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ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ،ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﮐﺘﺎب از
ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ دوره ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻫﺎی اﻳﻦ
ٔ
ﭼﻬﺎرﺟﻠﺪی در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﮐﺴﺐ داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی ﻻزم ،ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﻻزم و ﮐﺴﺐ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻻزم.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﺴﺐ داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻻزم ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻤﺎن در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﻢاﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻳﮑﯽ از ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻫﺪفﻫﺎی اﻳﻦ درس اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ درج ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﺷﻤﺎ ،در ﺣﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد،
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺘﺎن ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
دوره زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ،
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ٔ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺟﺎﻧﺪاران اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی اﻳﻦ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ رﻣﺰﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ و ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﺎر ژنﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ،در ﻓﺼﻞ دوم ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧﺴﺎن در ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﺟﺎﻧﺪاران و ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
1

ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺎرﻳﺦ زﻣﻴﻦ آﻏﺎز
زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در
ﺑﺨﺶ دوم را ﺑﺎ ﮐﺎوش در ٔ
ٔ
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻴﺎت ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ .در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﺑﻪ
ٔ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺟﺎﻧﺪاران را از ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻴﻢ و آنﮔﺎه ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺎس ژﻧﺘﻴﮏ
ﺗﺤﻮل ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﭘﻮﻳﺎﻳﯽ آن و رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ .اﺛﺮﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﯽ و ﺑﻘﺎی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان
دارد ،ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮران و ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﮐﻠﻴﻪ
آن در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ رﻓﺘﺎر ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ٔ
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﻮاﻧﺪهاﻳﺪ .اﮔﺮ رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮ رﻓﺘﺎر را ﺑﻬﺘﺮ درک ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺮد.
ٔ
در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ روشﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﺪاران را از دﻳﺪﮔﺎه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﮐﺴﺐ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ .در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ،ﺟﺬب و ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺮژی در
ﺟﻬﺎن زﻧﺪه و روشﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ وﻳﺮوسﻫﺎ ،ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،آﻏﺎزﻳﺎن و ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪای
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای زﻳﺴﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺪانﻫﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد؛ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ
ﺑﺮای ٔ
زﻳﺴﺘﯽ ﺧﻮد ،اﻃﺮاﻓﻴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪﺗﺎن ﻳﺎری ﮔﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ﺧﻮد در
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺧﻼﻗﻴﺖ ،ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻧﻴﺰ ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﺎن ﻧﻘﺸﯽ
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﺳﺎﻳﺖ ﮔﺮوه زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ http://biology- dept.talif.sch.ir
ﮔﺮوه زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ
دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ
ﺗﻮﺟﻪ:
۱ــ در آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ و ﮐﻨﮑﻮر ﻃﺮح ﺳﺆال از ﺑﺨﺶﻫﺎی »ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ« اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.
۲ــ ﮐﻠﻴ ٔﻪ ﺟﺪولﻫﺎ و ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان درج ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻃﺮح ﺳﺆال از آﻧﻬﺎ در
آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ و ﮐﻨﮑﻮری ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.
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ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ
ﮔ
ﻮ
ﻧﺎ
ﮔ
ﻮ
ﻧ
ﻲ
ﻭ
ﺗ
ﻐ
ﻴ
ﻴ
ﺮ
ﺭ
ﻣ
ﺰ
ﻫﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ

۱

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی

در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر  DNAو ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ و داﻧﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ،DNA
ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﮏ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﭘﯽ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل از
اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ:
ﭘﻴﺶ از
ٔ
ﺳﺎﺧﺘﺎر  DNAرا ﺷﺮح دﻫﻴﺪ،
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﻬﺶ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
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ﺑﻴﻤﺎری آﻟﮑﺎﭘﺘﻮﻧﻮرﻳﺎ ۱ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻴﻤﺎری ارﺛﯽ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻠﺖ آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ژنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ
داد .ادرار اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا ﺳﻴﺎه ﻣﯽﺷﻮد ،زﻳﺮا در آن ﻣﺎدهای ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻫﻤﻮﺟﻨﺘﻴﺴﻴﮏ اﺳﻴﺪ ۲وﺟﻮد دارد .در ادرار اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﻳﺮا آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ
آن را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،۱۹۰۹ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آرﭼﻴﺒﻠﺪ ﮔﺮو ۳ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﻮﺟﻨﺘﻴﺴﻴﮏ اﺳﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮔﺮو در واﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﻳﮏ ﻧﻘﺺ
آﻟﮑﺎﭘﺘﻮﻧﻮرﻳﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺠﺰﻳﻪ ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﻮﺟﻨﺘﻴﺴﻴﮏ اﺳﻴﺪ( راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
ژﻧﯽ )ﺑﻴﻤﺎری آﻟﮑﺎﭘﺘﻮﻧﻮرﻳﺎ( و ﻳﮏ ﻧﻘﺺ آﻧﺰﻳﻤﯽ )آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺠﺰﻳﻪ ٔ
اوﻟﻴﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﻧﺪﻳﺸﻪای ﮐﻪ ﺑﻴﺎن
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎی ٔ
ﻣﯽدارد »ﻫﺮ ژن ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ اﺳﺖ«.
در ﺳﺎل  ۱۹۴۰دو ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺟﻮرج ﺑﻴﺪل ۴و ادوارد ِﺗﻴﺘﻮم ۵آزﻣﺎﻳﺸﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﮏ ژن ــ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﺷﺪ.
اراﻳﻪ ٔ
ﺑﻪ ٔ
اﻳﻦ دو ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻞ ژن از ﻫﺎگﻫﺎی ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﭙﮏ ﻧﻮروﺳﭙﻮرا ﮐﺮاﺳﺎ ۶اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻴﺪل و ﺗﻴﺘﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ روی ﺻﻔﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ژنﻫﺎی رﻧﮓ ﭼﺸﻢ در
ﮐﻨﻨﺪه رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ در ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﻴﺪل و ﺗﻴﺘﻮم روﻳﮑﺮد ﺟﺪﻳﺪی
ﻣﮕﺲ ﺳﺮﮐﻪ ،ﻳﺎ ژنﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ٔ
ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺮای آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﺧﻮد اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺟﻬﺶﻫﺎﻳﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژنﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ٔ
واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﮏ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻮد.
ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎوی ﻣﺨﻠﻮط رﻗﻴﻘﯽ از اﻧﻮاع ﻧﻤﮏﻫﺎ ،ﮐﻤﯽ ﺷﮑﺮ و ﻳﮏ ﻧﻮع
ﮐﭙﮏ ﻧﻮروﺳﭙﻮرا در ٔ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ ،رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﻣﻮاد را ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻳﻦ ﻗﺎرچ
ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ اﺳﺖ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺎگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻴﺪل و ﺗﻴﺘﻮم در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی
ﺧﻮد از ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی  Xﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺟﻬﺶ در ﻫﺎگﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺎده وراﺛﺘﯽ را ﺟﻬﺶ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ ﻫﺎگﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮدﻳﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ٔ
ﺣﺪاﻗﻞ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاد آﻟﯽ اﺿﺎﻓﻪ
 Archibold Garrodــ۳

 homogentisic acidــ۲

 alkaptonuriaــ۱

 Neurospora crassaــ ۶

 Edward Tatumــ ۵

 George Beadleــ۴

5

ﻣﯽﺷﺪ )ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه( .آﻧﺎن ﻫﺎگﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ روی ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺪاﻗﻞ رﺷﺪ
ﮐﻨﻨﺪ ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۱ــ.(۱
۱
ﻣﺎده
ﮔﺮوﻫﯽ از اﻳﻦ ﺟﻬﺶﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ آرژﻳﻨﻴﻦ داﺷﺘﻨﺪ .در ﺳﻠﻮل دو ٔ
۳
۲
ﻣﺎده دﻳﮕﺮی ﮐﻪ
اُرﻧﻴﺘﻴﻦ و ﺳﻴﺘﺮوﻟﻴﻦ در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻨﺘﺰ آرژﻳﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ .اُرﻧﻴﺘﻴﻦ ﺧﻮد از ﭘﻴﺶ ٔ
ﻣﺎده دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ آﻧﺰﻳﻢ اﺳﺖ،
آن را  Xﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮن در ﺳﻠﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﺮ ﻣﺎده ﺑﻪ ٔ
ﻣﺎده  ،Xاُرﻧﻴﺘﻴﻦ ،ﺳﻴﺘﺮوﻟﻴﻦ و آرژﻳﻨﻴﻦ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﮑﯽ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داد:
ﻣﯽﺗﻮان ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ٔ
آرژﻳﻨﻴﻦ

آﻧﺰﻳﻢ ۳

ﺳﻴﺘﺮوﻟﻴﻦ

آﻧﺰﻳﻢ ۲

اُرﻧﻴﺘﻴﻦ

آﻧﺰﻳﻢ ۱

X

ﺑﻴﺪل و ﺗﻴﺘﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آرژﻳﻨﻴﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪاﻧﺪ :ﻳﮏ ﮔﺮوه
از آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ِ
ﻣﺤﻴﻂ ِ
ﮐﺸﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ،اُرﻧﻴﺘﻴﻦ ،ﺳﻴﺘﺮوﻟﻴﻦ ﻳﺎ آرژﻳﻨﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﻮد .ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﮔﺮوه دوم آﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺘﺮوﻟﻴﻦ ﻳﺎ آرژﻳﻨﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮوه از ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﻧﻬﺎ آرژﻳﻨﻴﻦ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ آرژﻳﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻫﺮ ﻳﮏ از آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد )ﭼﺮا؟( .ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﮔﺮوه اول ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اُرﻧﻴﺘﻴﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﺰﻳﻢ  ۱وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺟﻬﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﮔﺮوه دوم آﻧﺰﻳﻢ  ۲وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﻳﻦ ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺳﻴﺘﺮوﻟﻴﻦ ﺑﻪ آرژﻳﻨﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اُرﻧﻴﺘﻴﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آرژﻳﻨﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد .در ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺣﻀﻮر آرژﻳﻨﻴﻦ
رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺰﻳﻢ  ۳ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﻤﯽآﻳﺪ.
ﺑﻴﺪل و ﺗﻴﺘﻮم از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻳﮏ ژن آﺳﻴﺐ ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ
ﺧﺎص ﻧﻴﺰ در ﺳﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ژن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد
را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﮏ ژن ــ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ .اﻳﻦ
ﺑﻴﺪل و ﺗﻴﺘﻮم اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻳﮏ ژن ﺑﻪ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ رأ ،
ﻋﻘﻴﺪه ﮐﻪ ﻳﮏ ژن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ را رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪود ﻳﮏ دﻫﻪ رواج داﺷﺖ .ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎری از ژنﻫﺎ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻪ رﻣﺰ درﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ
زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ زﻧﺠﻴﺮه
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ از ﭼﻨﺪ
ٔ
 Citrullineــ۳

6

 Ornithineــ۲

 Arginineــ۱

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﮏ ژن ــ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ
را ﻳﮏ ژن ﺧﺎص رﻫﺒﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ٔ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﮏ ژنــ ﻳﮏ زﻧﺠﻴﺮۀ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪی ﺷﺪ.
ٔ
ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی  ،Xﻳﺎ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ

ﻧﻮرﺳﭙﻮرا

ﻫﺎگﻫﺎ
ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺪاﻗﻞ

رﺷﺪ روی ﻣﺤﻴﻂ
ﮐﺸﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﻴﻮز و ﻣﻴﺘﻮز
ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻳﮏ ﻫﺎگ

رﺷﺪ روی ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﮐﺎﻣﻞ

اﻃﻤﻴﻨﺎن از روی دادن ﺟﻬﺶ
ﺑﺎ ﮐﺸﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺪاﻗﻞ

ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ آرژﻳﻨﻴﻦ ﻓﻮﻟﻴﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﮐﻮﻟﻴﻦ  pــ آﻣﻴﻨﻮ ﭘﻴﺮﻳﺪوﮐﺴﻴﻦ
اﺳﻴﺪ
اﺳﻴﺪ
ﺑﻨﺰوﺋﻴﮏ اﺳﻴﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ )ﺷﺎﻫﺪ(
ﺷﮑﻞ ۱ــ۱ــ ﺧﻼﺻﮥ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﺑﻴﺪل و ﺗﻴﺘﻮم روی ﮐﭙﮏ ﻧﻮروﺳﭙﻮرا ﮐﺮاﺳﺎ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺎگﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ در ﻣﻌﺮض ﭘﺮﺗﻮ  Xﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ روﻳﺶ در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﻣﯽروﻳﻨﺪ.

رﻣﺰﻫﺎی وراﺛﺘﯽ
ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت در  DNAﺑﻪ
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ و ﻣﺤﻞ
ٔ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ٔ DNA
ﺻﻮرت رﻣﺰ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از رﻣﺰ ﻋﻼﻳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت
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اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ً زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﻨﯽ ﻓﺎرﺳﯽ  ۳۲ﻋﻼﻣﺖ رﻣﺰ )ﺣﺮف( دارد.
ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ و در ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع
ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ اﻟﻔﺒﺎی
دﻫﻨﺪه ﻳﮏ ﻧﻮع ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎرﺣﺮﻓﯽ )C، G، Tو  (Aاﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﺮف ﻧﺸﺎن ٔ
داﻧﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ از  ۲۰ﻧﻮع
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮاﻟﯽ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد .در واﻗﻊ رﻣﺰﻫﺎی
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮع و ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻮﺟﻮد در  DNAﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﻴﻴﻦ ٔ
اﮔﺮ ﻫﺮ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻋﻼﻣﺖ رﻣﺰ ﻳﮏ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزﻫﺎی  C، G، Aو  Tﻋﻼﻣﺖﻫﺎی رﻣﺰ ﭼﻬﺎر
ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻋﻼﻣﺖ رﻣﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ رﻣﺰ ﻳﮏ ﺣﺮﻓﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮی  ۲۰آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻣﺰ دو ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ۱۶
ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻋﻼﻣﺖ رﻣﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﻣﺰ دو ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻴﺰ ﺟﻮاﺑﮕﻮی  ۲۰ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻣﺰ ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ۶۴ ،رﻣﺰ ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد
رﻣﺰ ﻻزم ﺑﺮای  ۲۰ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻳﮏ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ رﻣﺰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ رﻣﺰﻫﺎی ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪﻫﺎ ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 RNAراﺑﻄﮥ ﺑﻴﻦ  DNAو ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در  DNAﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه  DNAدر
ﻫﺴﺘﻪ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  DNAﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ
 DNAو رﻳﺒﻮزومﻫﺎ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
اﻧﺪازهﮔﻴﺮیﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی ﺷﺪﻳﺪ
اﺳﺖ RNA ،ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،در ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی در آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان
ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻘﺪار  RNAﻧﻴﺰ ﮐﻢ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ RNA ،ﻫﻢ در ﻫﺴﺘﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ در
ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪات دﻳﮕﺮ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ RNA ،اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع  RNAﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را از  DNAﺑﻪ رﻳﺒﻮزومﻫﺎ ﺣﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ RNA ،ﭘﻴﮏ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ۱mRNAﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .دو ﻧﻮع  RNAدﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﺳﻠﻮل
8

 messenger RNAــ۱

وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﻳﮑﯽ  RNAﻧﺎﻗﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را
ﺑﺎ  ۱tRNAﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ را ﺑﻪ رﻳﺒﻮزوم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ رﻳﺒﻮزوم آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ
را ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در  mRNAﮐﻨﺎر ﻳﮏدﻳﮕﺮ ردﻳﻒ ﮐﻨﺪ .دﻳﮕﺮی  RNAرﻳﺒﻮزوﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ آن را ﺑﺎ  ۲rRNAﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ rRNA .در ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻳﺒﻮزومﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ دارد.
 RNAاز روی  DNAﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن  RNAاز روی  DNAرا روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۲ــ .(۱روﻧﻮﻳﺴﯽ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﺳﺖ.روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﺰﻳﻢ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

RNA






روﻧﻮﻳﺴﯽ

DNA
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A
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U
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A
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G

C

U

T

A

G

G

C

C

C

G



ﺷﮑﻞ ۲ــ۱ــ از ژن ﺗﺎ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ





ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻧﻮع آﻧﺰﻳﻢ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز دارﻧﺪ .در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﺳﻪ ﻧﻮع
آﻧﺰﻳﻢ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی  II، Iو  IIIﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز  Iﻓﻘﻂ روﻧﻮﻳﺴﯽ ژنﻫﺎی  rRNAو  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز  IIروﻧﻮﻳﺴﯽ ﭘﻴﺶﺳﺎزﻫﺎی
mRNAﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﯽ از RNAﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪRNA .ﭘﻠﯽﻣﺮاز  IIIروﻧﻮﻳﺴﯽ ژنﻫﺎی
 tRNAو ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ از RNAﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ۳ــ ۱ﻣﺮاﺣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ
ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۱روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ژن ﺑﻪﻧﺎم راهاﻧﺪاز ژن ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
راهاﻧﺪاز ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از  DNAاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ روﻧﻮﻳﺴﯽ را از ﻣﺤﻞ ﺻﺤﻴﺢ آﻏﺎز
ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ً اﻳﻦ ﮐﺎر را از وﺳﻂ ژن ﺷﺮوع ﻧﮑﻨﺪ .راهاﻧﺪاز در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻏﺎز روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻗﺮار دارد.
 ribosomal RNAــ ۲

 transfer RNAــ ۱
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ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻏﺎز روﻧﻮﻳﺴﯽ ،ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی از  DNAﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺷﺘﻪ  DNAرا از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﮥ  RNA :۲ﭘﻠﯽﻣﺮاز دو ٔ
ﻣﺮﺣﻠﮥ  RNA :۳ﭘﻠﯽﻣﺮاز ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﺎری ﮐﻪ روی رﻳﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻃﻮل ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی
 DNAﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽآﻳﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻳﮏ از دﺋﻮﮐﺴﯽ رﻳﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی  ،DNAرﻳﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
ﻣﮑﻤﻞ را ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻫﺮ رﻳﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ رﻳﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻗﺒﻠﯽ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻔﺖ ﺷﺪن ﺑﺎزﻫﺎ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی  DNAﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺋﻮﮐﺴﯽ رﻳﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ) Aآدﻧﻴﻦ دار( در  ،DNAرﻳﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ U
)ﻳﻮراﺳﻴﻞدار( در  RNAﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد RNA .ﭘﻠﯽﻣﺮاز DNA ،و  mRNAﺗﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺲ از
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی
روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﺎﻳﺎنروﻧﻮﻳﺴﯽ ،از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﻟﮑﻮل  mRNAﺑﺮای
ٔ
ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،آزاد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ

در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ راهاﻧﺪاز ژن،

 RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺑﻪ راهاﻧﺪاز

ﻳﮑﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و

ﭘﻴﭻ و ﺗﺎب  DNAﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و دو

ژن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺑﻪ ﻫﻢ

رﺷﺘﮥ آن از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
۳

۲

۱
 RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز

RNA

ﺟﺎﻳﮕﺎه راهاﻧﺪاز
روی DNA

ﺷﮑﻞ ۳ــ۱ــ روﻧﻮﻳﺴﯽ .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن  mRNAﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺴﻤﺘﯽ از .DNA
 RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ را از روی اﻟﮕﻮی ژن ،در  RNAﺟﺎی ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻧﻴﺰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی  DNAاز ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی  DNAﻣﻮﻟﮑﻮل ﺟﺪﻳﺪی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
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ﻣﯽﺷﻮد DNA ،اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ  RNAاﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت
دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی  DNAﻫﺮ دو رﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در
رﺷﺘﻪ  DNAﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻳﮑﯽ از دو ٔ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۴ــ ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖRNA ،ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از روی ژن ،ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﺮﻣﺎﻧﻨﺪی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻂ اﻓﻘﯽ ﻣﻴﺎﻧﯽDNA ،ای اﺳﺖ ﮐﻪ از روی آن روﻧﻮﻳﺴﯽ
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐRNA ،ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪناﻧﺪ.

