻘﺎ ،ﺷﻴﺮ و ﮐﻔﺘﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ درﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺘﻴﺰی
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ درﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﻫﺮدو ﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﻴﺎری از اﻧﻮاع
ﮐﻪ در ٔ
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﮔﻴﺮی و ﺳﺘﻴﺰ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎﻧﺪاران رﻗﻴﺐ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ رﻗﻴﺒﺎن ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
درﺑﺎره آن ﭘﺎﺳﺦ
درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪار در اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ
ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت
ٔ
ٔ
دﻫﻴﺪ :آن ﺟﺎﻧﺪار ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﻴﺢﺗﺮ آن ﺟﺎﻧﺪار اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﮐﺠﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﺟﺎﻧﺪار ﮐﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪار را در اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐُﻨﺎم ۱آن ﺟﺎﻧﺪار ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .در
ﻫﻤﻪ راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ.
واﻗﻊ ﮐﻨﺎم ﻳﻌﻨﯽ ٔ
ﮐُﻨﺎم ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪار را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮرد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی دﻣﺎﻳﯽ ،رﻃﻮﺑﺘﯽ ﻳﺎ ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮد .ﮐﻨﺎم را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺷﺘﺒﺎه
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﺎم
ﮔﺮﻓﺖ .زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﮑﺎن اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎم اﻟﮕﻮﻳﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ ۱۱ــ۶
ٔ
ﭘﻠﻨﮓ ﺟﺎﮔﻮار را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.

ﻏﺬا :ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ،ﻣﺎﻫﯽ
و ﻻکﭘﺸﺖ

ﺷﮑـﻞ ۱۱ــ ۶ــ ﮐـﻨـﺎم

ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ :در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

ﭘﻠﻨﮓ ﺟﺎﮔﻮار.

زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﻫﻢ در روز ﺷﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ در ﺷﺐ
 nicheــ١
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ﮐﻨﺎم را اﻏﻠﺐ از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺮ ﺳﻴﺮ اﻧﺮژی اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛
ﻣﺜﻼً ،ﮐﻨﺎم ﻳﮏ ﮔﻮزن ﮐﻪ از ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺎهﺧﻮار ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻨﺎم ﺑﻌﻀﯽ از
ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ دارد .اﮔﺮ در ﻳﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻤﺒﻮد وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻨﺎم ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﻢاﻧﺪازه ﻧﻴﺴﺖ :ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺎم ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻨﺎم ﭼﻨﺪ ٔ
ِ
ﭘﺮﻧﺪه آوازﺧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻏﺬای ﺧﻮد ﮐﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ .ﺳ ْﺴﮏ ﻧﻮﻋﯽ ٔ
ﺣﺸﺮات ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺮای ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺎم اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را
ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ :دﻣﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ،ﻣﻮﻗﻌﯽ از ﺳﺎل ﮐﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه آﺷﻴﺎﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻏﺬای ﻣﻮرد
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﻋﻼﻗﻪ آن و ﻣﺤﻠﯽ از درﺧﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻏﺬای ﺧﻮد را از آنﺟﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورد ،از ٔ
ٔ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﻴﻔﯽ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪار ،ﺗﻮان زﻳﺴﺘﻦ در آﻧﻬﺎ را دارد ،ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ :ﺳﺴﮏ زرد ﻏﺬای ﺧﻮد را از ﺣﺸﺮات ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﻻی درﺧﺘﺎن ﮐﺎج ﻧﻮﺋﻞ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺣﺸﺮات در ﺑﺨﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮ درﺧﺖ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۲ــ .(۶ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﺴﮏ زرد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از درﺧﺖ ﮐﺎج ﻧﻮﺋﻞ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
درﺑﺎره ﮐﻨﺎم اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم
دﻫﻪ  ۱۹۵۰راﺑﺮتﻣﮏ آرﺗﻮر ۱ﮐﻪ ﺑﻮمﺷﻨﺎس ﺑﻮد ﭘﮋوﻫﺸﯽ
در اواﺧﺮ ٔ
ٔ
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺴﮏ را
داد .ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ در ﺷﮑﻞ ۱۲ــ ۶ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .او رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪای ﭘﻨﺞ ٔ
ﮐﻪ رﻗﻴﺐ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار داد و ﭘﯽﺑﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﭘﻨﺞﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ،اﻣﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
درﺧﺖ ﮐﺎج ﻧﻮﺋﻞ ،ﻏﺬای ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی ﻫﺮ ﭘﻨﺞﮔﻮﻧﻪ ﻳﮑﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﮔﻮﻳﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺨﺶ وﻳﮋهای از درﺧﺖ ﮐﺎج ﻧﻮﺋﻞ ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﻪدﺳﺖ
آورد .ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻨﺎم واﻗﻌﯽ آن ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﻨﺎم واﻗﻌﯽ ﺳﺴﮏ
زرد ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ )ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﯽ درﺧﺖ( از ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی آن )درﺧﺖ ﮐﺎج ﻧﻮﺋﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ( اﺳﺖ.
ﻣﺰﻳﺖ ﮐﺴﺐ ﻏﺬا از ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ اﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺴﮏ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮن ﻣﺤﻞﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﻏﺬای ﭘﻨﺞ ٔ
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪای ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ٔ
ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺴﮏ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ درﻧﻤﯽﮔﻴﺮد .او ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ٔ
ﺳﺴﮏ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻣﻮاﻓﻖاﻧﺪ.
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ﺳﺴﮏ ﺳﺒﺰآﺑﯽ