200nm

RNA

DNA

ﺷﮑﻞ  ۴ــ۱ــ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻳﮏ ژن در ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ ﻳﮏ دوزﻳﺴﺖ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
رﺷﺘﻪ  DNAاﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﭼﻪ روی ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ در اﻳﻦ
اﮔﺮ روﻧﻮﻳﺴﯽ از روی ﻫﺮ دو ٔ
ﺻﻮرت دو ﻧﻮع  mRNAﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن دو ﻧﻮع ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دو ﻧﻮع ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
11

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﮏ ژن ــ ﻳﮏ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻧﻤﯽﭘﻴﻮﻧﺪد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ژن ﻓﻘﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪن
ﻣﻄﺎﺑﻖ ٔ
رﺷﺘﻪ  DNAاﻟﮕﻮی روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻗﺮار
ﻳﮏ ﻧﻮع ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﻳﮑﯽ از دو ٔ
ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ،DNAروﻧﻮﻳﺴﯽ از روی ﻳﮑﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺻﻮرت
رﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮ اﻟﮕﻮی روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪای دﻳﮕﺮ از ﻫﻤﺎن  DNAﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ٔ
ﮔﻴﺮد؛ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ از  DNAﻫﺮ دو رﺷﺘﻪای ﮐﻪ از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،روﻧﻮﻳﺴﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

رﻣﺰ  DNAﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ؟
ﻧﻴﺮﻧﺒﺮگ ۱و ﻫﻤﮑﺎران او اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ رﻣﺰ  DNAﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از mRNA
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ رﻣﺰ  DNAاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﮐﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ
آﻧﺎن اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  mRNAرا ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در ٔ
و ﺗﻌﺪادی آﻧﺰﻳﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ mRNA ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺠﻴﺮهای از آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ را ﺑﺴﺎزد .ﻫﺮ ﻧﻮع
رﺷﺘﻪ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪی ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
 mRNAﺑﺎ ﭘﻴﺎم رﻣﺰی ﮐﻪ دارد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ ٔ
رﺷﺘﻪ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻴﺎم  mRNAﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻮع  mRNAو ٔ
۲
ﻧﻴﺮﻧﺒﺮگ و ﻫﻤﮑﺎران او ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس رﺷﺘﻪای  mRNAﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻳﻮراﺳﻴﻞ دار )(U
ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ و
داﺷﺖ .ﻣﻮﻟﮑﻮل  RNAﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را در ٔ
رﺷﺘﻪ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﺑﻴﻦ
ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻮد.
ﺗﺠﺰﻳﻪ ٔ
ٔ
 ۲۰ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻨﻴﻞآﻻﻧﻴﻦ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
وﺳﻴﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ رﻣﺰﻫﺎی  DNAو درﻧﺘﻴﺠﻪ رﻣﺰﻫﺎی RNA
ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ٔ
ﺳﻪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ  ،UUUرﻣﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻓﻨﻴﻞآﻻﻧﻴﻦ
رﺷﺘﻪ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪی اﺳﺖ.
در ﻳﮏ ٔ
ﺑﻌﺪاً ،ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﯽ ﺷﺒﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺮﻧﺒﺮگ ،رﻣﺰﻫﺎی ﻫﺮ ﻳﮏ از
 ۲۰ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ رﻣﺰ ﺳﻪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی  mRNAرا ﻳﮏ ﮐﺪون ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﮐﺪونﻫﺎ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ در ﺟﺎﻧﺪاران ﻳﮑﺴﺎناﻧﺪ.
 Uracilــ۲
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ

ﺳﻮﻣﻴﻦ
ﺑﺎز

G
UGU 
ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
UGC 

U
C
A
G

ﭘﺎﻳﺎن
ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن

U
C
A
G
U
C
A
G
U
C
A
G

ﮐﺪونﻫﺎی mRNA
دوﻣﻴﻦ ﺑﺎز
A

UGA
UGG

ﺗﻴﺮوزﻳﻦ

UAU 
UAC 

ﭘﺎﻳﺎن

UAA 
UAG 

ﺳﺮﻳﻦ

U

C

UCU 
UUU 
ﻓﻨﻴﻞآﻻﻧﻴﻦ

UCC 
UUC 
UCA 
UUA 

ﻟﻮﺳﻴﻦ
UCG 
UUG 

CGU 
CGC 
آرژﻳﻨﻴﻦ
CGA 

CGG 

CAU 
ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ
CAC 
CAA 
ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ
CAG 

CCU 
CCC 
ﻟﻮﺳﻴﻦ
ﭘﺮوﻟﻴﻦ
CCA 

CCG 

AGU 
AGC 

AAU 
آﺳﭙﺎراژﻳﻦ
AAC 

AGA 
آرژﻳﻨﻴﻦ
AGG 

AAA 
AAG 

ACU 
AUU 

 ACC اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ AUC 
ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ
ACA 
AUA 

ACG 

ﺳﺮﻳﻦ

ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ

GGU 
GGC 
GGA 

GGG 

ﻟﻴﺰﻳﻦ

CUU 
CUC 
CUA 

CUG 

اوﻟﻴﻦ
ﺑﺎز

U

C

A

ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ)ﺷﺮوع( AUG

GCU 
GAU 
آﺳﭙﺎرﺗﻴﮏاﺳﻴﺪ

GCC 
GAC 
واﻟﻴﻦ
آﻻﻧﻴﻦ
GCA 
GAA 

ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﮏ اﺳﻴﺪ
GCG 
GAG 

GUU 
GUC 
GUA 

GUG 

G

در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،از روی  mRNAﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ در  mRNAﺑﻪ ﺗﻮاﻟﯽ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ،در واﻗﻊ زﺑﺎن ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی اﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪی اﺳﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی در رﻳﺒﻮزومﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ رﻳﺒﻮزومﻫﺎ آورده ﺷﻮﻧﺪ.
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tRNAﻫﺎ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ را ﺑﻪ رﻳﺒﻮزومﻫﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر  tRNAدر ﺷﮑﻞ  ۵ــ ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﻣﻮﻟﮑﻮل  tRNAﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺷﺒﺪر دارد .از اﻳﻦرو ﺑﻪﭼﻨﻴﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮگ ﺷﺒﺪری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل  tRNAﺗﮏرﺷﺘﻪای اﺳﺖ و ﺑﺨﺶﻫﺎی
درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﺧﻮردﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮل  tRNAروی ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .در
دورﺷﺘﻪای ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮑﻞ،
ٔ
ﺑﺮگ ﻣﻴﺎﻧﯽ ،ﺳﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺑﺎز دﻳﮕﺮی از  tRNAﺟﻔﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﺎز را آﻧﺘﯽﮐﺪون
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .آﻧﺘﯽﮐﺪون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن  tRNAﭼﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪی را ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﮏ از ۲۰
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﻧﻮع  tRNAوﺟﻮد دارد .در آن ﺳﻮی ﻣﻮﻟﮑﻮل  tRNAﺟﺎﻳﮕﺎه
ٔ
ﻗﺮار دارد .آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ،در اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻪ  tRNAوﻳﮋه ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ

...
...
...
...
...

ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﻴﺪروژﻧﯽ

...
...
...
...

A
C
C
...
...
...
...
...
...

ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ
...
...
...
...
...

ﻳﮏ
آﻧﺘﯽﮐﺪون

اﻟﻒ

آﻧﺘﯽﮐﺪون
ب

ﻳﮏ ﮐﺪون
راﺑﻄﻪ ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ
ﺷﮑﻞ  ۵ــ۱ــ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  .tRNAاﻟﻒ(
ٔ
ﺣﻠﻘﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ آﻧﺘﯽ ﮐﺪون اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮐﻪ در ﻳﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار دارد ،ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺪون ﻣﻮﻟﮑﻮل  mRNAاﺳﺖ .دو ٔ
دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری آن روی رﻳﺒﻮزوم ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﯽ آن ﺟﺎﻳﮕﺎه  ،CCAﻳﻌﻨﯽ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺗﺼﺎل آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دﻳﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد .ب( ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪی  tRNAدر ﺳﻠﻮل ﺷﺒﻴﻪ ﺣﺮف  Lاﺳﺖ.

رﻣﺰﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در  RNAﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﻫﺮ آﻧﺘﯽﮐﺪون در  ،tRNAﻣﮑﻤﻞ ﻳﮑﯽ از
ﮐﺪونﻫﺎی  mRNAاﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً tRNAای ﮐﻪ آﻧﺘﯽﮐﺪون  GAAرا دارد ﺑﻪ ﮐﺪون  CUUﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻧﺎﻗﻞ ﻟﻮﺳﻴﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،رﻣﺰ  CUUﺑﻪ ﻟﻮﺳﻴﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎز ،اداﻣﻪ و ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻪ
ٔ
ﮐﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰی درون ﺳﻠﻮل ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻧﺰﻳﻢ و اﻧﺮژی اﺳﺖ.
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ﻣﺮﺣﻠﮥ آﻏﺎز :ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ رﻳﺒﻮزوم در ﻣﺠﺎورت ﮐﺪون آﻏﺎز ﺑﻪ  mRNAﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺪون آﻏﺎز AUG ،اﺳﺖ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ را رﻣﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اوﻟﻴﻦ  tRNAﮐﻪ  tRNAآﻏﺎزﮔﺮ ﻧﺎم دارد ،ﺑﺎ ِ
ﮐﺪون
راﺑﻄﻪ ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ رﻳﺒﻮزوم ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪد و ﺳﺎﺧﺘﺎر
آﻏﺎز
ٔ
رﻳﺒﻮزوم ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮ رﻳﺒﻮزوم دو ﺟﺎﻳﮕﺎه دارد :ﻳﮑﯽ ﺟﺎﻳﮕﺎه ) Pﺑﺮای ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ درﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ( و دﻳﮕﺮی ﺟﺎﻳﮕﺎه A
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎز tRNA ،آﻏﺎزﮔﺮ ،ﮐﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه  Pوارد ﻣﯽﺷﻮد
)ﺑﺮای آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ( .در
ٔ
راﺑﻄﻪ ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۶ــ.(۱
و در آنﺟﺎ ﺑﺎ ﮐﺪون آﻏﺎز ٔ
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
 tRNAآﻏﺎزﮔﺮ
mRNA

ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ
رﻳﺒﻮزوم
۱ــ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ رﻳﺒﻮزوم ﺑﻪ  mRNAو tRNA
آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺘﯽﮐﺪون  tRNAآﻏﺎزﮔﺮ
 UACاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺪون  AUGﺟﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ رﻳﺒﻮزوم

ﺟﺎﻳﮕﺎه P

ﺟﺎﻳﮕﺎه A

۲ــ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ رﻳﺒﻮزوم ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪد.
 tRNAآﻏﺎزﮔﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه  Pرا اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻳﮕﺎه
 Aآﻣﺎدۀ ﭘﺬﻳﺮش  tRNAﺑﻌﺪی اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ ۶ــ۱ــ آﻏﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی
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ﻣﺮﺣﻠﻪ اداﻣﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﮥ اداﻣﻪ :ﺑﺎ ورود  tRNAﺣﺎﻣﻞ دوﻣﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ،A
ٔ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻳﮕﺎه  Pاز  tRNAﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻳﮕﺎه
 Aﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﭙﺘﻴﺪی ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  tRNAﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻳﮕﺎه  ،Pدﻳﮕﺮ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ
اﻧﺪازه ﻳﮏ ﮐﺪون
داﺷﺖ و ﺑﺎﻳﺪ رﻳﺒﻮزوم را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و رﻳﺒﻮزوم ﺑﻪ
ٔ
در ﻃﻮل  mRNAﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﯽرود .در ﺣﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ tRNA ،ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻳﮕﺎه  ،Pرﻳﺒﻮزوم را
ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ tRNA ،ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻳﮕﺎه  Aﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪی ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه  Pﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .درﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺟﺎﻳﮕﺎه  Aﮐﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮐﺪون در آن ﻗﺮار دارد ،ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد و آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﻳﺮش tRNA
ﭼﺮﺧﻪ
ﺣﺎﻣﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺳﻮم را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ورود  tRNAﺣﺎﻣﻞ ﺳﻮﻣﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ،A
ٔ
ﻓﻮق دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۷ــ.(۱
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ

tRNA
آﻧﺘﯽﮐﺪون

۴ــ دو  tRNAﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن در رﻳﺒﻮزوم
ﻗﺮار دارﻧﺪ .آﻧﺘﯽﮐﺪونﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺪونﻫﺎ ﺟﻔﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.

۳ــ  tRNAﺣﺎﻣﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺑﻪ رﻳﺒﻮزوم ﻧﺰدﻳﮏ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎﻳﮕﺎه  Aرا اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.

lys

 ۶ــ رﻳﺒﻮزوم ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻳﮏ ﮐﺪون ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺎ ﺑﺮای  tRNAﺣﺎﻣﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺑﻌﺪی
ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
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۵ــ  tRNAﺟﺎﻳﮕﺎه  Pرا ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﻴﻦ
ﺣﺎل ،آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ tRNA
ــ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه  Aﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ۷ــ۱ــ اداﻣﮥ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی

ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ :وﻗﺘﯽ ﻳﮑﯽ از ﮐﺪونﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎن درون ﺟﺎﻳﮕﺎه  Aﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد .ﭼﻮن ﻫﻴﭻ tRNAای ﺑﺮای ﮐﺪونﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دو ﺑﺨﺶ رﻳﺒﻮزوم،
 mRNAو ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  ۸ــ.(۱

ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ
lys

۷ــ ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺪونﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎن در ﺟﺎﻳﮕﺎه  ،Aﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ
وارد ﺟﺎﻳﮕﺎه  Aﻣﯽﺷﻮد.

lys

 ۸ــ ﺑﺎ ورود ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ  tRNAﻣﻮﺟﻮد
در ﺟﺎﻳﮕﺎه  Pرا ﺑﺎ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  mRNAو دو ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ رﻳﺒﻮزوم
ﻧﻴﺰازﻫﻢﺟﺪاﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۸ــ۱ــ ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی

17

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
ﻓﺮﺿﻴﻪای در زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ »ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﯽ در ﺳﻠﻮلﻫﺎ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﮏ ﻃﺮﻓﻪ و از  DNAﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﺳﺖ «.اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺮﮔﺰ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ۶ــ۷ ،۱ــ۱و ۸ــ۱؛ در ﮔﺮوهﻫﺎی  ۲ﻳﺎ  ۳ﻧﻔﺮی اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد را در ﮐﻼس ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
و
ٔ

ژنﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ،ﮔﺴﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد،
در ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت ﻫﺎRNA ،ای ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در
ٔ
 mRNAاوﻟﻴﻪ ﻧﺎم دارد .اﻳﻦ  RNAﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ  mRNAﺑﺎﻟﻎ ﺗﺒﺪﻳﻞ و
ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻳﮑﯽ از ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻏﻠﺐ RNAﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن
ﻣﻮﻟﮑﻮل  RNAاوﻟﻴﻪ اﺳﺖ.
در  mRNAاوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در  RNAﺑﺎﻟﻎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از  DNAﮐﻪ روﻧﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ در  mRNAﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﮔﺰون ۱و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ روﻧﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ
درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺬف روﻧﻮﺷﺖ اﻳﻨﺘﺮونﻫﺎ mRNA ،ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد ،اﻳﻨﺘﺮون ۲ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ٔ
 mRNAاوﻟﻴﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ژنﻫﺎ ،ژنﻫﺎی ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻨﺘﺮونﻫﺎ و اﮔﺰونﻫﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ؟
ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ
ﻧﻮار ﮐﺎﻏﺬی ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ،ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﺮﻣﺰ و ﺧﻮدﮐﺎر آﺑﯽ ﻳﺎ ﻣﺪاد )دو رﻧﮓ(،
ﺧﻂﮐﺶ و ﻗﻴﭽﯽ
روش ﮐﺎر
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻳﮏ ژن اﺳﺖ.
۱ــ ﻧﻮار را روی ﻣﻴﺰ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮار
ٔ
 intronــ۲
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 exonــ۱

۲ــ ﺣﺮوف پ ت ل خ ر غ د و ا ز ت ص رﺋـ ط ق
ی ش ن را ﺷﺒﻴﻪ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﺑﺎ دو رﻧﮓ روی ﻧﻮار ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و
روﻧﻮﻳﺴﯽ
ﻫﻤﻪ ﺣﺮوف
ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﺮوف را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﻮار ٔ
اﻳﻨﺘﺮون
روﻧﻮﺷﺖ
روﻧﻮﺷﺖ اﮔﺰون
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﻨﺘﺮونﻫﺎ
را درﺑﺮﺑﮕﻴﺮد .ﺣﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻳﺪ،
ٔ
ﻧﺸﺎﻧﻪ اﮔﺰونﻫﺎﺳﺖ.
و ﺣﺮوف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ دوم ٔ
mRNA
اوﻟﻴﻪ ﺣﺬف روﻧﻮﺷﺖ
۳ــ ﻧﻮار را ﺑﺮدارﻳﺪ و از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺣﺮوف ﻫﻢرﻧﮓ
اﻳﻨﺘﺮونﻫﺎ
را ﻗﻴﭽﯽ ﮐﻨﻴﺪ و در دو ﮔﺮوه ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦﮐﺎر دو ﻧﻮار
ﻣﺒﻴﻦ
ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻨﺘﺮونﻫﺎ و دﻳﮕﺮی ّ
ﻫﻢرﻧﮓ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ّ
اﮔﺰونﻫﺎﺳﺖ .ﮐﺪامﻳﮏ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻨﯽدارﺗﺮ اﺳﺖ؟
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﻨﻴﺪ :ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﻨﻴﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ
اﻳﻨﺘﺮون ﺟﺪا ﻧﺸﻮد ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.

mRNAﺑﺎﻟﻎ
ﺧﺮوجmRNAﺑﺎﻟﻎ
ازﻫﺴﺘﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
رﻣﺰ ﮔﺸﺎﻳﯽ ﻣﺎدۀ وراﺛﺘﯽ
ﮐﺮاﺗﻴﻦ ۱ﻳﮑﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﻣﻮﺳﺖ .ژن اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ،ﺑﻴﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﺣﺮوف ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮل  mRNAﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن ﮐﺮاﺗﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
رﺷﺘﻪ  mRNAو ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﮐﺪونﻫﺎی  RNAﺑﻌﻀﯽ از آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎی ﮐﺮاﺗﻴﻦ را
ﮐﻤﮏ اﻳﻦ ٔ
ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ .ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ را از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺷﮑﻞ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
C

C

U

U

U

U

A

A

G

U

G

C

U

C

U

 Keratinــ۱
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۱ــ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ آﻧﺘﯽﮐﺪونﻫﺎی tRNAﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦﮐﺪونﻫﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ردﻳﻒ DNAای را ﮐﻪ اﻳﻦ  mRNAاز روی آن روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
رﺷﺘﻪ ﻣﮑﻤﻞ اﻳﻦ  DNAرا ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
۴ــ ٔ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺎرچﻫﺎ ﮐﺸﻨﺪهاﻧﺪ؟
ﮐﺸﻨﺪه آﻣﺎﻧﻴﺘﺎ ﻓﺎﻟﻮﺋﻴﺪز ۱وﺟﻮد دارد و آﻣﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﻳﮑﯽ از ﺳﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎرچ
ٔ
ﻳﮑﯽ از  RNAﭘﻠﯽﻣﺮازﻫﺎ را ﻣﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن  RNAو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺷﻮد.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ  DNAو آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۱ــ ٔ
۲ــ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﺑﻴﺪل و ﺗﻴﺘﻮم و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﮏ ژن ــ ﻳﮏ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ؟
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﮏ ژن ــ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ٔ
۳ــ ﭼﺮا ٔ
۴ــ ﭼﺮا ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ رﻣﺰﻫﺎی وراﺛﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺣﺮف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
۵ــ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮔﺮوه ﻧﻴﺮﻧﺒﺮگ و ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر اﻳﻦ ﮔﺮوه را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
 ۶ــ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ رﻣﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ روی رﻣﺰﻫﺎی وراﺛﺘﯽ  DNAوﺟﻮد
دارد؟
۷ــ ﻧﻘﺶ آﻧﺰﻳﻢ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز را در روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۸ــ ﻣﺮاﺣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۹ــ ﻧﻘﺶ راهاﻧﺪاز در روﻧﻮﻳﺴﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
۱۰ــ ﺳﺎﺧﺘﺎر  tRNAرا ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۱۱ــ ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ژنﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

 Amanita phalloidesــ1
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 ۲ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن

۱

ﻫﻤﻪ ژنﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﮐُﻼی
ﺳﻠﻮلﻫﺎ از ٔ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻏﻴﺎب ﮔﻠﻮﮐﺰ از ﻻﮐﺘﻮز ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی در دﺳﺘﮕﺎه
ﮔﻮارش ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻳﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻟﺒﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮرﻳﻢ ،دیﺳﺎﮐﺎرﻳﺪ ﻻﮐﺘﻮز )ﻗﻨﺪ ﺷﻴﺮ( ،در
دﺳﺘﺮس ﺑﺎﮐﺘﺮی ِا .ﮐﻼی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ،اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻻزم ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﮐﺘﻮز ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﻳﻦ ﻗﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺟﺬب و
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻻﮐﺘﻮز در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﺟﺬب و ﺗﺠﺰﻳﻪ ٔ
آن ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ژنﻫﺎی اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎدهای ﻧﻤﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﻳﮏ ژن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ آن ژن ،ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح روﺷﻦ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ژن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﻴﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ آن ژن ،ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ .اﻳﻦﮐﻪ در ﻳﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ،ﮐﺪام ژنﻫﺎ روﺷﻦ و ﮐﺪام
ژنﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
در ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ،ﻣﺜﻞ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﯽ ،در ﻧﻤﻮ ﺟﺎﻧﺪار ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ دارد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻣﺎ از ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع ﺳﻠﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ ٔ
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮز ﻳﮏ ﺳﻠﻮل اوﻟﻴﻪ ــ زﻳﮕﻮت ــ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ٔ
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ،ﻋﺼﺒﯽ ،ﻣﺎﻫﻴﭽﻪای و … ﺑﺪن ﻣﺎ ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺷﮑﻞ و ﮐﺎر
اﮔﺮ ٔ
اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ اﻳﻦﻗﺪر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻠﻮل ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀﯽ از ژنﻫﺎ
ﺑﻴﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎزﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ درﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ،در
اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ژن آن در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻳﺎ ﻋﺼﺒﯽ ،ﮐﻪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺧﺎﻣﻮش
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ و ﮐﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ .در واﻗﻊ ،آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﺳﺖ.
 Escherichia coliــ1
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ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژنﻫﺎ در ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ اﭘﺮانﻫﺎﺳﺖ.
در ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ روﻧﻮﻳﺴﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﻳﺎ
ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .وﻟﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻫﻨﮕﺎم روﻧﻮﻳﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ژن
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از آن ژن روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﻴﺮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻳﮏ ژن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﺮد؟ ﺑﻪ ﻳﺎد
ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﮐﻪ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از  DNAﮐﻪ راهاﻧﺪاز ﻧﺎم دارد ،ﻣﺘﺼﻞ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺎری ﮐﻪ روی
رﻳﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،روﻧﻮﻳﺴﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺳﺪی ﺑﺮ ﺳﺮ راه  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﻗﺮار
ﺑﮕﻴﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐﺖ آن روی ژن ﺷﻮد ،آن ژن روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺳﺪﻫﺎ ،در واﻗﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﯽﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از  DNAﺑﻪ ﻧﺎم اﭘﺮاﺗﻮر ۱ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺠﺎور راهاﻧﺪاز ﻗﺮار دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘﯽ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﯽ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺳﺪی ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺣﺮﮐﺖ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز را ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ژن را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﻣﺰﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه روی ژﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ژن ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻨﺪه ۲ﻗﺮار دارد.
ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻻﮐﺘﻮز ﺑﺎﮐﺘﺮی ِا .ﮐﻼی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
از ﻻﮐﺘﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺎز دارد .ژنﻫﺎی اﻳﻦ ﺳﻪ آﻧﺰﻳﻢ در ﺷﮑﻞ ۹ــ ۱ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ۲ ،۱و
 ۳ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻻﮐﺘﻮز در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ آﻧﺰﻳﻢ اﻧﺪک
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﻻﮐﺘﻮز در ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻳﺎد ﺷﺪه ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
ِ
ﻧﺒﻮد ﻻﮐﺘﻮز :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﭘﺮان ﻟﮏ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه
ژنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻻﮐﺘﻮز
۱

۲

۳
وﺟﻮد ﻻﮐﺘﻮز :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه از اﭘﺮاﺗﻮر ﺟﺪا

 RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز

DNA

راهاﻧﺪاز
اﭘﺮاﺗﻮر

ﻣﯽﺷﻮد و اﭘﺮان ﻟﮏ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

راهاﻧﺪاز
ﻻﮐﺘﻮز
۲

۳

۱
آﻟﻮﻻﮐﺘﻮز ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه

ﻓﺮآﻳﻨﺪ روﻧﻮﻳﺴﯽ
اﭘﺮاﺗﻮر

ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  ۹ــ۱ــ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﮐﺮدن ژنﻫﺎی ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ
 regulator geneــ۲
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 Operatorــ۱

ﻧﺤﻮه ﺑﻴﺎن
در ﺳﺎل  ۱۹۶۱دو داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ژاﮐﻮب ۱و ﻣﻮﻧﻮ ۲ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺢ
ٔ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ژنﻫﺎ در ﺑﺎﮐﺘﺮی ،ﻣﺪل اﭘﺮان ۳را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ اﭘﺮان از ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ژن ﺳﺎﺧﺘﺎری و
ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ژن ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻗﺴﻤﺘﯽ از  DNAاﺳﺖ ﮐﻪ از روی آن
 RNAﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻴﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ژنﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ،
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻻﮐﺘﻮز ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻳﻢ.
اﭘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻻﮐﺘﻮز را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﭘﺮان ﻟَﮏ ۴ﻧﺎم دارد .اﭘﺮان ﻟﮏ از ﺳﻪ ژن ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ژنﻫﺎی  ۲ ،۱و ) ۳در ﺷﮑﻞ ۹ــ ،(۱اﭘﺮاﺗﻮر و راهاﻧﺪاز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﭘﺮاﺗﻮر و راهاﻧﺪاز
ﮐﻨﻨﺪه ژن را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ژن  ۲ ،۱و  ۳ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻳﮏ ﺑﺨﺶ
ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ٔ
ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﻳﮏ راهاﻧﺪاز دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از روی ﻫﺮ ﺳﻪ ژن ،ﻳﮏ ،mRNAﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع  mRNA، mRNAﭼﻨﺪ ژﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .اﮔﺮ اﭘﺮان ﻓﻘﻂ از ﻳﮏ ژن ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه  mRNAﺣﺎﺻﻞ ﺗﮏژﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﻨﻨﺪه اﭘﺮان ﻟﮏ اﺳﺖ؟ وﻗﺘﯽ ﻻﮐﺘﻮز در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
ﭼﻪﭼﻴﺰی روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ٔ
اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﭘﺮان ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻻﮐﺘﻮز در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،درون ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻪ آﻟﻮﻻﮐﺘﻮز
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آﻟﻮﻻﮐﺘﻮز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ﺷﮑﻞ آن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورد .ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ،ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﭘﺮان روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .آﻟﻮﻻﮐﺘﻮز
را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه را ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن در ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ،از  DNAﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﮑﺎت ﻣﺤﻴﻄﯽ ،ﺑﻌﻀﯽ ژنﻫﺎی ﺧﻮد را روﺷﻦ و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ را ﺧﺎﻣﻮش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﭘﺮانﻫﺎ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﺪاﺳﺖ
ﭘﺪﻳﺪه روﻧﻮﻳﺴﯽ از ٔ
در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻏﺸﺎی ﻫﺴﺘﻪٔ ،
و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻼً ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از
روﻧﻮﻳﺴﯽ ،ﻫﻨﮕﺎم روﻧﻮﻳﺴﯽ ،ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج  mRNAاز
ﻫﺴﺘﻪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﻧﻴﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دﻫﺪ.
 Jacqes Monodــ۲

 François Jacobــ۱

 lac operonــ۴

 operonــ۳
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ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن در ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع روﻧﻮﻳﺴﯽ اﺳﺖ .در ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﻼف
ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ،آﻧﺰﻳﻢ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ راهاﻧﺪاز را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ راهاﻧﺪاز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ و ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎ ،ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن دارﻧﺪ.
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﻪ راهاﻧﺪاز ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ،آﻧﺰﻳﻢ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪد .در ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ راهاﻧﺪاز ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﻮاﻟﯽﻫﺎی دﻳﮕﺮی از  DNAﻧﻴﺰ در روﻧﻮﻳﺴﯽ
دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻓﺰاﻳﻨﺪه ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮﻟﮑﻮل DNA
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ،ﻋﻤﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻓﺰاﻳﻨﺪه ،ﺑﺮﺧﻼف
راهاﻧﺪاز ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰاران ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ از ژن ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦﺻﻮرت ،اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ژن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﻓﺰاﻳﻨﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣ ّﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن )ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﻌﺎلﮐﻨﻨﺪه( ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ ﺣﻠﻘﻪ در DNA
ﮐﻠﻴ ٔﻪ اﻳﻦ
در ﮐﻨﺎر  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ روی راهاﻧﺪاز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ّ
ﻋﻮاﻣﻞ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﯽ اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ
ﻣ ّﺘﺼﻞ ﺑﻪ راهاﻧﺪاز را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۰ــ.(۱
ژن

ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﻪ

راهاﻧﺪاز

اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

اﻓﺰاﻳﻨﺪه

ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﻪ
راهاﻧﺪاز ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

 RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز
ﺷﮑﻞ ۱۰ــ۱ــ ﺗﻨﻈﻴﻢ روﻧﻮﻳﺴﯽ در ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ،
ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﻨﺪه و  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز

اﺗﺼﺎل  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز

ِ
ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽِ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ اﺗﺼﺎل،
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ راهاﻧﺪاز را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روﻧﻮﻳﺴﯽ

24

 RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ژن و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .در ﺑﺎﻻی
ﺟﺪول اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣ ّﻬﻢ ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ و ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺟﺪول ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ
ﮐﻪ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ژنﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻬﺶﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ،ﻧﺎدر ،اﻣﺎ اﻧﺠﺎمﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
 DNAرا ﺟﻬﺶ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.ﺟﻬﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد روی ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ زادهﻫﺎ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺟﻬﺶ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺧﻮد ﻓﺮدی را ﮐﻪ در او ﺟﻬﺶ رخ داده اﺳﺖ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻬﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ژن را ،روی ﻳﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺶﻫﺎی
ﻧﻘﻄﻪای ﻣﻮﺳﻮماﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه دو ﻧﻮع ﺟﻬﺶ ﻧﻘﻄﻪای وﺟﻮد دارد .در ﻧﻮع ّاول ﻳﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻳﮏ
ژن ﺑﺎ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮی ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻬﺸﯽ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۱۱ــ.(۱
ِ
ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ژن رخدﻫﺪ.
در ﺟﻬﺶﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪای ﻧﻮع دوم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،اﻓﺰاﻳﺶ ،ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ
ﭼﻮن ﭘﻴﺎم ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی ﺳﻪﺣﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰاﻳﺶ ،ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ رﻣﺰ
ﺟﻤﻠﻪ:
ﺳﻪﺣﺮﻓﯽﻫﺎ را ﺑﻪﻫﻢ ﻣﯽرﻳﺰد .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ از ٔ
ا ی ن م ر د ر ف ت ﺣﺮف م ﺣﺬف ﺷﻮد .در اﻳﻦﺻﻮرت اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻠﻤﺎت ﺳﻪﺣﺮﻓﯽ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ :ا ی ن ر د ر ف ت ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻬﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪن ﺣﺮوف ﺳﻪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .زﻳﺮا ،ﻃﯽ آن ﭼﺎرﭼﻮب
اﻟﮕﻮی ﺧﻮاﻧﺪن در ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺟﻬﺶﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﻳﺎ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺗﻌﺪاد ،ﻳﺎ ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎی آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻬﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه ،ﻣﺘﻔﺎوت و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽﻫﺎ در ﺑﻴﺎن ژن ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ،اﮔﺮ ﮐﺪون  UGUﺑﻪ  UGCﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ ،ﭼﻮن ﻫﺮ دو ﮐﺪون ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺄﺛﻴﺮی در ﺑﻴﺎن ژن اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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روﻧﻮﻳﺴﯽ
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ﺷﮑﻞ ۱۱ــ۱ــ اﻧﻮاع ﺟﻬﺶﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪای

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ اﺛﺮ ﻳﮏ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮ اُﭘﺮان ﻟﮏ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر ﻻﮐﺘﻮز ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۲ــ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ و اﻓﺰاﻳﻨﺪهﻫﺎ را در ﺑﻴﺎن ژنﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ﺗﻔﺎوت اﮔﺰون و اﻳﻨﺘﺮون را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۴ــ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﺪامﻳﮏ از اﻧﻮاع ﺟﻬﺶﻫﺎ اﺛﺮ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮی روی ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎی ﻳﮏ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ :ﺟﻬﺸﯽ از ﻧﻮع ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ و ﻳﺎ از ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺎرﭼﻮب؟
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۲

ژل اﻧﮕﺸﺖﻧﮕﺎری DNA

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی زﻳﺴﺘﯽ

ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﯽ ﻳﮏ ﻓﺮد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژن در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ
ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ٔ
ﻳﮏ ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی اراﺋﻪ دﻫﺪ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﻧﻴﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺎدی ﺑﻪ
ٔ

ﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ:
ﭘﻴﺶ از
ٔ
ژن را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ،
ﺳﺎﺧﺘﺎر  DNAرا ﺷﺮح دﻫﻴﺪ،
زوج ﺷﺪن ﺑﺎزﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ را در ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
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 ۱ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ

ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ ،ﻓﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ و وارد ﮐﺮدن ژن ﺑﻪﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﺗﺨﻴﻠﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ؛ ّاﻣﺎ اﮐﻨﻮن روشﻫﺎی ﻻزم
ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ و اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ در ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ــ ّ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد روزاﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۹۷۳دو ﻓﺮد ﺑﻪﻧﺎمﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﻠﯽ ﮐﻮﻫﻦ ۱و ﻫﺮﺑﺮت ﺑﺎﻳﺮ ۲آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ
رﻣﺰﮐﻨﻨﺪه RNA
ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد .آﻧﺎن ژن
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ ٔ
ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ژﻧﺘﻴﮏ را ّ
ٔ
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ  DNAﺑﺎﮐﺘﺮی اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﮐﻼی
رﻳﺒﻮزوﻣﯽ ) (rRNAرا از  DNAﻧﻮﻋﯽ
ٔ
وارد ﮐﺮدﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۱ــ.(۲

۱ــ اﻳﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﺟـﺎﻧﺪار

۲ــ ژن رﻣﺰ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻳﮏ  rRNAاز ﻳﮑﯽ

۳ــ اﻳﻦ ژن را ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ وارد ﮐﺮدﻧﺪ.

آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

از ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی آن ﺟﺪا ﺷﺪ.

ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ  rRNAﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱ــ۲ــ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ژنﻫﺎی ﻳﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه .ﮐﻮﻫﻦ و ﺑﺎﻳﺮ اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاری را ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﻨﮕﺎم روﻧﻮﻳﺴﯽ rRNA ،ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ را ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﮐﻼی اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﺤﺖ دﺳﺖورزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﺮآﻳﻨﺪ
دﺳﺖورزی در ژنﻫﺎ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
Herbert Boyerــ٢
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ﻓﺮاورده
در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ژن ﻳﺎ
ٔ
آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺒﻮه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ژن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺒﻮه ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ژﻧﺘﻴﮏ ،ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻮه
ژنﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪار ﺟﺪا و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺪار ﺳﺎدهای ﻣﺜﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮی ــ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺳﺮﻳﻌﯽ دارد ــ وارد
درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزیﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ،
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ،ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ٔ
ﻣﻘﺪار آن زﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .آﻧﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻘﻴﻪ  DNAﺟﺎﻧﺪار ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  DNAرا ِﺑﺒُﺮد.
ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ را از ٔ
ﺑﺮای ﺑﺮﻳﺪن  DNAاز آﻧﺰﻳﻢﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪﻧﺎم آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﺷﺪ .آﻧﺎن ﺳﭙﺲ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪای ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﻪ درون ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،ﻣﻬﻨﺪس
ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﻪ ﭼﻪ وﺳﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺎز دارد؟ )ﺷﮑﻞ ۲ــ(۲
۱ــ DNAﺑﺮش داده ﻣﯽﺷﻮد.
 DNAﭘﻼزﻣﻴﺪ

ﺑﺎﮐﺘﺮی

ﮐﺮوﻣﻮزوم اﻧﺴﺎﻧﯽ
دارای ژن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ

 TTAAﺑﺮش ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی
TTAA
AATT
ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه
AATT
۲ــ ﺗﻮﻟﻴﺪ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ
ژن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ

۳ــ ﮐﻠﻮن ژن
وارد ﮐﺮدنDNA
ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ
ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی
۴ــ ﻏﺮﺑﺎلﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی دارای ژن
اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲ــ۲ــ در ﺑﺴﻴﺎری از آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﻳﮑﯽ ﻳﺎ ﻫﻤﮥ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
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روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
ِوﮐﺘﻮرﻫﺎ :ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺟﺪا ﮐﺮدﻳﻢ ،ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪای ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ را ﺣﺎﻣﻞ ﻳﺎ وﮐﺘﻮر ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .از ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﻳﻦ وﮐﺘﻮرﻫﺎ ،ﭘﻼزﻣﻴﺪﻫﺎ و وﻳﺮوسﻫﺎ
را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﭘﻼزﻣﻴﺪﻫﺎ ،ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  DNAﺣﻠﻘﻮی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﭘﻼزﻣﻴﺪﻫﺎ را ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺣﺎوی ژنﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺮوﻣﻮزوم اﺻﻠﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼ ً ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏ در ﭘﻼزﻣﻴﺪﻫﺎ ﻗﺮار دارد.
ﭘﻼزﻣﻴﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﺮوﻣﻮزوم اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻨﯽ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﻼزﻣﻴﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی درﺣﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
ژﻧﺘﻴﮏ ،ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ را درون ﭘﻼزﻣﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﭘﻼزﻣﻴﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی آن داﺋﻤﺎً اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﮐﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ آن را ژن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ ،درون ﭘﻼزﻣﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،درواﻗﻊ
 DNAﺟﺪﻳﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﻴﺐ دو  DNAﻣﺘﻔﺎوت ،ﻳﮑﯽ ژن ﺧﺎرﺟﯽ و دﻳﮕﺮی ﭘﻼزﻣﻴﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ  DNAرا  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻦ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ،ﻳﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ اﺳﺖ .از اﻳﻦرو ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ را ﻓ ّﻨﺎوری  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
از دﻳﮕﺮ وﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژﻫﺎ ،وﻳﺮوسﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژ ،ﺑﺎﮐﺘﺮی را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﺪ DNA ،آن در ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ژن ﺧﺎرﺟﯽ در  DNAﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژ ،اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺜﻴﺮ ژن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ :ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ،ﺑﻪ دو ﻧﻮع آﻧﺰﻳﻢ
ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ .ﻳﮑﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻳﺪن ﭘﻼزﻣﻴﺪ و ﻗﺮار دادن ژن ﺧﺎرﺟﯽ در آن و دﻳﮕﺮی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل دو ﺳﺮ ژن
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﭘﻼزﻣﻴﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﻳﺪن  DNAﻳﻌﻨﯽ ﻗﻄﻊ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﺴﻔﻮدیاﺳﺘﺮ و ﻣﻨﻈﻮر
از اﺗﺼﺎل دو  DNAﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﺴﻔﻮدیاﺳﺘﺮ ﻣﻴﺎن دو  DNAاﺳﺖ.
ﺑﺮﻳﺪن  ،DNAﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد .آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢﻫﺎﻳﯽ
ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻟﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺧﺎﺻﯽ از  DNAرا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻞ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه در ﺷﮑﻞ ۳ــ ۲ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﺰﻳﻢ
ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪهی  EcoRIﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی  GAATTCرا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺗﻮاﻟﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ آﻧﺰﻳﻢ آن
CTTAAG
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رﺷﺘﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ
را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺآﻧﺰﻳﻢ ﻧﺎم دارد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻟﯽ دو ٔ
ﻋﮑﺲ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ،ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از  DNAﮐﻮﺗﺎه ﺗﮏرﺷﺘﻪای در ﻫﺮ دو اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ دو اﻧﺘﻬﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۳ــ۲
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ،ﻓﻘﻂ دارای ﻳﮏ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻳﺪن ﭘﻼزﻣﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن آﻧﺰﻳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دو ﺳﺮ ژن ﺧﺎرﺟﯽ
ﭼﺴﺒﻨﺪه دﻳﮕﺮی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻳﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی
ﺑﺎ آن ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦﺻﻮرت ،اﻧﺘﻬﺎی
ٔ
ٔ
اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ،ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﻴﺪروژﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد ﻧﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﺴﻔﻮدیاﺳﺘﺮ .ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﻓﺴﻔﻮدیاﺳﺘﺮ ﻣﻴﺎن دو  ،DNAﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ژﻧﺘﻴﮏ از آﻧﺰﻳﻤﯽ ﺑﻪﻧﺎم آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﮕﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ
۳ــ.(۲
ﺑﺮش ﺑﺎ EcoRI
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ﺑﺮش ﺑﺎ EcoRI

ﺷﮑﻞ ۳ــ۲ــ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه  DNAرا ﺑﺮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪۀ  EcoRIﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی  GAATTCرا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ
و آن را ﺑﺮش ﻣﯽدﻫﺪ .اﻳﻦ ﺑﺮش ﺑﻴﻦ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی  Gو  Aاﺳﺖ.

ﮐﻠﻮن ﺷﺪن ژن :ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،آن را در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻗﺮار
ﻫﻤﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ آن را ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ٔ
اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آﻧﻬﺎ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ DNA .ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ،ﺑﺎ
درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزیﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ DNA
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺎﮐﺘﺮی ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ٔ
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ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از آن و درﻧﺘﻴﺠﻪ ژن ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ از ﻳﮏ ژن ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﻳﮑﺴﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ آن ژن ،ﮐﻠﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻏﺮﺑﺎل ﮐﺮدن :در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ را ﺟﺬب
ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ را ﺟﺬب ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر را ﻏﺮﺑﺎل ﮐﺮدن
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﭘﻼزﻣﻴﺪ ،ﺣﺎوی
ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ را ﺟﺬب ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻳﮏ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺧﺎص ــ ﻣﺜﻼ ً ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﮑﻠﻴﻦ ــ
ﻣﻘﺎوم ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﮑﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،ﻏﺮﺑﺎلﮔﺮی را
اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ را ﺟﺬب
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﮑﻠﻴﻦ ﻣﯽﻣﻴﺮﻧﺪ
و ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎﻳﯽ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ را
ﺟﺬب ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۴ــ.(۲

ﺷﮑﻞ ۴ــ۲ــ ﻏﺮﺑﺎل ﮐﺮدن .ﻓﻘﻂ ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ وﮐﺘﻮر را
ﺟﺬب ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﮑﻠﻴﻦ ﻣﻘﺎوماﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘﯽ
ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﮑﻠﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

اﺳﺘﺨﺮاج ژن :اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ژن ﻣﯽرﺳﺪ .ژن ﺑﺎﻳﺪ از  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﺟﺪا ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ژن ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ .ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻤﺎن آﻧﺰﻳﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻳﻢ .ﺑﺎ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ،ﭘﻼزﻣﻴﺪ و ژن ﺧﺎرﺟﯽ را از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ،ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ دارﻳﻢ از دو ﻧﻮع  :DNAﻳﮑﯽ ﭘﻼزﻣﻴﺪ و دﻳﮕﺮی ژن ﺧﺎرﺟﯽ .ﺗﻔﮑﻴﮏ
ﺣﺎل در ٔ
اﻳﻦ دو ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز در ژل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ژل ،ورﻗﻪای ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﯽ ﺷﮑﻞ ژﻻﺗﻴﻨﯽ اﺳﺖ .در
ژل ،ﻣﻨﺎﻓﺬ رﻳﺰ ﺑﺴﻴﺎری وﺟﻮد دارد .در ﻳﮏ ﺳﻤﺖ ژل ،ﭼﺎﻫﮏﻫﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
 DNAدر آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻳﮏ ﻣﻴﺪان اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ از درون ژل ﻣﯽﮔﺬرد .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی DNA
ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪن ﻣﻴﺪان اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺪان ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﻮﺟﻮد در ژل ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻓﺬ
ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐDNA ،ﻫﺎ از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ اﻧﺪازه ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻳﮏ ردﻳﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ در
ِ
اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺨﻠﻮط دو ﻧﻮع DNA
ژل ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻮارﻫﺎﻳﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
ﭘﻼزﻣﻴﺪی و ﺧﺎرﺟﯽ ،دو ﻧﻮار در ژل ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ .ﻧﻮاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺎوی
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ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻳﻌﻨﯽ  DNAﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ و ﻧﻮار دﻳﮕﺮ ﺣﺎوی ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﻳﻌﻨﯽ
ﭘﻼزﻣﻴﺪ اﺳﺖ .روش اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏاﺳﻴﺪﻫﺎ ،ﺑﺮای ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .در
اﻳﻦ روش ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪازه ،از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻣﻨﺸﺄ واژهﻫﺎ
ﮐﻠﻤﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ  phoresisﺑﻪ
ﮐﻠﻤﻪ ﻻﺗﻴﻦ  electrocusﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ و ٔ
واژه اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز از ٔ
ٔ
ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﻪﻳﺎد آورﻳﻢ ﮐﻪ
دراﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﻗﻄﻌﺎت  DNAﻳﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻫﻢ ﺟﺪا و ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ را ﺑﺮای ﺷﺮح ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن ﻳﮏ ژن اﻧﺴﺎن،
۱ــ ﭼﻬﺎر
ٔ
ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮﻳﺪ.
ﭼﺴﺒﻨﺪه«  DNAرا در ﺳﺎﺧﺘﻦ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۲ــ ﻧﻘﺶ »اﻧﺘﻬﺎی
ٔ
۳ــ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﻏﺮﺑﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  DNAاﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز اﻧﺠﺎم داده
ﻣﻬﺎرت اراﺋﮥ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی :ﻳﮏ داﻧﺶآﻣﻮز روی ﻳﮏ ٔ
ﻗﻄﻌﻪ  DNAﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪاش ،ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮار ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﯽ
اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻳﻦ ٔ
ژل اﺳﺖ .آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی او ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.