ﺳﺴﮏ ﺳﻴﻨﻪ ﺳﺮخ

ﺳﺴﮏ ﺳﻴﻨﻪﺳﻴﺎه

ﺳﺴﮏ ﭘﺸﺖ ﺳﻴﺎه

ﺳﺴﮏ زرد

ﻧﻮع ﺳﺴﮏ ﮐﻪ روی ﻳﮏ
ﺷﮑﻞ ۱۲ــ۶ــ ﮐﻨﺎم واﻗﻌﯽ .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ِ
ﻧﻮع درﺧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻨﺎم واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه دادهﻫﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺎم واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻧﺪاران :دو وﻳﮋﮔﯽ ﮐﻨﺎم ﺟﺎﻧﻮران ﺷﮑﺎرﭼﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﻧﺪازه
اﻧﺪازه ﺷﮑﺎر و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺪار ﺷﮑﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورد.ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ:
ٔ
اﻧﺪازه ﺷﮑﺎر و ﻣﺤﻠﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﻟﮑﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ،
ٔ
ٔ
ﮔﻮﻧﻪ  Aﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻴﺮهﺗﺮﻳﻦ ﻟﮑﻪ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار دارد ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ
ﭘﺮﻧﺪه
ﮐﻪ ٔ ٔ
ﺷﮑﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﮔﻮﻧﻪ  Aﺑﻴﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارد ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ.
۱ــ
ﭘﺮﻧﺪه ٔ
اﻧﺪازه ﺷﮑﺎری را ﮐﻪ ٔ
ٔ
ﮔﻮﻧﻪ  Aدر آن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﭘﺮﻧﺪه ٔ
۲ــ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﮐﻪ ٔ
ﮔﻮﻧﻪ A
ﺗﻬﻴﻪ آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ٔ
ﮔﻮﻧﻪ  Bو ﻣﮑﺎن ٔ
ﮔﻮﻧﻪ  Aاﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﻏﺬای ٔ
ﮔﻮﻧﻪ  Bرا ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ٔ
۳ــ ٔ
ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ  Aﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺣﻀﻮر ٔ
ﮔﻮﻧﻪ  Bدر ﺳﺎﻋﺘﯽ از روز ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ٔ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ٔ
ﮔﻮﻧﻪ  Aﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
 Bﭼﻪ اﺛﺮی ﺑﺮ ٔ
ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ  Cﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﮑﺎر ٔ
ﮔﻮﻧﻪ  Aوارد ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﺷﮑﺎر ٔ
ﮔﻮﻧﻪ  Cرا ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ٔ
۴ــ ٔ
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ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ  Cﺷﮑﺎرﻫﺎﻳﯽ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۳ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﻀﻮر ٔ
 Aاﺳﺖ؛ اﻣﺎ ٔ
ﮔﻮﻧﻪ  Aﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
 Cﭼﻪ اﺛﺮی ﺑﺮ ٔ
ﮔﻮﻧﻪ  Aﺑﺎﺷﺪ،
ﮔﻮﻧﻪ  Aاﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ آن دﻗﻴﻘﺎً ﺷﺒﻴﻪ ٔ
۵ــ اﮔﺮ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ٔ
ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
ﻟﮑﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟
۶ــ ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮﻳﻦ ٔ

ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ )(m

11
10
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8
7
6
5
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3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ﻃﻮل ﺑﺪن ﺷﮑﺎر)(mm

ﺑﺮ اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد.
درﺑﺎره ﻳﮏ ﻣﻮرد رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم
دﻫﻪ  ،۱۹۶۰ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﺑﻪﻧﺎم ژوزف ﮐﺎﻧﻞ ۱ﭘﮋوﻫﺸﯽ
در ﺳﺎلﻫﺎی ٔ
ٔ
داد .اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ دو ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﭼﺴﺐ را ﮐﻪ در ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .ﮐﺸﺘﯽ ﭼﺴﺐ ﺟﺎﻧﻮری درﻳﺎزی ،از ﮔﺮوه ﺳﺨﺖﭘﻮﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻤﺮ
ﻧﻮزاد اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا آزاداﻧﻪ در آب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ٔ
ﮔﻮﻧﻪ  ۱ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺧﻮد را ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .در ﺷﮑﻞ ۱۳ــ ۶ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﭼﺴﺐ ٔ
ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺰر از آب ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻫﻤﻴﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﻋﯽ دﻳﮕﺮ ﮐﺸﺘﯽ
)ﮔﻮﻧﻪ (۲را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ روی ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﺗـﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ،اﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺪرت
ﭼﺴﺐ ٔ
در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ۲
ﮐﺎﻧﻞ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﭼﺴﺐﻫﺎ را از وﺟﻮد ٔ
ﮔﻮﻧﻪ  ۱ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﺗﺨﺘﻪﺳﻨﮓﻫﺎ را ﻧﻴﺰ
ﭘﺎک ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ٔ
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ﮔﻮﻧﻪ  ۱در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ آن ﺑﺮای
اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش ٔ
زﻳﺴﺘﻦ در آن ﺑﺨﺶ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺴﺖ و درواﻗﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢﻋﻤﻖ و ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی آن
ﮔﻮﻧﻪ  ۲را روی اﻳﻦ ﺗﺨﺘﻪﺳﻨﮓﻫﺎ ﮐﺸﺖ ﻣﯽداد ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮد
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ٔ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﺗﺨﺘﻪﺳﻨﮓﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب و در آنﺟﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ  ۲ﺑﻪﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺨﺘﻪﺳﻨﮓﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۳ــٔ .(۶
ﮔﻮﻧﻪ ۱ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻀﻮر ٔ
دﻳﮕﺮ ٔ
ﮔﻮﻧﻪ  ۱ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺎزش
 ۲در ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ٔ
ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ  ۱ﻧﻤﯽرﺳﺪٔ .
ﮔﻮﻧﻪ  ۲ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢﻋﻤﻖ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی از آب ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺎی ٔ
ٔ
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐُﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی ﺧﻮد را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن
 ۱ﺑﻪﻋﻠﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ٔ
ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﮏآرﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،رﻗﺎﺑﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﻮﻧﮥ ۱

ﮔﻮﻧﮥ ۲

ﮐﻨﺎم واﻗﻌﯽ ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی
ﺷﮑـﻞ ۱۳ــ۶ــ اﺛﺮ رﻗـﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﭼﺴﺐ .ﮐُ ﻨﺎم واﻗﻌﯽ  ۱از
ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی آن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ .ﭼﻮن اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﻧ ٔﻪ  ۲اﺳﺖ.

رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺪون ﺗﻘﺴﻴﻢﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﺮاض ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﺪودﻳﺖ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﮏ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﻌﺮض رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .داروﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎد ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ ،ﺣﺎدﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻦﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ روش ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ
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اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ،ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ
دﻫﻪ  ۱۹۳۰ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی روﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻮس ،١ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﻫﻤﻮاره از آن ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد؟ در ﺳﺎلﻫﺎی ٔ
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﯽ دﻗﻴﻖ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.
۲
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺴﯽ
ﮔﻮﻧﻪ  (۲را ﮐﻪ از ﻳﮏ ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﮔﻮس در آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮد ،دو ٔ
)ﮔﻮﻧﻪ  ۱و ٔ
ٔ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻳﮏ ﻇﺮف ﮐﺸﺖ داد .ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﻤﻮاره ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد
دﻓﻌﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ دارد )ﺷﮑﻞ ۱۴ــ .(۶ﮔﻮس ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ درﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ را از زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪٔ ،
ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﺬف دراﺛﺮ رﻗﺎﺑﺖ را ﺣﺬف رﻗﺎﺑﺘﯽ ۳ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺖ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ دﻳﮕﺮی را از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ )درﺣﺠﻢ(
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ﮔﻮﻧﮥ۳
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ در ﻳﮏ زﻳﺴﺘﮕﺎه دو ﮐﻨﺎم
ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ ،ﻫﺮ دو ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
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ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ )درﺣﺠﻢ(
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ﺷﮑﻞ ۱۴ــ۶ــ ﺣﺬف رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﺎراﻣﺴﯽ .در آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﻮس ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠ ٔﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎمﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی رﻗﻴﺐ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
 Competitive exclusionــ٣
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 G.F.Gauseــ١
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رﻗﺎﺑﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ :آﻳﺎ درﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود،
ﻫﻤﻮاره ﺣﺬف رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ روی ﻣﯽدﻫﺪ؟
)ﮔﻮﻧﻪ  (۳را ﺑﻪﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﭘﺎراﻣﺴﯽ  ۱وارد
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮی از ﭘﺎراﻣﺴﯽ ٔ
ﮔﻮس در آزﻣﺎﻳﺸﯽ دﻳﮕﺮ ٔ
ﮐﺮد .ﻏﺬای اﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺴﯽ ﻧﻴﺰ ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ .او اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺒﻠﯽ ،ﻳﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ
ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺬف ﺷﻮد.
از
ٔ
ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻮر دﻳﮕﺮی ﺑﻮد .اﻳﻦدو ﮔﻮﻧﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺴﮏﻫﺎی ﺷﮑﻞ ۱۲ــ ۶ﻫﺮ دو در
اﻣﺎ
ٔ
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭼﻮن در واﻗﻊ ،اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ،ﻏﺬای ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻇﺮف را ،ﮐﻪ در آنﺟﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﮥ  ۱اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﻇﺮف ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﻴﮋن ﮐﻤﺘﺮ دارد ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯽﻫﻮازی دارﻧﺪ،
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮﻧﮥ  ۳ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻇﺮف و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺳﺎزش ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻫﻤﻪ ﻇﺮف ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﮐﻨﺎم واﻗﻌﯽ آن دو ،ﺑﻪﻋﻠﺖ
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪٔ ،
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ﺳﺎزﺷﯽ آﻧﻬﺎ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ در ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺬف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻴﭻﮐﺪام دﻳﮕﺮی را از
ٔ
ﺻﻴﺎدی رﻗﺎﺑﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ :ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻴﺎدی اﺛﺮات رﻗﺎﺑﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻳﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺻﻮرت
ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﯽ روی ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰر و ﻣﺪی درﻳﺎ