33

 ۲ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ در ﭘﺰﺷﮑﯽ
داروﻫﺎ و واﮐﺴﻦﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ اﻣﺮوزه در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﻪروﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬا و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ راهﺣﻞﻫﺎﻳﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ راهﺣﻞﻫﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎناﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ
در آﻳﻨﺪه در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪﮔﺮﻓﺖ .آﻳﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ.
داروﻫﺎ :ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ژﻧﯽ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺪن در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺧﺎص اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران را ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ در ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ
ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮن
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻳﺠﺎد ٔ
۵ــ .(۲ﻣﻮاد ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن از ٔ
ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ در درﻣﺎن دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود ،از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎره  VIIIﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در روﻧﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن دﺧﺎﻟﺖ دارد و ﻓﻘﺪان آن
ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻧﻌﻘﺎدی
ٔ
ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻴﻤﺎری ﻫﻤﻮﻓﻴﻠﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ
روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﻋﻨﻮان دارو ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎران
ﻫﻤﻮﻓﻴﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮری را ﮐﻪ ازﺧﻮنﻫﺎی اﻫﺪاﻳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﺪ ،درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺧﻮنﻫﺎی اﻫﺪاﻳﯽ ﺑﻪ وﻳﺮوس  HIVﻳﺎ وﻳﺮوس ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ  Bآﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ

داروﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
ﻣﺤﺼﻮل
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ﮐﺎرﺑﺮد در درﻣﺎن

ارﻳﺘﺮو ﭘﻮﻳﺘﻴﻦ

آﻧِ ﻤﯽ )ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ(

ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی رﺷﺪ

زﺧﻢﻫﺎ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽﻫﺎ

ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی رﺷﺪی

اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﮐﻴﻦﻫﺎ

ﺳﺮﻃﺎن

اﻳﻨﺘﺮﻓﺮونﻫﺎ

ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی وﻳﺮوﺳﯽ و ﺳﺮﻃﺎن

واﮐﺴﻦﻫﺎ :ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی وﻳﺮوﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﻠﻪ و ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ﺑﺎ داروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﻣﺎن
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﻦ وﻳﺮوسﻫﺎ ازﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن واﮐﺴﻦ ،ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.
ﺷﺪه ﺑﻴﻤﺎریزا ،ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ واﮐﺴﻦﻫﺎ ،ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎی ﮐﺸﺘﻪ ٔ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد واﮐﺴﻦ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎری ﻧﮑﻨﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ واﮐﺴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﭘﺎدﺗﻦ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﺑﻌﺪ ًا ﻳﮏ ﻣﻴﮑﺮوب از ﻫﻤﺎن ﻧﻮع وارد ﺑﺪن ﺷﻮد ،ﭘﺎدﺗﻦﻫﺎ
در ﺑﺪن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﻣﻴﮑﺮوب ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﻳﻦ روشﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺧﻄﺎ در
ﮐﺸﺘﻦ و ﺿﻌﻴﻒ ﮐﺮدن ﻳﮏ ﺑﻴﻤﺎریزا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻪاﻓﺮادی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آن
اﻗﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ .واﮐﺴﻦﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﺧﻄﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ
روشﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ژن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺘﯽژن ﻳﮏ ﺑﻴﻤﺎریزا را ﺑﻪ  DNAﻳﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻳﺎ وﻳﺮوس ﻏﻴﺮﺑﻴﻤﺎریزا
وارد ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ ۵ــ .(۲ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻳﺎ وﻳﺮوس ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎریزا در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻳﮏ واﮐﺴﻦ ﻣﻔﻴﺪ
و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ژﻧﺘﻴﮏ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ژنﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎریزا را ﺑﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت وارد ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﮐﺎر ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ داروﻫﺎﻳﯽ ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻪ ارزان و ﺧﻮردن آﻧﻬﺎ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﻨﻴﻦ
ازﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﻮهﻫﺎ
واﮐﺴﻦﻫﺎﻳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻮز و ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ ﮐﻪ
ٔ
و ﺳﺒﺰیﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی زﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﺪﻳﺪی وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ
ﻓﻀﺎ و داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪای از داﻧﺶ ﺑﻪﻧﺎم زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﯽوزﻧﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﻮرد
اﺳﺖ.
ٔ
ٔ
اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻤﺎریزاﻳﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن
اﻣﻴﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ واﮐﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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۱

ژن

وﻳﺮوس آﺑﻠﮥ ﮔﺎوی

۲ــ وارد ﮐﺮدن ژن ﺑﻪ وﻳﺮوس
ﻏﻴﺮﺑﻴﻤﺎری زای آﺑﻠﮥ ﮔﺎوی .از
اﻳﻦ ﭘﺲ وﻳﺮوس دﺳﺘﻮر ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺮﭘﺲ را ﻣﯽدﻫﺪ.
از اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﺮای ﺗﻬﻴﮥ واﮐﺴﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

۱ــ ﺟﺪا ﮐﺮدن ژﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺮﭘﺲ
وﻳﺮوس ﻫﺮ ِﭘﺲ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
را رﻣﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۵ــ۲ــ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ واﮐﺴﻦ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ

واﮐﺴﻦ ﺿﺪ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ  Bاﻣﺮوزه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻳﺮوس ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ
 Bﺑﺎﻋﺚ اﻟﺘﻬﺎب ﮐﺒﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻼش دﻳﮕﺮی ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ
واﮐﺴﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ از
ﮔﺮوه آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺆﺛﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﻓﺼﻞ .(۱۰
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
واﮐﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهای ﭘﻠﯽﻣﺮاز )(PCR
رﺷﺘﻪ ﻣﻮ ﻣﻘﺪار
ﭘﻠﻴﺲ در ﻣﺤﻞ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﭘﻴﺪا ﮐﺮد .آﻳﺎ ﻳﮏ ٔ
ﺗﻬﻴ ٔﻪ اﻧﮕﺸﺖﻧﮕﺎری ژﻧﯽ و ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
ﮐﺎﻓﯽ  DNAﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ درﺑﺮ دارد؟ ﺑﺮای ّ
ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﯽ  DNAﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ
ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﯽ  DNAدر دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﻗﻄﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب
اﻣﺮوزه ﻣﺤﻘﻘﺎن روﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم واﮐﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهای ﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻳﮏ ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ DNA
ﺷﺪه از  DNAرا ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ،در واﮐﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهای ﭘﻠﯽﻣﺮاز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻳﮏ ٔ
در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺴﺎزد!
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎدﻫﯽ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی :در واﮐﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهای ﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از DNA
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دو رﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ آن را ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺮارت ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﺮارت ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪا ﺷﺪن دو رﺷﺘﻪ از
ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻮﭼﮏ از  DNAﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮط را ﺳﭙﺲ ﺳﺮد و ﻳﮏ ٔ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ از  DNAﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی از آﻧﻬﺎ آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ  DNAﭘﻠﯽﻣﺮاز و ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی آزاد را ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽاﻓﺰاﻳﻨﺪDNA .
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ
رﺷﺘﻪ  DNAﻣﯽﺷﻮدٔ .
ﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻮﻳﻞ ﺷﺪن ٔ
ﺗﻮﻟﻴﺪ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAاوﻟﻴﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎدﻫﯽ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ  DNAدو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻳﮏﺑﺎر ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ.
در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﻧﺴﺨﻪ از ٔ

ﺗﮑﺮار ﻓﺮآﻳﻨﺪ

اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن
 DNAﭘﻠﯽﻣﺮاز
و ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی
آزاد

ﻫﺮ دو رﺷﺘﮥ  DNAﻣﺸﺎﺑﻪ
 DNAاﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺳﺮد ﮐﺮدن و
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
ﭘﺮاﻳﻤﺮ

ﭘﺮاﻳﻤﺮ

دو رﺷﺘﮥ  DNAاز
ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺮﻣﺎ

 DNAاﺻﻠﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ از آن
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﻳﯽ ﺗﻬﻴﻪ
ﮐﻨﻴﻢ.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی واﮐﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهای ﭘﻠﯽﻣﺮاز :ﻣﯽﺗﻮان  DNAﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻨﺠﺎه ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن
وﺳﻴﻠﻪ واﮐﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهای ﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺗﮑﺜﻴﺮ
ﻟﮑﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮن ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ٔ
را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻳﮏ ٔ
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﯽ
ﮐﺮد .اﻳﻦ روش ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ژﻧﺘﻴﮏ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺟﻨﺎﻳﯽ ّ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻄﻌﺎت  DNAاﺟﺪادی در ﻓﺴﻴﻞﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮاد
دارد PCR .در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ و ﺑﺮای
ٔ
ﺣﻔﻆﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود.

ژن درﻣﺎﻧﯽ
ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻌﺎل ﻳﮏ ژن ﺧﺎص
ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ژﻧﺘﻴﮏ زﻣﺎﻧﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد
ٔ
ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎﻟﻢ از ﻳﮏ ژن ،درون ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻓﺮدی
را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ژندرﻣﺎﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﻗﺮاردادن ﻳﮏ
ٔ
ﮐﻪ دارای ﻧﺴﺨﻪای ﻧﺎﻗﺺ از ﻫﻤﺎن ژن اﺳﺖ .در اﺟﺮای اﻳﻦ روش ﺳﻠﻮلﻫﺎ را از ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎر ﺧﺎرج
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و ژن ﺳﺎﻟﻢ را وارد آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﭘﺲ از
آن ﻣﺎدهای ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮلﻫﺎی دارای ژن ﺟﺪﻳﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اوﻟﻴﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ژندرﻣﺎﻧﯽ در دﺧﺘﺮﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﯽ
ﺑﻮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری را ﻳﮏ ژن ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ژن ﺟﻬﺶﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻬﻢ دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﯽ را ﺑﺴﺎزد .ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان اﻳﻦ ﮐﻮدک را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ
و ﻳﮏ ژن ﺳﺎﻟﻢ را در آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان دﺧﺘﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻐﺰاﺳﺘﺨﻮان دارای ﻗﺪرت ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻮﻳﺖ
ﺑﻪﺟﺰ دوﻗﻠﻮﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎن ،ﻫﻴﭻ دوﻧﻔﺮی در ﺟﻬﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ژﻧﺘﻴﮏ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻠّﺖ وﺟﻮد ﺟﻬﺶﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ در ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از  DNAﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ٔ DNA
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از  DNAدر ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد اﺳﺖ و از آن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از  DNAﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻫﻮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
۱
در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻮﻳﺖ از روش  RFLPاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ روش آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه
را روی  DNAاﺛﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه  DNAرا ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و آن را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻃﻮل
ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ،از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﺳﻴﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز در ژل ﺟﺪا ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد اﻟﮕﻮﻳﯽ از ﻧﻮارﻫﺎی DNA
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ٔ
اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻳﻦ روش را ﮔﺎه »اﻧﮕﺸﺖﻧﮕﺎری
از  « DNAﻧﻴﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻟﮕﻮی ﻧﻮارﻫﺎی دو ﻓﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻮن اﺛﺮ
ٔ
اﻧﮕﺸﺖ  DNAاز ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی  DNAﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ،ﻣﺎﻳﻊ ﺣﺎوی اﺳﭙﺮم ،اﺳﺘﺨﻮان و ﻣﻮ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ روش در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻠّﺖ ﺟﺮاﺣﺖ ﻳﺎ ﻣﺮگ
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را ،ﺑﻪﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻮاﻫﺪ ﺟﻨﺎﻳﯽ ﺗﺮدﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ  DNAدر
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ژن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ژﻧﯽ؛ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎﻧﺘﻴﻨﮕﺘﻮن و ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﻴﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

ﺗﻮاﻟﯽ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﻤﮥ ژنﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژن ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ دارد .ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﻪ
ﮐﺎراﻳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺮوژۀ ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻫﺪف
ﭘﺮوژه ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن )(۱HGP
ٔ
واژه ژﻧﻮم ﺑﻪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺮ ژن روی ﻫﺮ ﮐﺮوﻣﻮزوم اﺳﺖٔ .
ِ
ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮای  DNAﻳﮏ ﺟﺎﻧﺪار ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ژﻧﻮم ﻣﺤﺘﻮای  DNAﻫﺴﺘﻪای و DNAﻫﺎی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ
)ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری و ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ( را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد .ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪای اﻧﺴﺎن از  ۲۲ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ )اﺗﻮزوم(
و دو ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺟﻨﺴﯽ  Xو  Yﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮوژه ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﻴﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از
ٔ
درﻣﺎن ﺣﺪود  ۴۰۰۰ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ژﻧﺘﻴﮏ اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺎﮐﻨﻮن ژنﻫﺎی دﺧﻴﻞ درﺑﺴﻴﺎری
از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ژﻧﺘﻴﮏ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻴﮏﻓﻴﺒﺮوزﻳﺰ ،دﻳﺴﺘﺮوﻓﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ دوﺷﻦ و ﺳﺮﻃﺎن را ﮐﺸﻒ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷﮑﻞ ۶ــ ۲ﺗﻌﺪادی از ژنﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد روی ﮐﺮوﻣﻮزوم  Xاﻧﺴﺎن را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮐﺮوﻣﻮزوم  Xاﻧﺴﺎن

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻀﻼﻧﯽ دوﺷﻦ
رﻧﮕﺪاﻧﻪایﺷﺪن ﺷﺒﮑﻴﮥ ﭼﺸﻢ
ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻴﻦ ۱

ﺷﮑﻞ ۶ــ۲ــ ﻧﻘﺸﮥ ﮐﺮوﻣﻮزوم .ﭘﺮوژۀ ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎری از ژنﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ

ﮐﺎم ﺷﮑﺎفدار ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ X
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪۀ آﻧﮋﻳﻮﺗﺎﻧﺴﻴﻦ ۲
ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن زاﻟﯽ ــ ﻧﺎﺷﻨﻮاﻳﯽ

وﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از  ۴۵۰ژن و  ۲۰۰ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری
ژﻧﺘﻴﮑﯽ روی ﮐﺮوﻣﻮزوم  Xوﺟﻮد دارﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد
ﮐﻤﯽ از آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ رﻳﺒﻮزوﻣﯽ L۱۰
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ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﭼﻪ راﺑﻄﻪای وﺟﻮد دارد؟
ﺗﻬﻴﻪ واﮐﺴﻦﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۲ــ روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ در ٔ
ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻳﮏ ژن وارد ﺳﻠﻮل ﻓﺮدی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دارای
۳ــ ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن
ٔ
ٔ
ﻧﺎﻗﺺ آن ژن اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟
ﭘﺮوژه ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ؟
۴ــ ﭼﺮا
ٔ

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
ﻣﻬﺎرت ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت :داﻧﺶآﻣﻮزی اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﮐﺎﻣﻼ ً
»اﻳﻤﻦ و ﺑﯽﻧﻘﺺ« اﺳﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪوﺟﻮد آﻳﺪ؟
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 ۳ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ در ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ژنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﺻﻼح ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ ﺷﺪ.
اوﻟﻴﻦ اﺻﻼحﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺬر ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺬرﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﮐﺎﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ در ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﮔﻴﺎﻫﺎن را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ،
اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺬر ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ ژﻧﺘﻴﮏ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ژﻧﺘﻴﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺎ دﺳﺖورزی ژن ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ژﻧﺘﻴﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ روشﻫﺎی ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺸﮑﯽ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎکﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻗﻠﻴﻢﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ
ﺳﺎزﮔﺎری ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ رﺳﻴﺪن ﻣﻴﻮهﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ارزش ﻏﺬاﻳﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ روی ﮔﻴﺎه ﺑﺮﻧﺞ ،ﺳﻮﻳﻪﻫﺎی دارای ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻی ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ )ﮐﻪ در ﺑﺪن
ﻗﺎره آﺳﻴﺎ اﻫﻤﻴﺖ
ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Aﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد( و آﻫﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻳﻦ دﺳﺖآوردﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از ٔ
ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدم آن از ﮐﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Aو آﻫﻦ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻋﻠﻒﮐﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ زود ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻧﻮاﻋﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻋﻠﻒﮐﺶﻫﺎ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .وﻳﮋﮔﯽ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد
اﻳﻦ ﻋﻠﻒﮐﺶﻫﺎ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﯽ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺪ .ﭼﻮن ﺑﺮای
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﺨﻢ زدن زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺧﺎکﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻤﺘﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ واردﮐﺮدن ﻳﮏ ژن درون ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﯽ ،ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﺸﺮات ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺸﺮات ﻣﻘﺎوماﻧﺪ ،ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﺣﺸﺮهﮐﺶ ﮐﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ.
آﻟﻮده ٔ
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ

ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ :ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ ،ﺳﻮﻳﺎ و ﮔﻨﺪم
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ٔ ۵۰
از اﻳﻦﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ،ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽﻫﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎی
رﺳﻴﺪه آﻧﻬﺎ ﻧﺮم ﻧﻴﺴﺖ.
ٔ

ﮐﺸﻒ ﻳﮏ وﮐﺘﻮر ﮔﻴﺎﻫﯽ :ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ژﻧﺘﻴﮏ وﮐﺘﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ژنﻫﺎ را
ﺑﻪ ﮔﻴﺎه اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ ،در دﺳﺘﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺎل ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻼزﻣﻴﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ
اﺳﺖ .ﮔﺎل ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻴﻤﺎری ﮔﻴﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ روی ﮔﻴﺎه ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﭘﻼزﻣﻴﺪ،
ﭘﻼزﻣﻴﺪ Ti
)اﻟﻘﺎﮐﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻣﻮر( ۱ﻧﺎم دارد .ﭘﻼزﻣﻴﺪ  Tiﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ،
ٔ
ﺗﻮﺗﻮن و ﺳﻮﻳﺎ را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﭘﻼزﻣﻴﺪ وارد ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺎه را آﻟﻮده
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻣﻮر را از ﭘﻼزﻣﻴﺪ  Tiﺧﺎرج و ﻳﮏ  DNAﺧﺎص را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ژن اﻳﺠﺎد ٔ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮان ژن را ﺑﺎ ﻳﮏ »ﺗﻔﻨﮓ ژﻧﯽ« ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮔﻴﺎه ﮔﻨﺪم ﺷﻠﻴﮏ ﮐﺮد.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژن در داﻣﺪاری ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
داﻣﺪاران ّﻣﺪتﻫﺎ ﮐﻮﺷﻴﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دامﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮل آﻧﻬﺎ را در ﻃﯽ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ،اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﺎوﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞﻫﺎی
ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺑﺎردار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﮐﻢ ﺑﺎزده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺮوزه در ﺟﻮاﻣﻊ
 Tumor inducingــ ١
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ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺴﻴﺎری از داﻣﺪاران روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ را ﺑﺮای اﺻﻼح ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دامﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از داﻣﺪاران ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ ﮔﺎوﻫﺎ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی رﺷﺪ ﻣﯽاﻓﺰاﻳﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی رﺷﺪ از ﻣﻐﺰ ﮔﺎوﻫﺎی ﮐﺸﺘﻪﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﮔﺎوی را
وارد ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮی ،اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن را ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪای ﮐﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ ﮔﺎوﻫﺎ ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ :ﮐﺎرﺑﺮد دﻳﮕﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژن در داﻣﺪاری اﻓﺰودن
ژنﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دامﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﻳﻦ ﮐﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی اﻧﺴﺎن در ﺷﻴﺮ دامﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژن در ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ
اﻳﻦ روش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی
ٔ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی اﻧﺴﺎن را از ﺷﻴﺮ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﻫﺪاف داروﻳﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران را ﺟﺎﻧﻮران ﺗﺮاژﻧﯽ ۱ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﭼﻮن در ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻧﻬﺎ  DNAﺑﻴﮕﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد.
۲
اراﺋﻪ
ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﺨﺼﺺﻳﺎﻓﺘﻪ :در ﺳﺎل  ،۱۹۹۷ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﺎن وﻳﻠﻤﻮت ﺑﺎ ٔ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪن او ،ﺗﻮﺟﻪ
اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ ﻳﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﻤﺎﻳﺰ ٔ
ﺟﻬﺎن را ﺑﻪﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﭘﺴﺘﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ .در ﺳﺎﺑﻖ ،ﮐﻠﻮنﮐﺮدن ﻓﻘﻂ
ﻳﮏ ﺑﺮه ﺑﺎ ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن ٔ
وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨﻴﻨﯽ ﻳﺎ ﻧﻮزادی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ٔ
رد ﮐﺮد.
زﻧﺪه ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .آزﻣﺎﻳﺶ وﻳﻠﻤﻮت اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را ّ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد ٔ
ﻫﺴﺘﻪ ﻳﮏ
وﻳﻠﻤﻮت ﺳﻠﻮل ﭘﺴﺘﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﮏ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻤﮏ ﻓﺎﻗﺪ
ٔ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ دﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ادﻏﺎم ﺷﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ و اوﻟﻴﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨﻴﻦ را ﺑﻪوﺟﻮد آورد.
وﻳﻠﻤﻮت ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ را درون رﺣﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎدهای )ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ( ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ
ﮐﺎر در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۹۹۶ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ داﻟﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻮد .داﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﭘﺴﺘﺎن از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد) ۳ﺷﮑﻞ ۷ــ.(۲
ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻳﮕﺮ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن ﮔﺎوﻫﺎ و ﻣﻮشﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ .اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن ﺑﺪﻳﻦ روش در ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت،
وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺟﺎﻧﻮران راﻳﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن ﺑﻪ ٔ
 Ian Wilmutــ۲

 transgenicــ ١

 ٣ــ داﻧﺸﻤﻨﺪان در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼی داﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪٔ رﻳﻮی ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ او ﭘﺎﻳﺎن دادﻧﺪ.
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ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﺪهﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﺤﻴﻂ
ﮐﺸﺖ وﻳﮋهای ﮐﻪ ﭼﺮﺧﮥ ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺮار
داده ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﺴﺘﮥ دارای  DNAﻣﻮردﻧﻈﺮ

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ.

ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﻏﺪۀ ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﻳﮏ
ﺳﻠﻮل »ﺧﺎﻟﯽ« ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮل را
ﺑﺎز ﮐﺮد و دو ﺳﻠﻮل ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺗﺨﻤﮏ اﺳﺘﺨﺮاج و
ﻫﺴﺘﮥ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ.

ﺟﻨﻴﻦ

ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺮه ای
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﯽ ﮐﺎﻣ ً
ﻼ
ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻏﺪۀ
ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ آن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺟﻨﻴﻦ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ
ﭘﻴﺪا ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ درون رﺣﻢ
ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ وارد ﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۷ــ۲ــ ﮐـﻠﻮن ﮐﺮدن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از ﺳﻠﻮل ﭘﺴﺘﺎن .در ﺳﺎل  ۱۹۹۷ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﺠﺎم ﻳﮏ ﮐﻠﻮن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺮ ّٔه ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﮐﻠﻮن داﻟﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺼﻮر ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزه ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ .دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﯽ
ّ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺳﺆاﻻت زﻳﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد .ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺧﻼﻗﯽ
ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎ
ﺷﮑﻞ زﻳﺮ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ DNA .ﺑﺎﻻﻳﯽ ﻳﮏ ﭘﻼزﻣﻴﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ DNA .ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﻗﻄﻌﻪای از  DNAاﻧﺴﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ از  DNAاﻧﺴﺎن ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ:
ﻳﮏ ٔ
ACCGGT

TGGCCA

A

TGGCCA

ACCGGT

۱ــ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAاﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ  Aﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﭼﻪ ﭼﻴﺰی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؟
۲ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻟﮑﻮل DNAای را ﮐﻪ از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﻳﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪوﺟﻮد
ﻣﯽآﻳﺪ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ اﮔﺮ اﻳﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ  DNAﺑﻪﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAﺣﺎﺻﻞ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﺳﻪ روﺷﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ اﺻﻼح ﺷﺪهاﻧﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻼزﻣﻴﺪ  Tiﺑﺮای واردﮐﺮدن ژن ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮔﻴﺎه ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود؟
۳ــ روش ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح
دﻫﻴﺪ.

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
دﻻﻳﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺎوﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
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ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ
ﮔ
ﻮ
ﻧﺎ
ﮔ
ﻮ
ﻧ
ﻲ
ﻭ
ﺗ
ﺤ
ﻮ
ﻝ
ﺟﺎ
ﻧ
ﺪ
ﺍ
ﺭ
ﺍﻥ
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۳

ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﮔﺴﺘﺮش زﻧﺪﮔﯽ

ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﻗﻴﻘﺎً ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﭼﮕﻮﻧﻪ روی زﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻳﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦﻃﺮﻳﻖ در اﻳﻦ ﺑﺎره
ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ:
ﭘﻴﺶ از
ٔ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ،ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ،
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ را ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ،
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ و ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ،
ﻧﻘﺶ  DNAرا در وراﺛﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
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 ۱ﺳﺮآﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ
زﻣﻴﻦ در آﻏﺎز ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻴﺎت ﺑﻮد.
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ در ﺣﺪود  ۴ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺳﺎل ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻣﻮاد ﻣﺬاب ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻴﺎره
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ و ﺗﺪاوم ﺣﻴﺎت اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻧﺪکاﻧﺪک ﺳﻄﺢ
ٔ
زﻣﻴﻦ ﺳﺮد ﺷﺪ و ﭘﻮﺳﺘﻪای ﺳﻨﮕﯽ آن را درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪ و ﺑﺎرش
ﺑﺎران ،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎی وﺳﻴﻌﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آورد .ﺑﺴﻴﺎری از زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺎﻳﺪ اوﻟﻴﻦ
ﻋﻘﻴﺪه آﻧﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻧﺪاران ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻃﻮل
ﺑﺎر در اﻳﻦ اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
ٔ
ﮐﺸﻴﺪه اﺳﺖ .ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﻴﻦ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺳﻦ زﻣﻴﻦ ۱ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﭘﺎﻳﻪای ﺣﻴﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ؟
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت ،ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ واﮐﻨﺶ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .اﻳﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﺪاد و اﻧﻮاع زﻳﺎدی ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ ﺳﺎده ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
ﺳﺎزﻧﺪه اوﻟﻴﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ
ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮی ﺑﻪوﺟﻮد آوردﻧﺪ .ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه واﺣﺪﻫﺎی
ٔ
ﺳﺎزﻧﺪه ﺣﻴﺎت ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از واﺣﺪﻫﺎی آﻟﯽ
ٔ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اوﻟﻴﻪ زﻣﻴﻦ ،در
دﻫﻪ  ۱۹۲۰داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎی ٔ
ﺳﻮپ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ :در ٔ
زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﻣﻮاد آﻟﯽ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ .اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺳﻮپ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ .ﺗﺼﻮر
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﻨﮕﺎم اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎی زﻣﻴﻦ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻓﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ در اﺛﺮ اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎی آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ و رﻋﺪوﺑﺮق
ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
درﺑﺎره
۱ــ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد روﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻤﺮﺳﻨﺠﯽ ،ﺳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ و آﺛﺎر ﺣﻴﺎﺗﯽ را ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ
ٔ
ﻋﻤﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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اوﻟﻴﻪ زﻣﻴﻦ ﮔﺎز اﮐﺴﻴﮋن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در
ﺟﻮ ٔ
ﭘﺲ از آن ﮔﺮوﻫﯽ دﻳﮕﺮ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ّ
ﻋﻮض ﻏﻨﯽ از ﻧﻴﺘﺮوژن ) ،(N۲ﻫﻴﺪروژن ) (H۲و ﮔﺎزﻫﺎی دارای ﻫﻴﺪروژن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎر آب ،آﻣﻮﻧﻴﺎک و
ﻣﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﻴﺪی ،ﻳﺎ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺣﺎﺻﻞ از رﻋﺪ و ﺑﺮق اﻧﺮژی اﻳﻦ
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽداده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه اﮐﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮ ﺳﺮﻳﻌﺎً اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﭘﺮاﻧﺮژی را ﺟﺬب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﻳﺮا اﺗﻢ اﮐﺴﻴﮋن ﻣﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺟﺬب ﭼﻨﻴﻦ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎﻳﯽ دارد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﮐﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﭘﺮاﻧﺮژی در اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶﻫﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻫﻴﺪروژندار،
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
۱
ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ،اﻟﮕﻮی ﺳﻮپ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ را آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﺮد .او ﮔﺎزﻫﺎی ،N۲ ،CH۴
اﺳﺘﺎﻧﻠﯽﻣﻴﻠﺮ در ٔ
ﺟﺮﻗﻪ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده
 NH۳و  H۲را درون دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻗﺮار داد و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی رﻋﺪ و ﺑﺮق از ﻳﮏ ٔ
ﮐﺮد .او ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻴﺪا ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
زﻳﺴﺘﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ ،اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب و ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﭘﺎﻳﻪای ﺣﻴﺎت ،در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻴﻠﺮ ،روی ٔ
ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ

ﺟﺮﻗﻪ

ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪه

)ﺑﺨﺎر(

ﻇﺮف ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪه

آب داغ

ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی آﻟﯽ
اﻟﻒ

 Stanley Millerــ١
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ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ

ﻻﮐﺘﻴﮏ اﺳﻴﺪ
ﮔﻠﯽ ﮐﻮﻟﻴﮏ اﺳﻴﺪ
آب

ﺳﺎرﮐﻮزﻳﻦ

ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﮏ اﺳﻴﺪ

آﻻﻧﻴﻦ

 βــ آﻻﻧﻴﻦ

ﻧﻴﺘﺮوژن

ﺳﻮﮐﺴﻨﻴﮏ اﺳﻴﺪ
اﻧﺮژی اﺳﺘﻴﮏ اﺳﻴﺪ
 αــ
آﻣﻴﻨﻮ
ﺑﻮﺗﻴﺮﻳﮏ اﺳﻴﺪ

اﻧﺮژی

اﻧﺮژی
آﻟﺪﺋﻴﺪﻫﺎ

ﻓﺮﻣﻴﮏ اﺳﻴﺪ

 βــ آﻣﻴﻨﻮ ﺑﻮﺗﻴﺮﻳﮏ اﺳﻴﺪ  Nــ ﻣﺘﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ

اﻳﺰوواﻟﻴﻦ

ﻧﻮرواﻟﻴﻦ

ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ
ﻫﻴﺪروژن

ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﻴﺪ
ﮐﺮﺑﻦ

واﻟﻴﻦ

ﻣﺘﺎن
ﮔﺎز ﻫﻴﺪروژن

اوره

آﺳﭙﺎرﺗﻴﮏ اﺳﻴﺪ

اﻳﻤﻮﻧﻮاﺳﺘﻴﮏ
ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﮏ اﺳﻴﺪ

ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﮏ اﺳﻴﺪ
ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﻳﯽ )ﻣﺤﺼﻮﻻت درون ﻫﺮ ﮐﺎدر
اﻳﺰوﻣﺮ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ(

دیاﮐﺴﻴﺪ
ﮐﺮﺑﻦ

Nــ ﻣﺘﻴﻞ اوره

ﭘﺮوﻟﻴﻦ

اﻳﻤﻴﻨﻮ دی اﺳﺘﻴﮏ
اﺳﻴﺪ

آﻣﻮﻧﻴﺎک

دوﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت

اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺣﺪ واﺳﻂ

ﺣﺪ واﺳﻂ

ﻣﻮاد ﺧﺎم

ب

ﮐﺮه زﻣﻴﻦ را ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﮐﺮد.
آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﻠﺮ .اﻟﻒ( ﻣﻴﻠﺮ وﺿﻌﻴﺖ ٔ
اوﻟﻴﻪ ٔ
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﭘﺎﻳﻪای ﺣﻴﺎت را از ﻣﻮاد ﻏﻴﺮآﻟﯽ ،ﻧﺸﺎن داد .ب( ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ
ﻣﻴﻠﺮ .ﻫﻔﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺳﺎده ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﺨﻠﻮط اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :اﮐﺴﻴﮋن در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺎزﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ،اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻏﻨﯽ از ﻫﻴﺪروژن اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺶ ،ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
ٔ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮ درﺑﺎرۀ اﻟﮕﻮی ﺳﻮپ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ :اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد اﻟﮕﻮی
ﺳﻮپ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺷﺪ .در زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﻠﺮ ،زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت در ﺣﺪود
ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺳﺎل ﭘﻴﺶ روی داده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺳﻦ زﻣﻴﻦ و ﮐﺸﻒ ﺳﻨﮕﻮارهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ  ۳/۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﻴﺎت در واﻗﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺘﺮ از آن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
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اﻣﺮوزه ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﻠﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت وﺟﻮد
ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ اوزون ) (O۳ﺑﻮد .در اﻳﻦﺻﻮرت ﭘﺮﺗﻮ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،زﻣﻴﻦ ﻓﺎﻗﺪ ٔ
ﻫﻤﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎک و ﻣﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﻤﺴﻔﺮ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد .از
ﻻﻳﻪ اوزونٔ ،
ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ٔ
ﺳﻮی دﻳﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺎزﻫﺎی آﻣﻮﻧﻴﺎک و ﻣﺘﺎن در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﻠﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
زﻳﺴﺘﯽ ﭘﺎﻳﻪای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪ :اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم
ﺟﻮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭘﺲ ﺣﻴﺎت ﺑﺮاﺳﺎس
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ّ
ﭼﻪﺗﺪﺑﻴﺮی ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪ؟
اﻟﮕﻮی ﺣﺒﺎب :ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﯽ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت را ﺑﻪوﺟﻮد آوردﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درون ﺣﺒﺎبﻫﺎی درون اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۱ــ .(۳ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﯽ ،ﻃﺒﻖ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ اﺳﺖ:
دﻫﺎﻧﻪ آﺗﺸﻔﺸﺎنﻫﺎی زﻳﺮدرﻳﺎﻳﯽ ﺧﺎرج و در ﺣﺒﺎبﻫﺎی
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۱آﻣﻮﻧﻴﺎک ،ﻣﺘﺎن و دﻳﮕﺮ ﮔﺎزﻫﺎ از ٔ
زﻳﺮ درﻳﺎ ﻣﺤﺒﻮس ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۲ﻣﺘﺎن و آﻣﻮﻧﻴﺎک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ ،درون ﺣﺒﺎبﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﺎت
ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .درون اﻳﻦ ﺣﺒﺎبﻫﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺎزﻫﺎی درون ﺣﺒﺎبﻫﺎ از ﺗﺮاﮐﻢ آﻧﻬﺎ در ﻫﻮا ﮐﻪ در اﻟﮕﻮی ﺳﻮپ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺎده ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۳ﺣﺒﺎبﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺮﮐﻴﺪن ،ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ ٔ
از واﮐﻨﺶﻫﺎی درون اﻳﻦ ﺣﺒﺎب را آزاد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﺷﻌﻪ
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۴ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ ﺳﺎده ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ،در ﻣﻌﺮض ٔ
ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ و رﻋﺪ و ﺑﺮق ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی را ﮐﺴﺐ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۵ﺑﺎران ،ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ درون اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻣﯽﺑﺮد.

ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ آﻟﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
درﺑﺎره ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺣﻴﺎت ﺷﺪﻧﺪ ،اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻏﻠﺐ
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن
ٔ
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ آﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻧﺮژی ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی
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۴ــ ﮔـﺎزﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻫـﺎی
ﺷﻴﻤﻴﺎ ﻳﯽ د ﻳﮕﺮ ی ا ﻧﺠﺎ م

۳ــ ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﻪ درون اﺗﻤﺴﻔﺮ

ﻣﯽدادﻧﺪ.

وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

۵ــ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺳﺎده و ﭘﻴﭽﻴﺪه
وارد آب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

 ۲ــ ﮔـﺎ ز ﻫـﺎ د ر و ن ﺣﺒـﺎ ب ﻫـﺎ
واﮐﻨﺶﻫﺎﻳﯽ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ و
اﺷﻌ ٔﻪ ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺎن
و آﻣﻮﻧﻴﺎک اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد.
۱ــ ﮔﺎزﻫﺎی آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ در زﻳﺮ
آب درون ﺣﺒﺎب ﻫﺎ ﻣﺤﺒﻮس
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱ــ۳ــ اﻟﮕﻮی ﺣﺒﺎب .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﮔﺎزﻫﺎی آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮل آﻟﯽ ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺳﺎده ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ و ﺳﻠﻮلﻫﺎی زﻧﺪه راﻫﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ
وﺟﻮد دارد .ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درآﻣﺪﻧﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪزﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی ﻃﻮﻳﻞ
 DNAﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ؟ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﯽ ،در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ،اﻳﻦ درﺷﺖﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ
را ﺑﺪون وﺟﻮد ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪﻫﺎی ﻣﺎدری ﺑﺴﺎزﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه  RNAو  DNAدر ﻣﺤﻴﻂ
آﺑﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
دﻫﻨﺪه ﻏﺸﺎﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ :ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﮐﻪ از اﺟﺰای ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﯽ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻢآﻳﯽ دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻳﮏ ﺑﻄﺮی ﻣﺤﺘﻮی روﻏﻦ و ﺳﺮﮐﻪ را ﺗﮑﺎن دﻫﻴﻢ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﻢ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﮐﺮوی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻫﻢآﻳﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
روﻏﻦ در ﺳﺮﮐﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل آراﻳﺶ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﺠﻤﻮع ﻳﮏ ﮐﺮه ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻏﺸﺎی ﻳﮏ ﺳﻠﻮل را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮐﻮاﺳﺮواتﻫﺎ ۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻟﻴﭙﻴﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آبﮔﺮﻳﺰ ﺑﻮدن ،در آب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺮوی درﻣﯽآﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﺣﺒﺎبﻫﺎی رﻳﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻟﻴﭙﻴﺪی دﻳﮕﺮ را ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ دو ﮐﻮاﺳﺮوات
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻮاﺳﺮواتﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻧﻴﺰ در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻮاﺳﺮواتﻫﺎ زﻧﺪه
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮلﻫﺎ دارﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ
دﻳﮕﺮ از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﻠﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ً زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
ﺗﺸﮑﻴﻞ رﻳﺰﮐﻴﺴﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮ ۲دارﻧﺪ.
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 Microsphereــ٢

 Coacervateــ١

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﻠﻮل ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ،ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﺪﺗﯽ دوام داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﻃﻮل ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ،اﻧﻮاﻋﯽ از ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی دﻳﮕﺮ و ﮐﺴﺐ اﻧﺮژی ،ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ ،از ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻔﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه را ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان زﻧﺪه درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
دﻫﻪ  ،۱۹۸۰ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
ﻧﻘﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰﮔﺮﻫﺎ :در ٔ
 RNAﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪﺑﻌﺪی  ،RNAﺳﻄﺤﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎی
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از RNAﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی آﻧﺰﻳﻤﯽ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ در رﻳﺒﻮزوم ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی را ﻳﮏ  RNAی رﻳﺒﻮزوﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻳﮏ
درﺑﺎره ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﺎده ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﭻ و آﻟﺘﻤﻦ ۱و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت دﻳﮕﺮی ﮐﻪ
ٔ
ٔ
 RNAدر آب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ :ﺷﺎﻳﺪ  ،RNAاوﻟﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ را ﻧﻴﺰ ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻳﮏ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲ــ۳ــ ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮ )(×١٢٥٠
ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮﻫﺎ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﻧﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ
ﺳﻠﻮلﻫﺎﺳﺖ،
ﻏﺸﺎی دو ﻻﻳﻪای دارﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺟﻮاﻧﻪ زدن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 Cech & Altmanــ١
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ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ :ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  ، RNAﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻠﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪی ﮐﻪ ﭘﺲ
از آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری اﻧﺴﺠﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻧﻴﺰ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﯽ وﻳﮋهای ،ﻣﺎﻧﻨﺪ X
ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﻤﻴﺎب ﺷﺪﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ )ﺟﻬﺶ( در
ﻣﺎده ﺧﺎم دﻳﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮاوانﺗﺮ ﺑﻮد )،(Y
ﺑﺮﺧﯽ RNAﻫﺎی آﻧﺰﻳﻤﯽ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ٔ
ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺷﺎن ) (Xرا ﺑﺴﺎزﻧﺪ:
ٔ
آﻧﺰﻳﻢ ۱
X
Y
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻏﻠﻈﺖ  Yﻧﻴﺰ در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آﻧﺰﻳﻢ دﻳﮕﺮی ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  Yرا از
ﺗﺮﮐﻴﺐ دﻳﮕﺮی ﻣﺜﻞ  Zﺑﺴﺎزد:
آﻧﺰﻳﻢ ۲
آﻧﺰﻳﻢ ۱
Y
X
Z
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ اوﻟﻴﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎری ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ،ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
ﻏﻴﺮآﻟﯽ

ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی
RNA

درﺷﺖﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی

ﺧﻮدﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی

RNA

ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی RNA
ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ را
ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﮐﺮدﻧﺪ

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺷﮑﻞ ۳ــ۳ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی  RNAو ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ .اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی
 RNAﺷﺪ .ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت درﺷﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  RNAﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی و ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺎ ﺻﺤﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﻬﺶ( ،در ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  RNAﺗﻨﻮع اﻳﺠﺎد ﺷﺪ.
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ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه وراﺛﺖ :داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮﻫﺎ دارای  RNAﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی RNAﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ )ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ( ،ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و در ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﻴﻢﺷﺪن ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮﻫﺎی دﺧﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
 RNAﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪن آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی وﻳﮋهای را ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ ،وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮی را ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺳﺎزوﮐﺎر وراﺛﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت ،داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ
ٔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﻧﻴﺰ ﺟﺴﺖوﺟﻮ
دﻳﮕﺮ
ﻫﺎی
ﺳﻴﺎره
در
ﻣﻮﺟﻮد
آﺑﯽ
ﻫﺎی
ﻣﺤﻴﻂ
در
را
ﺣﻴﺎت
ﻫﺎی
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ٔ
ﻻﻳﻪ ﺿﺨﻴﻢ ﻳﺦ در ﻣﺮﻳﺦ و ﻳﮑﯽ از ﻗﻤﺮﻫﺎی
ﮐﻨﻨﺪ .وﺟﻮد اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑﺰرﮔﯽ از آب ﻣﺎﻳﻊ و اﮐﺴﻴﮋن ﻓﺮاوان در زﻳﺮ ٔ
ﺳﻴﺎره ﻣﺸﺘﺮی ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺣﻴﺎت ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﺎﺷﺪ
ٔ

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ دو اﻟﮕﻮی ﻋﻠﻤﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻴﺎت را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪای را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎﺑﯽ ﺳﻠﻮل ﺷﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻟﮑﻮل  RNAدر ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  RNAﻧﻘﺶ ٔ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
۴ــ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری  DNAو  RNAرا ﺑﻪ ﻳﺎد آورﻳﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا در ﺟﺎﻧﺪاران
ٔ
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﻪ  RNAﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﻣﺮوزی  DNAﺑﻪﻋﻨﻮان ٔ
درﺑﺎره ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ:
۵ــ
ٔ
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ ،ﮐﺪون و آﻧﺘﯽﮐﺪون،
ﺷﻮاﻫﺪ اﻣﺮوزی از ﻧﻘﺶ RNAﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزیٔ ،
ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ،ﻣﻮﻟﮑﻮل  ،mRNAرﻣﺰ ژﻧﺘﻴﮏ RNA ،آﻧﺰﻳﻤﯽ.
وراﺛﺖ ،ﻣﻮﻟﮑﻮل ذﺧﻴﺮه ٔ
درﺑﺎره ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻴﺎت ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺳﺎﻳﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎ را اﻧﮑﺎر
۶ــ آﻳﺎ ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
ٔ
ﮐﻨﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
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 ۲ﺗﮑﻮﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ
ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮای ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪار در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪ،
درﺑﺎره ﺟﺎﻧﺪاران ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺳﻨﮕﻮارهﻫﺎ را ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد
ٔ
ﺳﻨﮕﻮاره ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ،ﻳﺎ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺪه ،ﻳﺎ اﺛﺮات ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﻴﺶ زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﻨﮕﻮاره ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎﻳﯽ
ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮕﻮارهای ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ٔ
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺮب اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻨﮕﯽ  ۳/۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد ٔ
ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ و اﻧﺪاﻣﮏﻫﺎی ﻏﺸﺎدار درونﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ روی زﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﺘﺮوﺗﺮوف و ﺑﯽﻫﻮازی ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ اﻧﺮژی از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ ﮐﻪ در اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ ﻓﺮاوان ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﻮاد آﻟﯽ اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ ،ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ اﻧﻮاﻋﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺧﻮد را از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮآﻟﯽ ،ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﺗﻮﺗﺮوف ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،اﮐﺴﻴﮋن در
ﺟﻮزﻣﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ آﻧﻬﺎ و اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﮔﺎز اﮐﺴﻴﮋن ﺑﻪ درون اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ
ّ
ﺟﻮ زﻣﻴﻦ آزاد ﺷﺪ .اﻳﻦ اﮐﺴﻴﮋن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ،در ﺟﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری
و ّ
ﺟﻮ زﻣﻴﻦ،
ﺟﻮ زﻣﻴﻦ را اﮐﺴﻴﮋن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﮐﺴﻴﮋن در ّ
ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺣﺪود  ۲۱درﺻﺪ ّ
ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﯽ ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﮐﺴﻴﮋن اﻧﺮژی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﯽ را آزاد و از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻫﻮازی ﺑﻮدﻧﺪ.