درﺑﺎره ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ٔ
ٔ
ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﯽ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺟﺎﻧﻮران درﻳﺎزی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪف ﺑﺎرﻳﮏ و ﺻﺪف ﭘﻬﻦ اﺳﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ را از آن ﺧﺎرج ﮐﺮد .او ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم راﺑﺮت ﭘﺎﻳﻦ ۱ﺳﺘﺎرهﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ ﻳﮏ
ٔ
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ِ
ﺷﮑﺎر اﻳﻦ ﺳﺘﺎرهﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ از  ۱۵ﺑﻪ  ۸ﻣﯽرﺳﺪ .در واﻗﻊ ﺻﺪفﻫﺎی ﺑﺎرﻳﮏ ﮐﻪ ﺷﮑﺎر
ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻫﻔﺖﮔﻮﻧﻪ را از ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺬف ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﺘﺎرهﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ
اﺻﻠﯽ
ٔ
ﺑﺎ ﺷﮑﺎر ﺻﺪفﻫﺎی ﺑﺎرﻳﮏ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر رﻗﺎﺑﺖ را ﻧﻴﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
)ﺷﮑﻞ ۱۵ــ.(۶
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻮع
درﺑﺎره
دﻫﻪ  ۱۹۹۰ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻬﻢ
ٔ
ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﯽ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ :در ﺳﺎلﻫﺎی ٔ
ٔ
۲
ﻣﻨﻄﻘﻪ
زﻳﺴﺘﯽ و ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .دﻳﻮﻳﺪ ﺗﻴﻠﻤﻦ و  ۵۰ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﮑﺎران او در ﻣﺠﻤﻮع ٔ ۱۴۷
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزﻣﺎﻳﺸﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ  ۱ﺗﺎ
آزﻣﺎﻳﺸﯽ را در ﻋﻠﻒزارﻫﺎی ﻣﻴﻨﻪﺳﻮﺗﺎ ،در اﻣﺮﻳﮑﺎ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ
ٔ
زﻧﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ
ٔ ۲۴
ﻣﺎده ٔ
ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص و ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮد .آﻧﺎن ﻣﻘﺪار ٔ
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ﺷﮑﻞ ۱۵ــ۶ــ اﺛﺮ ﺣﺬف ﺳﺘﺎرهﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ از درﻳﺎ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﺘﺎر ٔه درﻳﺎﻳﯽ از اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎ ﺣﺬف ﺷﺪ ،ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﯽ
ﮐﺎﻫﺶ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﻗﺪر ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺟﺬبﺷﺪه
از زﻣﻴﻦ در ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﺗﻴﻠﻤﻦ و ﻫﻤﮑﺎران او ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽﻫﺎ
و ﮐﻢآﺑﯽﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻘﺎومﺗﺮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﺪاری زﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﻳﺴﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﮐﻨﺎم را ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ آﻳﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻨﺎم واﻗﻌﯽ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﺪار از ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی آن ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﺮا؟
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ﺧﻼﺻﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﺎﻧﻞ و ﭘﺎﻳﻦ را درﻣﻮرد اﺛﺮﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ در اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۳ــ
ٔ
۴ــ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﺗﻴﻠﻤﻦ را درﻣﻮرد اﺛﺮ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻳﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﻧﻴﺎﻓﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ۵ــ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﻫﻴﭻ ﺷﺎﻫﺪی دال ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ در
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻳﺴﺘﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻳﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﺑﺮ اﻳﻦ
ٔ
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
۱ــ در آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﻮس ﭘﺎراﻣﺴﯽ ﮔﻮﻧﮥ  ۱ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺴﯽ ﮔﻮﻧﮥ  ۳دوام ﺑﻴﺎورد ،در
ﮔﻮﻧﻪ  ۲ﺑﻘﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺴﯽ ﮔﻮﻧﮥ  ۱ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ٔ
ﮔﻮﻧﻪ ۲و ﮔﻮﻧﮥ  ۳ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ داده ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻪ وﺿﻌﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﯽآﻳﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ
اﮔﺮ ٔ
ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺎواﻳﯽ وارد اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﺷﮑﺎرﭼﯽ
۲ــ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن
ٔ
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ
ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﺮدﻧﺪ .ﮔﺮﺑﻪ ،ﺳﮓ ،ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﯽ از ٔ
ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺤﻠﯽ اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﭘﻴﺮوز ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﻘﺮض
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﭼﺮا ﺷﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺟﺰﻳﺮه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﺎرﭼﻴﺎن ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﯽ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؟
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