اوﻟﻴﻦ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت
ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﮐﻪ
ﺣﺪود  ۱/۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،اوﻟﻴﻦ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ
ٔ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ از ﻏﺸﺎﻫﺎی دروﻧﯽ دارﻧﺪ و  DNAآﻧﻬﺎ در ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮر اﺳﺖ .ﺳﻮﻣﻴﻦ
اﻧﺪازه ﺑﺎﮐﺘﺮی ،ﺑﻪﻧﺎمﻫﺎی ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری
وﻳﮋﮔﯽ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﺣﻀﻮر اﻧﺪاﻣﮏﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪهای ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ
ٔ
و ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ در ﺳﻠﻮلﻫﺎﺳﺖ .اﻳﻦ اﻧﺪاﻣﮏﻫﺎ  DNAاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را دارﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
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ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری دارﻧﺪ و ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎ ﮐﻪ در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن
و ﻧﻴﺰ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ و ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎ
ﻧﻈﺮﻳﻪ درونﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ٔ
درﺑﺎره ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ ،اﮐﻨﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ٔ
ٔ
ﻧﻈﺮﻳﻪ درون ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﻮازی )ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﮐﺴﻴﮋن(
ٔ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه وارد ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﻴﺶ ــ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﻈﺮﻳﻪ درون ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ،اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﮕﻞ ،ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﮑﺎر ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه وارد
ﻃﺒﻖ ٔ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪﺟﺎی اﻳﻦ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل ﮔﻮارش ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
در ﺳﻠﻮل اداﻣﻪ داده و ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﻮاﻫﺪ ذﻳﻞ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ و ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ:
اﻧﺪازه اﻏﻠﺐ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﺳﺖ .ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری دو ﻏﺸﺎ
اﻧﺪازه ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ٔ
۱ــ اﻧﺪازه و ﺳﺎﺧﺘﺎرٔ :
دارد .ﻏﺸﺎی دروﻧﯽ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ ﺗﺎ ﺧﻮردﮔﯽﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری دارد و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻏﺸﺎﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﻮازی ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ درون ﻏﺸﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
۲ــ ﻣـﺎدۀ ژﻧﺘﻴﮏ DNA :ﻣﻴﺘﻮﮐﻨـﺪری ﻫـﺎ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ  DNAﺣﻠﻘـﻮی ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ ﻫﺮ دو دارای ژنﻫﺎﻳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ژنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ٔ
دارﻧﺪه آﻧﻬﺎ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ.
درﺑﺮ
ٔ
۳ــ رﻳﺒﻮزومﻫﺎ :اﻧﺪازه و ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻳﺒﻮزومﻫﺎی ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪرﻳﺎﻳﯽ و ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ رﻳﺒﻮزومﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ.
۴ــ زادآوری :ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ دوﺗﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ
ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻴﺘﻮز در آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮔﻴﺮد.
ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ٔ
ٔ
ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ

ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮت ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه

ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻮازی

ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ
ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ
ﭘﻴﺶ ــ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت
ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت اوﻟﻴﻪ
ﭘﻴﺶ ــ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت
ﺷﮑﻞ ۴ــ۳ــ ﻃﺮﺣﯽ از ﻧﻈﺮﻳﮥ درون ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ

ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮت ﺑﺰرگ
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ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دارای ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری ﺷﺪﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﻨﺸﺄ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری اﻣﺮوزی و
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ را ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ و ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺟﺎﻧﺪاران ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻴﻦ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﺎ  ۶۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ
روی داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺟﺎﻧﺪاران ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ دروﻧﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را در ﺷﺮاﻳﻂ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﺪاری ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎ )اﻏﻠﺐ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ( در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﯽ را
زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻣﯽﮔﺬاردٔ ،
ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽﻫﺎ ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ
ﻣﺴﻠﻤﺎً ٔ
ﺗﻮده ﺳﻠﻮﻟﯽ )ﮐﻠﻮﻧﯽ( ﺑﻮده اﺳﺖ .درواﻗﻊ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﯽ،
ٔ
ﭘﻴﺎمﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ،ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺟﺎﻧﻮری را اﻧﻮاﻋﯽ از ﺗﺎژﮐﺪاران ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻳﮏ ﺗﺎژﮐﺪار اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻫﻢﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻳﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻫﺪف ﺑﺮای ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز
)ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درک ﻋﻼﻳﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﻠﻮﻧﯽﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ آﻏﺎزﻳﺎن اﻣﺮوزی ﻧﻴﺰ ﻣﻮاردی از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر
ﺑﺴﻴﺎر اﺑﺘﺪاﻳﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ ﺟﺎﻧﺪاران
اﺛﺮات ﺳﻨﮕﻮارهای ،ﺣﺎﮐﯽ از ﻳﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﺣﺪود  ۴۴۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اﺳﺖ .در اﻳﻦ
زﻣﺎن ﺣﺪود  ۸۵درﺻﺪ از ﺟﺎﻧﺪاران روی زﻣﻴﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ واﻗﻌﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮرد از
ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ روی زﻣﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺮگ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺰرگ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ دﻳﮕﺮی ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺑﻌﺎد ،ﺣﺪود  ۳۶۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪوﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ و
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 ۸۳درﺻﺪ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮد .ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ در ﺣﺪود  ۲۴۵ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد .در اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﺣﺪود  ۹۶درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ﻣﻮﺟﻮد در آن زﻣﺎن ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺪود
 ۳۵ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺑﻪوﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ .در اﻳﻦ اﻧﻘﺮاض  ۸۰درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ
وﻳﮋه اﻳﻦ اﻧﻘﺮاضﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از دﺧﺎﻟﺖ
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ٔ
ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻊ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و آبوﻫﻮاﻳﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ  ۶۵ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﺮاض ﺣﺪود  ۷۶درﺻﺪ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺸﮑﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ داﻳﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ ﺷﺪ.
ﺑﺴﻴﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوه دﻳﮕﺮی در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ.
اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای رﺧﺪاد اﻳﻦ اﻧﻘﺮاض ﺟﺪﻳﺪ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی زﻣﻴﻦ ،ﺑﻪوﻳﮋه
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ اﺳﺘﻮاﻳﯽ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را دﺧﻴﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ﺷﮑﻞ  ۵ــ .(۳زﻣﻴﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﻴﻤﯽ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ اﺳﺘﻮاﻳﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ درﺣﺎل از
دﺳﺖ دادن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺑﻪ زودی از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻳﮏ ﭼﻬﺎرم
در اﺛﺮ اﻳﻦ اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺒﺐ آن اﺳﺖ ،ﺣﺪود ٔ ۵۰۰۰۰
ﮐﻞ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ۲۰۰۰از  ۹۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺷﻤﺎری از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺣﺸﺮات
ﻣﻨﻘﺮض ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ ۵ــ۳ــ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ اﺳﺘﻮاﻳﯽ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎدی در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ اﺳﺘﻮاﻳﯽ ﺗﻨﻬﺎ  ۷درﺻﺪ ﺳﻄﺢ
ﺧﺸﮑﯽﻫﺎی زﻣﻴﻦ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ۵۰
درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮری در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
اﻣﺮوزه از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ در وﺳﻌﺖ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ را ﻧﺸﺎن داد.
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ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای از ﺟﻨﮕﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در
اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ از وﺳﻌﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮐﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺟﻨﮕﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ) ۱۳۷۷ﭼﭗ( و ) ۱۳۸۰راﺳﺖ( .اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻀﺎﻳﯽ اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﻨﮕﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی
در ﺗﻨﻮع ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﯽﮔﺬارد؟

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۲ــ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﺑﺎ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﮐﻪ »در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﻗﻮع اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺟﺎﻧﺪاران اﻣﺮوزی ﺑﻪوﺟﻮد
ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ« ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
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 ۳ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻴﺎت ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽﻫﺎ
ﻻﻳﮥ ُازن ﺑﻘﺎی ﺣﻴﺎت را در ﺧﺸﮑﯽﻫﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﺮد.
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻧﻮر زﻧﺪﮔﯽﺑﺨﺶ ،ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی زﻳﺎنﺑﺎر ﻧﻴﺰ دارد .اﺣﺘﻤﺎﻻ ً در اواﻳﻞ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﯽ در درﻳﺎ ،ﻳﻌﻨﯽ در ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺪاران اوﻟﻴﻪ از آﺳﻴﺐﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در اﻣﺎن
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ .اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آب را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،زﻳﺮا ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺣﻴﺎت را در ﺳﻄﺢ
ﺧﺸﮑﯽ ﻧﺎاﻣﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻄﺢ ﺧﺸﮑﯽ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﮐﺮد؟
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻻﻳﮥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ُازن :ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ﺣﻴﺎت ﻓﻘﻂ در آبﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺖ و ﺟﺎﻧﺪاری
در ﺧﺸﮑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺣﺪود  ۲/۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،ﺳﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﺮدﻧﺪ
اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر اﮐﺴﻴﮋن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ را ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ اﻓﺰودﻧﺪٔ ،
ﻻﻳﻪ اُزن در
ﺟﻮ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی اُزن ) (O۳را ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪٔ .
اﮐﺴﻴﮋن ) (O۲در ﺑﺎﻻی ّ
اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﺒﻮر ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ ۶ــ .(۳ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،اﮐﺴﻴﮋن و اُزن ﮐﺎﻓﯽ
ﺟﻮ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻴﺎت در ﺧﺸﮑﯽ ،وﺟﻮد داﺷﺖ.
در ّ

وﺟﻮد اُزن

ﻧﺒﻮد اُزن
ﺷﮑﻞ ۶ــ۳ــ ﻻﻳﮥ اُزن از زﻣﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻦﮐﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،اﮐﺴﻴﮋن
را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﻓﺰودﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﻴﻞ اُزن آﻏﺎز ﺷﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻻﻳﮥ ُازن اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻧﺪاران ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺸﮑﯽﻫﺎﺳﺖ :در ﻃﻮل ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﻟﻮدﮔﯽ
ﻻﻳﻪ اُزن ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر روزاﻓﺰون اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻮا ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎزک ﺷﺪن ٔ
ﻻﻳﻪ اُزن اﺳﺖ .در اﺛﺮ ﻧﺎزک ﺷﺪن اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ،ﻣﻘﺪار
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎزک ﺷﺪن ٔ
ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻣﯽرﺳﺪ.
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ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ و ﻗﺎرچﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن وارد ﺧﺸﮑﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧﺸﮑﯽﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ و ﻗﺎرچﻫﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ دو ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ آﻣﺪﻧﺪ .اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺧﺸﮑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻫﺮ ﻳﮏ
دارای وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺑﻮد.
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﮐﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﻳﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﺧﺎک ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻗﺎرچﻫﺎ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﯽ را از
ﺧﺎک و ﺣﺘﯽ از ﺗﺨﺘﻪﺳﻨﮓﻫﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ.
دوﻃﺮﻓﻪ زﻳﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﻠﺴﻨﮓ
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺧﺸﮑﯽ و ﻗﺎرچﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ٔ
ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪ .ﮔﻠﺴﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺮای زﻳﺴﺘﻦ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺗﻮاﻧﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺎرچﻫﺎ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻧﻴﺰ
ﺑﺮای ﻗﺎرچﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﻫﻤﻴﺎری ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻴﺎری راﺑﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن ﻫﺮ دو ﻃﺮف از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ آﻣﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﻴﺎری ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ
ﺗﺸﮑﻴﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﯽ ﺟﺎﻧﻮران را ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺟﺎﻧﻮران ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺸﮑﯽ
را اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺸﺮات ﻳﮑﯽ از اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮاوانﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه
ﺟﺎﻧﻮران در ﺗﺎرﻳﺦ زﻣﻴﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﺸﺮات در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﭘﺮواز آﻧﻬﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺣﺸﺮات اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎل داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺸﺮات اوﻟﻴﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺠﺎﻗﮏﻫﺎ دارای دو ﺟﻔﺖ
ﺑﺎل ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۷ــ .(۳ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﭘﺮواز ﺑﺮای ﺣﺸﺮات اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻏﺬا ،ﺟﻔﺖ و آﺷﻴﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﺎری ﺑﻴﻦ ﺣﺸﺮات و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪار ﺷﺪ.

ﻣﻬﺮهداران ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ آﻣﺪﻧﺪ.
ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ :اوﻟﻴﻦ ﻣﻬﺮهداران ﻣﺎﻫﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﺎﻗﺪ آرواره ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ۵۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل
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ﺷﮑﻞ ۷ــ۳ــ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ در ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ .در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺪون داﻧﻪ و ﺳﺮﺧﺲﻫﺎی درﺧﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻏﻠﺒﻪ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻃﻮل ﺑﺎلﻫﺎی ﺳﻨﺠﺎﻗﮏﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد!

ﭘﻴﺶ در اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی آروارهدار ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺸﮑﻴﻞ آرواره ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ
اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را داد ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﮑﻴﺪن ﻏﺬا آن را ﺑﺎ دﻫﺎن ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺒﻠﻌﻨﺪ .درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی آروارهدار ﺑﻪ
ﺷﮑﺎرﭼﻴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۸ــ .(۳ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﺟﺰو ﻓﺮاوانﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران درﻳﺎ ﺷﺪﻧﺪ،
و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ زﻳﺴﺘﻦ در آن اداﻣﻪ دادهاﻧﺪ .ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮهداران زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﺮهداران را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
دوزﻳﺴﺘﺎن :اوﻟﻴﻦ ﻣﻬﺮهداران ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺸﮑﯽ ،ﺣﺪود ۳۷۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از درﻳﺎ ﺑﻴﺮون آﻣﺪﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻬﺮهداران ﺧﺸﮑﯽ ،دوزﻳﺴﺘﺎن اوﻟﻴﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺘﻌﺪد در ﭘﻴﮑﺮ دوزﻳﺴﺘﺎن ،اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻪ زﻳﺴﺘﻦ در ﺧﺸﮑﯽ ﺳﺎزﮔﺎر
ﺷﺪﻧﺪ .دوزﻳﺴﺘﺎن اوﻟﻴﻪ دارای ﮐﻴﺴﻪﻫﺎی ﻫﻮاﻳﯽ ﻣﺮﻃﻮب ،ﻳﻌﻨﯽ ﺷﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب اﮐﺴﻴﮋن ﻫﻮا
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ،راهرﻓﺘﻦ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺟﺜﻪ ﻣﻬﺮهداران
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻪای ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ اﻧﺪامﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدٔ .
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﺳﮑﻠﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺣﺸﺮات ﺑﺎﺷﺪ .دوزﻳﺴﺘﺎن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﺳﺎزﮔﺎری ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻳﮏ ﮔﺮوه ﺟﺪﻳﺪ از ﺟﺎﻧﻮران از آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺸﮏﺗﺮ داﺷﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺷﮑﻞ ۸ــ۳ــ اﺳﮑﻠﺖ ﺳﻨﮕﻮاره ﺷﺪۀ ﻣﺎﻫﯽ .در اﻳﻦ اﺳﮑﻠﺖ
ﻣﺎﻫﯽ ،ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮهﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ.

ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن :ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن در ﺣﺪود  ۳۵۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،از ﺗﺤﻮل دوزﻳﺴﺘﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ
ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ از دﺳﺖ دادن رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺪن ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ،ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﺤﮑﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺒﺨﻴﺮ آب ﻣﯽﺷﻮد.ﺑﻪ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺨﻢﮔﺬاری در ﺧﺸﮑﯽ دادهﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺗﺨﻢﻫﺎی آﻧﻬﺎ را
ﭘﻮﺳﺘﻪای ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۹ــ .(۳ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﮐﻪ دوزﻳﺴﺘﺎن اﻣﺮوزی ﻫﻨﻮز ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺨﻢﮔﺬاری در
آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺗﺨﻢﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺸﮏ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آب ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
دوره ﺧﺸﮑﯽ وﺳﻴﻊ
ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل  ۵۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ،ﻳﮏ ٔ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺪت ،ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎﻳﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دوزﻳﺴﺘﺎن ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻧﺪ .از آن زﻣﺎن ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺎ ﺣﺪود  ۶۵ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،در ﻣﻴﺎن ﻣﻬﺮهداران،
ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۹ــ۳ــ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن .ﺗﺎ  ۶۵ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ
ﺧﺰﻧﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﮐﺮوﮐﻮدﻳﻞ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﺪاران
ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ۶۵ :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،در ﺿﻤﻦ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ،
ﻫﻤﻪ داﻳﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ ،ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن
اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی زﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ٔ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ .اﻳﻦ اﻧﻘﺮاض ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮی
ِ
ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﻗﻠﻴﻢ ﺟﻬﺎن دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .آب و
در اﺧﺘﻴﺎر
ﻫﻮا دﻳﮕﺮ ﺧﺸﮏ ﻧﺒﻮد و ﻟﺬا ﻣﺰﻳﺖﻫﺎی ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای زﻳﺴﺘﻦ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﺧﺸﮏ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد
را از دﺳﺖ داد .در اﻳﻦ زﻣﺎن ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﺎﻟﺐ درآﻣﺪﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ اﻧﻘﺮاضﻫﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺟﺎﻧﺪاران را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داد ،ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ در آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﺎﻧﺪاران داﺷﺖ .ﻳﮑﯽ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار
داد ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ﻗﺎرهﻫﺎ ﺑﻮد.ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ﻗﺎرهﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺸﮑﯽﻫﺎی زﻣﻴﻦ در ﻃﻮل دورهﻫﺎی
زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ .ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ﻗﺎرهﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺎرهﻫﺎ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻗﺎرهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﮐﻴﺴﻪدار در ﻗﺎرهﻫﺎی اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
و آﻣﺮﻳﮑﺎیﺟﻨﻮﺑﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد :اﻳﻦ ﻗﺎرهﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
ﻻﻳﻪ اُزن ﺣﻴﺎت را در ﺧﺸﮑﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۱ــ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ ﭼﺮا ٔ
۲ــ اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺸﮑﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۳ــ اوﻟﻴﻦ ﻧﻮع از ﺟﺎﻧﻮران ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺸﮑﯽ ﮐﺪام ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻮدﻧﺪ؟
۴ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اوﻟﻴﻦ ﻧﻮع ﻣﻬﺮهداران ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺸﮑﯽ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
درﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ »ورود ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ،ﺗﺎ ﭘﺲ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪوﻗﻮع
۵ــ
ٔ
ﻧﭙﻴﻮﺳﺖ« ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ.
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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
73

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
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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 ٔ
79

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.

83

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 ٔ
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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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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؟
 Dorsetــ۱
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۵

ژﻧﺘﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ

ﭼﻮن داروﻳﻦ از ﻣﻨﺸﺄ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ و ﻧﻴﺰ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻔﺎت ﺑﻴﻦ ﻧﺴﻞﻫﺎ اﻃﻼع
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻻﻣﺎرک ،ﻳﻌﻨﯽ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎز و ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ٔ
»وراﺛﺘﯽ ﺑﻮدن ﺻﻔﺎت اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ« را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
اﻣﺮوزه زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ژﻧﺘﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

ﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎ
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 اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ آﻣﻴﺰش
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﺎﻧﻌﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ از آﻣﻴﺰش آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻼ ً ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﻼ ً آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﮐﺮمﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ
ٔ
ﺑﺎ ﮐﺮمﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ آﻣﻴﺰش ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻨﺠﺸﮏﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮔﻨﺠﺸﮏﻫﺎ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ژﻧﺘﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ژنﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد .در ژﻧﺘﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ژنﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮلﻫﺎی زاﻳﺸﯽ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺰاﻧﮥ ژﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ژن ﻣﻤﮑﻦ
ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
اﺳﺖ اﻟﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژنﻫﺎی ٔ
ٔ
ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎﻣﺖ( اﻓﺮاد ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ.
زاﻳﺸﯽ )ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ٔ
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﯽ ﻫﺮ اﻟﻞ ﮐﺎری ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺑﺮای ﺗﻮﺻﻴﻒ
ٔ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ در ژﻧﺘﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﻟﻞﻫﺎی ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﯽ ،ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ.
در ﺳﺎل  ،۱۹۰۰ﻳﻌﻨﯽ از ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺻﻮل ﻣﻨﺪل ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞﻫﺎ را در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻟﻞﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻞﻫﺎی ﻣﻐﻠﻮب ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﻟﻞﻫﺎی
ﻣﻐﻠﻮب را از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺧﻮد ﺟﺎی آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۹۰۸ﻫﺎردی ،۱رﻳﺎﺿﯽدان اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و واﻳﻨﺒﺮگ ۲ﭘﺰﺷﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﮏدﻳﮕﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی
در ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺒﺮ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮای
ٔ
ﺑﺰرگ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ آﻣﻴﺰشﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﻧﺴﺒﺖ اﻟﻞﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﻐﻠﻮب و ﻧﻴﺰ
ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،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 ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺻﻞ ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ اﻟﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﮏ ژن ﻣﺮگآور
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮاواﻧﯽ اﻳﻦ اﻟﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﯽﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگآورﺑﻮدن رو ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﮔﺬارد؛ ﭼﻮن اﻓﺮاد ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﻣﺮگ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺜﺎل زﻳﺮ در
ﻣﻮرد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن اﻟﻞﻫﺎی 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 ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎی اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ:
 : GG + Gg + ggژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎ
ﻓﺮد  : ۶۴ + ۳۲ + ۴ =۱۰۰ﺗﻌﺪاد
ﭼﻮن ﻣﮕﺲ ﺳﺮﮐﻪ ﺟﺎﻧﺪاری دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻓﺮد دو اﻟﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﺪن دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺗﻌﺪاد اﻟﻞﻫﺎی 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 اﻟﻞﻫﺎی  Gو  gدر اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
160
) × 100 = ٪۸۰
200
40
(=g
) × 100= ٪۲۰
200
(=G

ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﻟﻞﻫﺎ را ﺑﺎ اﻋﺪاد اﻋﺸﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻓﻮق را
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﺸﺎن داد :ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ  Gو  gدر اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ۰/۸و  ۰/۲اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم :ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺎﻣﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:
 :۰/۸G + ۰/۲gاﺳﭙﺮم
 :۰/۸G + ۰/۲gﺗﺨﻤﮏ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی 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 اﻟﻞﻫﺎی  Gو  gدر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺴﻞ اول ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻳﻦ اﻟﻞﻫﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﺎدر اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺮوی
اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎزﻧﺪهای ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞﻫﺎ 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 اﻟﻞﻫﺎ  ۱اﺳﺖ ،ﭘﺲ p + q =۱؛ ﻳﻌﻨﯽ آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت درﻣﯽآﻳﺪ:

G
p
g
q

ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﺿﻴﺢ داد :اﮔﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻏﺎﻟﺒﯽ را
در ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ  pو ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻣﻐﻠﻮب آن را  qﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﻨﻴﻢ ،ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻓﺮاد آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
 (p * q ) Gg ، (p * p = P۲)، GGﻳﺎ  (q * q )ggﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮان 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 ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ دو اﻟﻞ ﻫﺮ ژن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻟﻞ ﻣﻐﻠﻮب ﺧﺎﻟﺺ ) (q۲ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛
ﭼﻮن ژﻧﻮﺗﻴﭗ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ،اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﺪام ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻏﺎﻟﺐ
اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ  q۲را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﻢ )ﻳﮏ ﻣﻨﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻏﺎﻟﺐ( .ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺻﻞ ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
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 ﻣﯽﮔﻴﺮد.
در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد ،درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﻨ ﻮﺗﻴﭗ ﻣﻐﻠﻮب ﺧﺎﻟﺺ  q۲ﻳﺎ ﻏﺎﻟﺐ  p۲ + ۲pqدر اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای
۲ــ ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار  pﻳﺎ  qرا ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ٔ
ﺳﺎده ،ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ.
۳ــ از  q۲ﺟﺬر ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ  qﺑﻪدﺳﺖ آﻳﺪ.
۴ــ ﻣﻘﺪار  qرا از ﻋﺪد  ۱ﮐﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ  pﺑﻪدﺳﺖ آﻳﺪ )ﻳﻌﻨﯽ .(p = ۱-q
۵ــ  p۲را ﺑﺎ ﺿﺮب ﮐﺮدن آن در ﺧﻮدش ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ.
۶ــ  ٢pqرا ﺑﻪدﺳﺖ 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 ﺑﻪدﺳﺖ
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 ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﺳﻪ ﻧﻮع ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ اﻟﻞﻫﺎ 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 اﻳﻦﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻬﺶﻫﺎی رﻓﺖ ﮐﻪ اﻟﻞ  Aرا ﺑﻪ  (a ←A) aﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺟﻬﺶﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺖ ) (A ← aﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۲ــ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد.
۳ــ ﺟﻔﺖﮔﻴﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭗ و ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
۴ــ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪﻗﺪری ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد آن ﻳﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
۵ــ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ رخ ﻧﺪﻫﺪ؛ ﻳﻌﻨﯽ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﺮای ٔ
ﺧﺰاﻧﻪ
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ٔ
ﭼﻮن در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﻫﻴﭻﮔﺎه ٔ
ژﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .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
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .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  ۰/۰۱۸۲ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ.
۲ــ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﻏﺎﻟﺐ  ،Cﻳﻌﻨﯽ  pرا در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ :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 ﻣﯽدﻫﻴﻢ:
۲pq = ۲ *۰/۹۸۱۸ *۰/۰۱۸۲ = ۰/۰۳۵۷۳۷۵
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن  ۳۶ﻧﻔﺮ ﻧﺎﻗﻞ وﺟﻮد دارد.

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮدﻫﻨﺪۀ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ
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 ﻫﻢﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻴﺮوﻫﺎی
ٔ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪ .اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﻧﻴﺴﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻬﺶزای
۱ــ ﺟﻬﺶ :ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ٔ
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺶ ﻫﻤﻮاره رخ
ﺑﺴﻴﺎری ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﻴﻂ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ٔ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻴﭻ روﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒﮐﺮدن آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺎدل ﺟﻬﺶ ﻳﻌﻨﯽ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ در آن
ﺗﻌﺪاد ﺟﻬﺶﻫﺎی  a ←Aﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺟﻬﺶﻫﺎی  A ← aﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪﻧﺪرت ﭘﻴﺶ ﻣﯽآﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻣﺜﻼ ،اﮔﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻬﺶﻫﺎی
ﺟﻬﺶﻫﺎی داﻳﻤﯽ ﻫﻤﻮاره ،اﻣﺎ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ،ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪً .
 a ←Aﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻬﺶﻫﺎی  A ← aﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ  aﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ آنﮐﻪ ﺟﻬﺶ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞﻫﺎ در
ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ﭼﻮن آﻫﻨﮓ ﺟﻬﺶ ﺑﺮای ﺑﻴﺸﺘﺮ ژنﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﻬﺶ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﯽ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﻓﻌﺎل ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
در ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞﻫﺎ رخ دﻫﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺶ ،اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ۱ــ  .(۵ﺟﻬﺶ،
ﻣﺎده ﺧﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺟﻬﺖ آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ٔ
۲ــ ﺷﺎرش ژن :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻓﺮادی از ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،درواﻗﻊ
۱
ﺗﻌﺪادی از اﻟﻞﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺒﺪأ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻘﺼﺪ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ،ﺷﺎرش ژن
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺷﺎرش ژن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع درون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه )ﻣﻘﺼﺪ( ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ
 gene flowــ۱
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ﺷﮑﻞ ۱ــ۵ــ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻴﺎه ﻻﻟﻪﻋﺒﺎﺳﯽ

ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
اﮔﺮ روﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت در دو ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
ٔ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرش ژن در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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
ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً وﺿﻊ ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آﻣﻴﺰشﻫﺎی ﻏﻴﺮﺗﺼﺎدﻓﯽ در
ﻃﺒﻴﻌﺖ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻧﻮع آﻣﻴﺰشﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
درونآﻣﻴﺰی :ﮔﺎه آﻣﻴﺰش ﻣﻴﺎن ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ از آﻣﻴﺰش ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ درون آﻣﻴﺰی ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ داﻧﻪﻫﺎی ﻳﮏ ﮔﻴﺎه ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻧﺸﻮﻧﺪ ،زادهﻫﺎی آن ﮔﻴﺎه در ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽروﻳﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺮدهاﻓﺸﺎﻧﯽ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
درونآﻣﻴﺰی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﻟﻞﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ؛ وﻟﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎﻟﺺ و ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺮاد
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ درونآﻣﻴﺰی ﺧﻮدﻟﻘﺎﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی ﻧﺮ ﻫﺮ ﻓﺮد ،ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی
ﻣﺎده ﺧﻮد او را ﺑﺎرور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .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 ﻣﯽﺷﻮد؛ زﻳﺮا
از ﻫﺮ آﻣﻴﺰش  ، Aa× Aaﻓﻘﻂ ﻧﻴﻤﯽ از زادهﻫﺎ  Aaﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﻢ دﻳﮕﺮ  aaﻳﺎ  AAﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻋﻮض،
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ﻫﻤﻪ زادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮدﻟﻘﺎﺣﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺧﺎﻟﺺ ،ﻋﻴﻨﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ژﻧﻮﺗﻴﭗ ٔ
آﻣﻴﺰش ﻫﻤﺴﺎن ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ :۱ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ
ﻳﮑﺴﺎن دارﻧﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪازدواج 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 ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﺎدل ژن ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ژنﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﻗﺪ اﻧﺴﺎن( را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ درﻣﯽآﻳﻨﺪ و
ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ژنﻫﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
آﻣﻴﺰش ﻫﻤﺴﺎن ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﺮوهﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﻫﻢ آﻣﻴﺰش ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ؛ ﭼﻮن زﻣﺎن ﮔﻠﺪﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
آﻣﻴﺰش ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ :ﮔﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ِ
اﻓﺮاد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ
ﻧﻮع آﻣﻴﺰش ﻏﻴﺮﺗﺼﺎدﻓﯽ آﻣﻴﺰش ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﻧﺎم دارد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪای از آﻣﻴﺰشﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﮐﻪ در ﮔﻴﺎه ﺷﺒﺪر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ژن ﭼﻨﺪ
ﮐﻼﻟﻪ ﻣﺎدﮔﯽ اﻳﻦ ﮔﻞ
داﻧﻪ ﮔﺮدهای روی ٔ
اﻟﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ژن ﺧﻮدﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ٔ
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮده ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ .ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﺪ ،اﻟﻞﻫﺎی اﻳﻦ ژن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ٔ
داﻧﻪ ﮔﺮده دارد ،ﺷﺒﻴﻪ ﻳﮑﯽ از دو اﻟﻠﯽ
ﮐﻼﻟﻪ ﻣﺎدﮔﯽ دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ و داﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮده ﻫﺎﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ اﻟﻠﯽ ﮐﻪ ٔ
ٔ
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﻣﺎدﮔﯽ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ .داﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮدهای ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻼﻟﻪ وﺟﻮد داردٔ ،
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮده ﺗﺸﮑﻴﻞ و
اﻟﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﻟﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﮔﺮده را در ﺧﻮد دارﻧﺪ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ٔ
ٔ
ﻟﻘﺎح اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺧﺪادﻫﺎﻳﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ
۴ــ راﻧﺶ ژن :ﮔﺎه ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞﻫﺎ در ٔ
 assortative matingــ١
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ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﻟﻞﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه راﻧﺶ ژن ۱ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻟﻞﻫﺎ در ٔ
در واﻗﻊ در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد دارای ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎی
ﮐﻤﻴﺎب ﻣﺜﻼ ً ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﻣﻴﺮﻧﺪ ،اﺻﻼ ً در آﻣﻴﺰش ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
راﻧﺶ ژن در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﯽآورد )ﺷﮑﻞ ۲ــ.(۵

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه

راﻧﺶ

ﺟﻤﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ

اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﮑﯽ از اﻟﻞﻫﺎ )ﺳﺒﺰ( ﺣﺬف
ﺷﮑﻞ ۲ــ۵ــ 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 ،آﺗﺶﺳﻮزی ،اﻓﺰاﻳﺶ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﮑﺎرﭼﯽ و ﻏﻴﺮه ،ﻣﯽﻣﻴﺮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞﻫﺎ در ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﮐﻪ از ﺑﺤﺮان ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪدر ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞﻫﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻓﺮاواﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺗﻔﺎق ،زﻣﺎﻧﯽ رخ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺜﻼ ً ﻳﮏ ﺟﺰﻳﺮه ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در آنﺟﺎ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎزهای را ﺑﻨﻴﺎن ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ .ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ اﺛﺮ ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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راﻧﺶ ژن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع درون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدی ﮐﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی
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 ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮد
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ اﻧﻘﺮاض ﺑﺰرگ در ﺳﺎلﻫﺎ 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 ﻋﻤﺪهای از اﻟﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ٔ
ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﻋﻀﻮی از ﺟﻤﻌﻴﺖﭼﻴﺘﺎﻫﺎ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ!

ﺷﮑﻞ ۳ــ۵ــ 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 ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ اﺳﺖ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی
و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﺮای ٔ
ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ ،ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ،ﺗﻌﺪاد
دوره
ﺳﻠﻮلﻫﺎی زﻳﮕﻮت ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،درﺻﺪی از ﺳﻠﻮلﻫﺎی زﻳﮕﻮت ﮐﻪ ٔ
ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،اﺣﺘﻤﺎل زﻧﺪهﻣﺎﻧﺪن زادهﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
 Acinonyx jubatus jubatusــ١
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ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎل زﻧﺪهﻣﺎﻧﺪن واﻟﺪﻳﻦ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ،ﺑﻪ وﻳﮋه در ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
واﻟﺪﻳﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﭼﻪ ﻣﻘﺪار در
ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺳﻬﻢ دارد .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﻤﻮاره اﻧﻮاع ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .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 ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ۱
او در ﺗﺸﮑﻴﻞ
ٔ
در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺴﺮی از  ۱ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻳﻦﮐﻪ اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ را در ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب )از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ(،
ﺳﺮﮐﻪ ﺟﻮان را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ و ﺻﻔﺖ ﻃﻮل ﺑﺎل را در آن ﺑﺮرﺳﯽ
درک ﮐﻨﻴﻢ ،ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ از ﻣﮕﺲﻫﺎی ٔ
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪﺻﻮرت 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 ً ﻣﮕﺲﻫﺎی ﺑﺎل ﮐﻮﺗﺎه در ﭘﺮواز دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ از ﭼﻨﮓ
ﺷﮑﺎرﭼﻴﺎن ﺑﮕﺮﻳﺰﻧﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻧﺼﻒ ﻣﮕﺲﻫﺎی ﺑﺎلﮐﻮﺗﺎه ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از آنﮐﻪ
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ،
ﺑﻪﺳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﯽﻣﻴﺮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ
ٔ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:
۱۰۰LL +۲۰۰Ll + ۵۰ll
ﻓﺮاواﻧﯽ دو اﻟﻞ در ﮔﺎﻣﺖﻫﺎﻳﯽ 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 آﻣﻴﺰشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮﻳﮏ از
ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎ را در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﺪول ﭘﺎﻧﺖ ﺑﻪدﺳﺖ 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 ﻣﮕﺲﻫﺎ در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ  ۴۰۰ﻋﻀﻮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﺮﻳﮏ از ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎ
را دارﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
۱۳۰LL + ۱۹۶Ll + ۷۴ll
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻴﻤﯽ از اﻓﺮاد  llﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ  lدر ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﻴﺎﭘﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ را ﺑﺮای ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎ  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 ،ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ
ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻟﻘﺎح را ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ ،ﻧﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ،در
ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺎدهﻫﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ،ﭼﻠﭽﻠﻪﻫﺎی ﻣﺎده در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی
ﻧﺮﻫﺎی دم ﺑﻠﻨﺪ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .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 ﻣﮕﺲﻫﺎی 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 ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻟﻞﻫﺎی
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﮔﺮ ﻣﻐﻠﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ و از اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ
در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻟﻞﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ در ﻳﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
ِ
ِ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻐﻠﻮب آﻫﺴﺘﻪﺗـﺮ از اﻟـﻞﻫﺎی
ﺧﺎﻟﺺ درآﻳﻨﺪ و ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب را ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨﺪ.اﻟﻞﻫﺎی
ﻏﺎﻟﺐ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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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 ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،آنرا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ
ﺗﻐﻴﻴﺮدﻫﻨﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﻴﺮﻳﺪ؟
ٔ
۵ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ را در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردی ــ واﻳﻨﺒﺮگ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
۶ــ ﭼﺮا ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ راﻧﺶ ژن در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد؟
۷ــ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ :ﺷﺎرش ژن ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع درون ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

102

 ۲ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺮاﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟

در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻳﻢ ،ﻫﺮ ﺻﻔﺖ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ :ﺑﺪن ﻣﮕﺲﻫﺎی ﺳﺮﮐﻪ ﻳﺎ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﻳﺎ ﺳﻴﺎه .ﺑﺴﻴﺎری از ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دﻧﻴﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ ،اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻗﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮهای از ﻣﻘﺎدﻳﺮ را دارد )ﺷﮑﻞ۴ــ .(۵ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ اﻏﻠﺐ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﻗﺪی ﻣﺘﻮﺳﻂ دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﮐﻮﺗﺎه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻧﻤﻮدار
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای اﻳﻦ ﺻﻔﺖ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﮑﻠﯽ زﻧﮕﻮﻟﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮزﻳﻊ
را ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ )ﻧﺮﻣﺎل( ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪاﻧﺪ ،ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ دارﻧﺪ،
ِ ِ ِ
ﺑﻬﺮه
ﻣﺜﻞ وزن داﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ،ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧﻪﻫﺎی ﺳﻮﻳﺎ ،ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ،رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ٔ
ﮐﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
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 )ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ(
ﺷﮑﻞ ۴ــ۵ــ ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻗﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت ﮐﻤﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﺳﻪ اﻟﮕﻮی ﮐﻠﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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۱ــ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖدار در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ روی ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖدار ﻣﻌﻤﻮﻻ ً زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻳﺎ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﺟﺪﻳﺪی وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ ،ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻳﮑﯽ از دو اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ )دور
از ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ( ﺟﺎی ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و اﺑﺘﺪا ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﻧﻤﻮدار
اﻧﺪازه ﺑﺪن
ﺗﻮزﻳﻊ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﯽ
ٔ
اﺳﺐ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖدار اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۵ــ .(۵ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ 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
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ﺷﮑﻞ ۵ــ۵ــ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖدار .ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻳﮏ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ
آﺳﺘﺎﻧﻪای )ﭘﻴﮑﺎنﻫﺎ( ﺗﺮﺟﻴﺢ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد

ﭘﺲ از ﻳﮏ دورۀ ﻃﻮﻻﻧﯽ

اﻧﺴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖدار را ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻧﮕﻬﺪاری از ﮔﺎوﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻴﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻳﺎ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮی ﭘﺮوارﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺮغﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ،
اﺳﺐﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻣﯽدوﻧﺪ و ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از اﻧﺘﺨﺎب
ﺟﻬﺖدار اﺳﺖ .در ﻳﮏ آزﻣﺎﻳﺶ روی ذرتﻫﺎ ،در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ روﻏﻦ را در داﻧﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮای ﺑﻪ وﺟﻮدآوردن ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ آﻣﻴﺰش داده ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ ۵۰
ﻧﺴﻞ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ .درﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار روﻏﻦ در داﻧﻪﻫﺎی ذرت از  ۵درﺻﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ
ﺑﻪ  ۱۵درﺻﺪ در ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ رﺳﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۶ــ .(۵ﻫﻴﭻﻳﮏ از ﮔﻴﺎﻫﺎن اوﻟﻴﻪ ۱۵ ،درﺻﺪ روﻏﻦ در
داﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ!
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺻﻔﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮران را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺴﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
15

5

ﺷﮑﻞ  ۶ــ ۵ــ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ذرت
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ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺪﺑﻴﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽاﻧﺪﻳﺸﺪ 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 ﺑﻪﺳﻮی ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎی ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ،
دﻗﻴﻖﺗﺮ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ از ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻧﺴﺎن در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ.

۲ــ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﻳﺪارﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺎﻳﺪار روی ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻃﻴﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ،
ﮔﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻳﻌﻨﯽ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ در ٔ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻓﻨﻮﺗﻴﭗﻫﺎی آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﻳﺪارﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺮای ﻣﺪت زﻳﺎدی در ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﺪار زﻧﺪﮔﯽ و
ﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای زﻳﺴﺘﻦ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ
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ﺗﻮﺟﻪ در ﻫﺮ ﺻﻔﺘﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮازن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺪامﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺪن را ــﮐﻪ در ﻣﺪﺗﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ــ ﺑﺮﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎی
ﺟﺪﻳﺪی را ﻃﻠﺐ ﻧﮑﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ از اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﻳﺪارﮐﻨﻨﺪه ،ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻧﻌﻞ اﺳﺒﯽ ۱اﺳﺖ .ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﺴﻴﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﺟﺎﻧﺪار در ﻣﺪت  ۲۲۵ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﺎل
ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ
ٔ
ﭘﻴﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ ﻓﺴﻴﻞ زﻧﺪه
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎی ﻧﻌﻞ اﺳﺒﯽ در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎﻫﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ آب و ﻫﻮای
زﻣﻴﻦ ،ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود
زﻳﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎی
ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۷ــ.(۵
ﺷﮑﻞ ۷ــ۵ــ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻧﻌﻞ اﺳﺒﯽ )در ﺣﺪود ۳۰
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ 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 ﺑﻪدﻧﻴﺎ 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 )ﺷﮑﻞ۸ــ.(۵
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد

ﭘﺲ از ﻳﮏ دورۀ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد

ﺷﮑﻞ ۸ــ۵ــ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﻳﺪارﮐﻨﻨﺪه .ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ
ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺤﻞ ﭘﻴﮑﺎن( ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی آﺳﺘﺎﻧﻪای ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺮوزه
اﮐﺜﺮ ﻧﻮزادان اﻧﺴﺎن وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ )در ﺣﺪود  ۳/۲ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم( دارﻧﺪ.
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۳ــ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺴﻠﻨﺪه در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ روی ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺴﻠﻨﺪه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ روی ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗﻫﺎی آﺳﺘﺎﻧﻪای ﺑﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗﻫﺎی ﺣﺪ واﺳﻂ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
ٔ
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺣﻠﺰونﻫﺎﻳﯽ ۱ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻠﺰونﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ً روﺷﻦ دارﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از دﻳﺪ دﺷﻤﻨﺎن
ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺣﻠﺰونﻫﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺘﺎر ﻧﻮارﻫﺎی ﺗﻴﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﻨﻮﺗﻴﭗﻫﺎی
ﻣﻴﺎﻧﻪ ،در ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از دو زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺘﺘﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۹ــ.(۵
ﭘﺮاﮐﻨﺶ اوﻟﻴﻪ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
اﻟﮕﻮی ﻧﻮارﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
ﭘﺲ از ﻳﮏ دورۀ ﮐﻮﺗﺎه
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
ﭘﺲ از ﻳﮏ دورۀ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺷﮑﻞ ۹ــ۵ــ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺴﻠﻨﺪه .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ دو ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ اﻓﺮاﻃﯽ )ﻣﺤﻞ ﭘﻴﮑﺎنﻫﺎ( ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﻠﺰونﻫﺎی
اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دو ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت وﻳﮋ ٔه زﻧﺪﮔﯽ در دو زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺳﻬﺮه ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ از ﺳﻬﺮهﻫﺎی ﮐﺎﻣﺮون ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در آنﺟﺎ دو ﻧﻮع
ٔ
اﻧﺪازه ﻣﻨﻘﺎر وﺟﻮد دارد .ﮔﺮوﻫﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﻮﻧﻪ ،ﻣﻨﻘﺎر ﺑﺰرگ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻨﻘﺎر ﮐﻮﭼﮏ دارﻧﺪ .اﻓﺮاد
ﻧﻈﺮ
ٔ
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﻘﺎر از داﻧﻪﻫﺎی ﻧﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺰرگ ﻣﻨﻘﺎرﻫﺎ داﻧﻪﻫﺎی ﺳﺨﺖ را ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ .ﻣﻨﻘﺎر ﻫﺮﻳﮏ
اﻧﺪازه ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ
از اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ
ٔ
دارﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻴﭻﮐﺪام از داﻧﻪﻫﺎی ﻧﺮم ﻳﺎ ﺳﺨﺖ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۰ــ.(۵
 Cepaea nemoralisــ۱
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ﺷﮑﻞ ۱۰ــ۵ــ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻬﺮهﻫﺎی ﮐﺎﻣﺮون دو ﻧﻮع ﻣﻨﻘﺎر ﻳﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻋﻀﺎی اﻳﻦ دو ﮔﺮوه در ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن ﻗﺮار دارﻧﺪ.

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

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن را در اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖدار ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۲ــ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﻳﺪارﮐﻨﻨﺪه در ﭼﻪ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻳﯽ روی ﻣﯽدﻫﺪ و ﭼﺮا؟
۳ــ ﻳﮏ ﻣﺜﺎل از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺴﻠﻨﺪه ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
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 ۳اﺳﺘﻤﺮار ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ

اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺗﻨﻮع
ﺗﻮان ﺳﺎزﮔﺎرﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .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
ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺷﺐﭘﺮواز ﻓﻠﻔﻠﯽ .ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﻨﺪ ،ﻣﻨﻘﺮض ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻟﻞﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻪ
ﺻﺪدرﺻﺪ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ؟
آورﻧﺪه ﺗﻨﻮع ﻫﻤﻮاره ﻓﻌﺎلاﻧﺪ :ﺟﻬﺶ ،ﺳﺒﺐ
ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﭘﺪﻳﺪ
ٔ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻟﻞﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺷﺎرش ژﻧﯽ از ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﻳﺪﻳﻢ،
ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﻣﻮاردی )اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺴﻠﻨﺪه( ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮ اﻳﻦﻫﺎ ،ﻋﻮاﻣﻞ
دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.

ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی از اﻟﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ؛ ﻣﻨﻈﻮر
از ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ژنﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از اﻟﻞﻫﺎی ژنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ دو ﻓﺮد ﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎی  AABBو  aabbﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﻘﺎح ﺑﻴﻦ ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی  ABو  abاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ اول ﻫﻤﻪ  AaBbﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد
ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﮔﺎﻣﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻮع آﻧﻬﺎ ) aBو  (Abﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺎﻣﺖﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﻧﻈﻴﺮ آﻧﻬﺎ در ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی واﻟﺪﻳﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی واﻟﺪی و اﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪ را
ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻟﻘﺎح ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﺴﻞ دوم ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎی زﻳﺮ را
ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
AABB, AaBB, aaBB, AABb, AaBb, aaBb, AAbb, Aabb, aabb
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a/a . b/b

A/A . B/B

a.b

A.B
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A/a . B/b

P

n

ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ
F1

ﻣﻴﻮز
A.B

n

ﮔﺎﻣﺖ واﻟﺪی
ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ

a.b

A.b
a.B

n

n

n

ﮔﺎﻣﺖ واﻟﺪی
ﮔﺎﻣﺖ ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ
ﮔﺎﻣﺖ ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ۵ــ ردﻳﺎﺑﯽ ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ در ﺟﺎﻧﺪاران دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ

از اﻳﻦ  ۹ﻧﻮع ژﻧﻮﺗﻴﭗ در  ۶ ،F۲ﻣﻮرد در ﻧﺴﻞﻫﺎی  Pو  F۱وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ
)ﺷﮑﻞ ۱۱ــ ،(۵ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻟﻞﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ .اﮔﺮ اﻓﺮاد
ارﻏﻮاﻧﯽ داﻧﻪ زرد و ﮔﻞ ِ
ِ
ﺳﻔﻴﺪ داﻧﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻧﺴﻞ دوم ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ
ﻧﺴﻞ  Pﻧﺨﻮدﻓﺮﻧﮕﯽﻫﺎی 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 .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻔﺖﺷﺪن ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎ در ﻣﻴﻮز  ،Iﮔﺎه ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺑﻴﻦ ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی ﻫﻤﺘﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ اﻳﻦ
ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪی از اﻟﻞﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را ﮐﺮاﺳﻴﻨﮓ
ُاور ۱ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
 Crossing overــ١
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ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺒﺎدل ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻴﻦ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎی ﻏﻴﺮﺧﻮاﻫﺮی اﺳﺖ.
ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی ﻣﻴﻮزی

ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﻮز
B

A

B

A

واﻟﺪی

B

A

B

A

ﻣﻴﻮز ﺑﺪون

واﻟﺪی

b

a

b

a

ﮐﺮاﺳﻴﻨﮓاور

واﻟﺪی

b

a

b

a

ﺑﻴﻦ ژنﻫﺎ

B

A

B

A

b

A

b

A

ﻣﻴﻮز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه

B

a

B

a

ﮐﺮاﺳﻴﻨﮓ اور

b

a

b

a
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ﺷﮑﻞ ۱۲ــ۵

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ در ﻟﻘﺎح ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻣﺎده ﺧﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺗﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآﻳﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ٔ
ذرتﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ﻳﺎدآورﻳﺪ )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 .ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎدهای ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺮروﻏﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻨﺎرﻫﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی
ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻬﺶ .در اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ۲۰۰ ،ﺗﺎ  ۳۰۰ﮔﻴﺎه ذرت در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﭘﺮورش داده ﻣﯽﺷﺪ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﻼ ً ﺑﻴﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵ﻫﺰار ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺟﻬﺶﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ژنﻫﺎی ذرت ،ﻳﮏ در
ﻫﺮ  ۵۰ﻫﺰار ﮔﻴﺎه ﺟﻬﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .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 ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی 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،
ﻫﻴﭻﮐﺪام از دو اﻟﻞ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺬف ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭼﻮن اﮔﺮ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ دو اﻟﻞ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻓﺮد
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ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب در ﻣﻮرد اﻟﻞ ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ ) (HbSدر
ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ! ٔ
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از آﻓﺮﻳﻘﺎ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ اﻟﻞ ﻣﻐﻠﻮب ﺧﺎﻟﺺ ) (HbSHbSﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻣﺸﮑﻼت
ﻋﺪﻳﺪهای از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪﻳﺪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽﻣﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ) (HbAHbSﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﮐﺴﻴﮋن
ﻣﺤﻴﻂ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ آﻧﻬﺎ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺴﺘﻪﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﻳﺮگﻫﺎ در اﻳﻦ
ﻣﻮاﻗﻊ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﮐﻪ ﻓﺸﺎر اﮐﺴﻴﮋن در ﻫﻮای اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺑﯽدﻟﻴﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻓﺮاد
روزﻣﺮه ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻟﺺ ﻏﺎﻟﺐ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
ٔ
) ،(HbAHbAﺑﺮاﺑﺮ  ۱اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ .زﻳﺮا اﻓﺮاد ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻐﻠﻮب ﻫﻴﭻ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ اﻟﻞﻫﺎی  HbSﮐﻪ
در اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻞ  HbSاز
 ۰/۰۰۰۱ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ژﻧﺘﻴﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻴﻮع ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،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 ۱۳ــ۵ــ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺑﻴﻤﺎری ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ و ﺑﻴﻤﺎری
دﻫﻨﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎری
ﻣﺎﻻرﻳﺎ .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺎﻻرﻳﺎ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﯽ رﻧﮓ ﻧﺸﺎن
ٔ
ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ارﻏﻮاﻧﯽ رﻧﮓ ﻣﻨﺎﻃﻖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻳﻦ دو را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺎﻻرﻳﺎ را ﻧﻮﻋﯽ اﻧﮕﻞ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ۱اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ اﻧﮕﻞ درون ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ اﻓﺮاد
ﺳﺎﻟﻢ ) (HbAHbAزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درون ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻓﺮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ) (HbSHbAزﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎدی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﻴﻮع
ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ دارﻧﺪ .ﺟﺪول ۱ــ ۵دادهﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻮاﺣﯽ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺪول ۱ــ۵ــ 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 ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ را در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﻴﺰان و ﺷﻴﻮع ﻣﺎﻻرﻳﺎ ،ﻳﻌﻨﯽ اﻳﻦﮐﻪ ﭼﻘﺪر
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻫﺮ ﻓﺮد در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺎﻻرﻳﺎ روﺑﻪرو ﺷﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در
ﻣﻨﻄﻘﻪای 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 ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی 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

113

ﻋﻼﻳﻢ :درد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ در ﺳﻴﻨﻪ ،ﻣﻔﺎﺻﻞ ،ﭘﺸﺖ ﻳﺎ ﺷﮑﻢ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد؛ ﺗﻮرم دﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ ،ﻳﺮﻗﺎن؛ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﮑﺮر ،ﺑﻪ وﻳﮋه ذاتاﻟﺮﻳﻪ و ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ؛ ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ ﮐﻠﻴﻪ،
ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی )زود ﻫﻨﮕﺎم( و ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ.
ﮐﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا )زود ﻫﻨﮕﺎم(؛ ٔ
ﺳﻨﮓ ٔ
درﻣﺎن :ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻓﻮﻟﻴﮏ اﺳﻴﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺣﺎد ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎری اﮐﺴﻴﮋن درﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺰرﻳﻖ
ﻣﺎﻳﻌﺎت و داروﻫﺎی آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻪ درون رگ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان و ژن درﻣﺎﻧﯽ از روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
درﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻳﮏ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ در ﮐﻨﺎر ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻋﺎدی

اﻧﺘﺨﺎب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ
در ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪن اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ
ﺳﻤﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﭘﺮﻧﺪهای
ﺑﺮای اﻳﻦﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ را ﺷﮑﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻃﺮح و رﻧﮕﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ّ
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﯽ را ﺑﺨﻮرد ،از آن ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﻫﺮ ﭘﺮواﻧﻪای ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آن
ﻳﮏ ﺑﺎر ﭘﺮواﻧﻪای 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 ﺗﺠﺮﺑﻪای را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﺪ.

ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار
ﭘﺲ ،اﮔﺮ ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ ِﺑﺎل ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﺳﻤﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ٔ
ﻧﻤﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻟﺬا ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﺳﻤﯽ ﻣﻘﻠﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻘﻠﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ٔ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ٔ
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﻤﯽ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ،وﻟﯽ اﻳﻦﻃﻮر
ﻧﻴﺴﺖ! ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﻣﻘﻠﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻘﻠّﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﮔﻮل ﺑﺨﻮرد و از ﺷﮑﺎر آﻧﻬﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۱۴ــ .(۵در
واﻗﻊ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮواﻧﻪای ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ آن ﻃﺮح و رﻧﮓ وﻳﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪه ﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻳﮑﯽ از
ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﻣﻘﻠّﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻴﺮﺳﻤﯽ اﺳﺖ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﻣﻘﻠّﺪ و ﻏﻴﺮﻣﻘﻠّﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻫﺮﮔﺮوه
درﺻﺪی از ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از دو ﮔﺮوه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻳﮕﺮی را ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﺗﻨﻮع در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ داﺋﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻧﺘﺨﺎب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻳﮏ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ آن در
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺜﺎل ﺗﻘﻠﻴﺪ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﻣﻘﻠﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻻﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﻣﻘﻠﺪ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
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ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻮازن ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺗﺮی اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و اﻧﺘﺨﺎب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﻮاﻋﯽ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻮازن ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮواﻧﮥ ﻣﻘﻠّﺪ

1

ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﻣﻘﻠﺪ

0

در ﮔﻮﻧﮥ ﻏﻴﺮﺳﻤﯽ
ﺷﮑﻞ ۱۵ــ۵ــ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﻣﻘﻠﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ آﻧﻬﺎ دارد.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
درﺑﺎره ﺑﺮﺗﺮی اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﻳﮏ ﻣﺜﺎل
ٔ
۳ــ اﺛﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﻣﻘﻠﺪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۴ــ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻮازن ﮐﻨﻨﺪه ﭼﻴﺴﺖ؟

116

 ۴ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ
ﮐﺎرل ﻟﻴﻨﻪ و ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺪﻳﻤﯽ ،ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﺎﻧﺪاران ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی
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 ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺣﻮزه ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ،ﻣﻴﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ در ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی ژﻧﻮم و ﻳﺎ ﺗﻮاﻟﯽ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﻧﻴﺰ در
ﺑﻪ
ٔ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ 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؟
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ دﻗﻴﻘﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ داد و ردهﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺻﻔﺎت ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ
ﺳﻠﻴﻘﻪای اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۱۶ــ .(۵ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع
ٔ

اﻟﻒ

ب
ﺷﮑﻞ ۱۶ــ۵ــ ﭼﮑﺎوکﻫﺎی ﺷﮑﻞ اﻟﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﺳﮓﻫﺎی
ﺷﮑﻞ ب ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﺳﮓ اﻫﻠﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.

117

ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﮕﺎه دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﻮﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،۱۹۴۲ارﻧﺴﺖ ﻣﺎﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮم
ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد:
ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش
»ﮔﻮﻧﻪ در زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪ و زادهﻫﺎی زﻳﺴﺘﺎ ۱و زاﻳﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آورﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ آﻣﻴﺰش ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
واژه »ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ« 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 ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻣﻴﺰش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ! وﻟﯽ از دﻳﺪﮔﺎه
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻳﮏ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﻣﺮغ ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻴﺎورد،
از آﻣﻴﺰش اﻳﻦ ﻣﺮغ و ﺧﺮوس ،ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪوﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺲ از ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﻢ ﺟﺪاﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪه ﺑﺮﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ
ٔ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .از ﺗﻌﺮﻳﻒ ٔ
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﺗﺒﺎدل ژن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ رخ دﻫﺪ .ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ٔ
از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﻤﺎﻧﺪ؟
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﭼﻬﺎر زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻮش ﮔﻮزﻧﯽ ) (Peromyscus maniculatusدر ﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻮهﻫﺎی راﮐﯽ در
آﻣﺮﻳﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ،ﻳﮏ واﺣﺪ ردهﺑﻨﺪی ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ
از ﺟﺎﻧﺪاران اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﺰﻳﯽ
دارﻧﺪ( .زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﭼﻬﺎر زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ دارد و ﻟﺬا اﻳﻦﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ 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. artemisiaeﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪٔ ،
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ آﻣﻴﺰش ﮐﻨﻨﺪ و از
اﻳﻦ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﻫﺮ ﻳﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دو زﻳﺮ ٔ
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ در واﻗﻊ راﻫﺮوﻫﺎی
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ دو زﻳﺮ ٔ
راه ٔ
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ.
ﺷﺎرش ژﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﻘﺮض ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ را دو ٔ

۱ــ زﻳﺴﺘﺎ ) (viableﺑﻪ ﺟﺎﻧﺪاری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻳﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ دارد .در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﻧﺎزﻳﺴﺘﺎ ) (inviableﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از ﭘﻴﮑﺮش ،ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪاش ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زود ﻣﯽﻣﻴﺮد.
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borealis

artemisiae

nebrascensis

sonoriensis

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ژﻧﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ؟
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ در ﺟﺪاﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ٔ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪوﺟﻮد آﻳﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل زﻳﮕﻮت از ﻟﻘﺎح ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ دو ٔ
زاده دو رﮔﻪ و ﻳﺎ ﻣﻮﺟﺐ
)ﺳﺪﻫﺎی ﭘﻴﺶ زﻳﮕﻮﺗﯽ( و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻤﻮ ﺳﻠﻮل زﻳﮕﻮت و ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻧﺎزاﻳﯽ آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺳﺪﻫﺎی ﭘﺲ زﻳﮕﻮﺗﯽ(.ﺑﻪ
ٔ
ﺟﺪاﻳﯽ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﯽ( :اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺪاﻳﯽ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻳﮏ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎر ﻏﻴﺮﺳﻤﯽ ،ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺮده
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،وﻟﯽ در زﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ،دو ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در اﻣﺮﻳﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً آﺑﺰی اﺳﺖ و
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در
ٔ
دﻳﮕﺮی در ﺧﺸﮑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺪاﻳﯽ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد اﻧﮕﻞﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮای
ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﮋهای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دو ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺎﻧﺲ
ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺟﺪاﻳﯽ رﻓﺘﺎری :ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻔﺖ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
وﻳﮋه ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ــ ﮐﻪ ﺟﺪاﻳﯽ رﻓﺘﺎری ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ــ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺪاﻳﯽ
ٔ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری اﺳﺖ و ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﺣﺸﺮهﻫﺎی
ﺷﺐﺗﺎب ﻧﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ،اﻟﮕﻮی وﻳﮋهای ﺑﺮای ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﻧﻮر و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎدهﻫﺎی ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ دارﻧﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۷ــ.(۵
ﻫﺮ ﻣﺎده ﻓﻘﻂ ﺑﻪرﻓﺘﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﻧﺮ ﻫﻢ ٔ
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ﺷﮑﻞ ۱۷ــ۵ــاﻟﮕﻮی ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ،ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺪاﻳﯽ رﻓﺘﺎری ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺣﺸﺮه ﺷﺐﺗﺎب ﻧﺮی آﻣﻴﺰش ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺣﺸﺮه ﺷﺐﺗﺎب ﻣﺎده ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ٔ
ٔ
وﻳﮋه ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ اﻟﮕﻮی
ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر آن ٔ
ﺣﺸﺮه ﺷﺐ ﺗﺎب را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﺎﺑﺶ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ٔ

ﮔﻮﻧﻪ ﭼﮑﺎوﮐﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۱۶ــ ۵ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﮔﺎه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ وﻟﯽ دو
دو ٔ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .آوازﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻎ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ
ٔ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد 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 ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﮔﻮﻧﻪ راﺳﻮ از ﻳﮏ ﺳﺮده در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ،دو ٔ
ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﻳﺮا ،ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
دﻳﮕﺮی اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ۱۸ــ ۵ﻧﻤﻮداری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﺎل ﺑﺮای آﻣﻴﺰش آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ،ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد
ﻫﻢﮔﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
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زﻳﺎد
ﻗﻮرﺑﺎﻏﮥ ۵

ﻗﻮرﺑﺎﻏﮥ ۴

ﻗﻮرﺑﺎﻏﮥ ۳

ﻗﻮرﺑﺎﻏﮥ ۲

ﻗﻮرﺑﺎﻏﮥ ۱
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻴﺰش
ﮐﻢ

ﻣﺮداد

ﺗﻴﺮ

ﺧﺮداد

اردﻳﺒﻬﺸﺖ

ﻓﺮوردﻳﻦ

ﺷﮑﻞ ۱۸ــ۵ــﺟﺪاﻳﯽ زﻣﺎﻧﯽ .زﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﭘﻨﺞﮔﻮﻧﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ از ﻳﮏ ﺳﺮده

ﺟﺪاﻳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ :ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری
زﻳﺎدی ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺜﻼ ً ﺣﺸﺮات ﮔﺮدهاﻓﺸﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮدهﻫﺎ را ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ؛ زﻳﺮا ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﮔﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و
ﻳﺎ اﻳﻦﮐﻪ رﻧﮓ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه از ﮔﻞﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺟﺬاب ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺪاﻳﯽ را
ﮔﻮﻧﻪ وزغ ﺑﺰرگ ﺑﺎ وزغ ﮐﻮﭼﮏ
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮی از ﺟﺪاﻳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ،ﺟﺪاﻳﯽ ٔ
ﺟﺪاﻳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪٔ .
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 ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ ۱۹ــ۵ــ ﺟﺪاﻳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽٔ .
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ﺟﺪاﻳﯽ ﮔﺎﻣﺘﯽ :ﻧﻮع دﻳﮕﺮی از ﺟﺪاﻳﯽ ،ﺟﺪاﻳﯽ ﮔﺎﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺪاﻳﯽ ﮔﺎﻣﺘﯽ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻠﻮل
ﺗﺨﻢ )زﻳﮕﻮت( را ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻟﻘﺎح داﺧﻠﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﺳﭙﺮمﻫﺎی ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ،زﻧﺪه ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻟﻘﺎح ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧﺪ و اﻓﺮاد ﻧﺮ
در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺎدهای از ٔ
و ﻣﺎده ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در آب آزاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ اﺳﭙﺮمﻫﺎی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺨﻤﮏﻫﺎی
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﺎرور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی ﻫﻢﮔﻮﻧﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی وﻳﮋهای ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ
ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ ﻗﺮاردارﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎی
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮده ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪ.
ﮐﻼﻟﻪ ﮔﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪٔ ،
ﮔﺮده ﻫﺮﮔﻴﺎه ،ﻓﻘﻂ روی ٔ
ٔ
ﻧﺎزﻳﺴﺘﺎﻳﯽ دو رﮔﻪ :ﻟﻘﺎح ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن اﺧﺘﻼط ژﻧﺘﻴﮑﯽ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﺎزﻳﺴﺘﺎﻳﯽ دو رﮔﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاﻣﺎﻧﺪن ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ژﻧﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﻤﮑﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺟﻨﻴﻦ در
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری در اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از دو ٔ
اوﻟﻴﻪ ﻧﻤﻮ ﺑﻤﻴﺮد .ﻣﺜﻼً ،اﮔﺮ اﺣﻴﺎﻧﺎً آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۱۸ــ ۵ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺮاﺣﻞ ٔ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭘﻴﻤﻮده ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﻢ زادهای ﺑﻪوﺟﻮد آﻳﺪ ،ﭘﻴﺶ
از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد .از آﻣﻴﺰش ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ ﻧﻴﺰ ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺟﺎﻧﺪار زﻧﺪه ﻧﻤﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ،
ﻧﺎزاﻳﯽ دو رﮔﻪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺪار دو رﮔﻪای ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﻴﺰش اﻓﺮاد دو ٔ
زﻳﺴﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﻴﺰش اﺳﺐ و اﻻغ اﺳﺖ ،زود ﻧﻤﯽﻣﻴﺮد )ﺷﮑﻞ ۲۰ــ .(۵اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﺪاﻳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی اﺳﺐ و اﻻغ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽاﻧﺪازد؛ زﻳﺮا ،ﻗﺎﻃﺮ ﻧﺎزاﺳﺖ! ﻧﺎزاﻳﯽ دورﮔﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺗﺒﺎدل ژن ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ،ﺑﻪ ﻳﮏ روﻧﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دورﮔﻪ ﻧﺎزا
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ژنﻫﺎی دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ٔ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺟﺪاﻳﯽ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ژﻧﯽ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ۲۰ــ۵ــ ﻧﺎزاﻳﯽ دورﮔﻪ .از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ:
ﻗﺎﻃﺮ ،اﻻغ و اﺳﺐ

122

ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاری دودﻣﺎن دو رﮔﻪ :ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺟﺪاﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ،ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاری دودﻣﺎن دورﮔﻪ اﺳﺖ .در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ،دو رﮔﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ اول زﻳﺴﺘﺎ و زاﻳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ دورﮔﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ
از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﻴﻪ آﻣﻴﺰش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زادهﻫﺎی ﻧﺎزﻳﺴﺘﺎ و ﻧﺎزا ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﭘﻨﺒﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ زادهﻫﺎی ﻧﺴﻞ اول آﻧﻬﺎ ﻋﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﻧﺴﻞ دوم ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮوز
ﻣﯽﮐﻨﺪ و داﻧﻪﻫﺎ ﭘﻴﺶ از ﺟﻮاﻧﻪزدن ﻣﯽﻣﻴﺮﻧﺪ و ﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ
ﮔﺎه ﻳﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ژﻧﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﻫﻢ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ارﺗﻔﺎعﻫﺎی ﮐﻢ
ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻳﮏ ٔ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ دو زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد ــ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام در ﻳﮏ ﺳﻤﺖ ﮐﻮه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﭼﻨﺪ ﭘﺎرهﺷﺪن ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ 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 ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻳﻦﮐﻪ ﺳﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ را
ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮک ﺟﺎﻧﺪار ﻣﻮردﻧﻈﺮ دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻫﺰاران
ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد ژن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻳﮏ ﺧﺸﮑﯽ
ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی را ﭘﺮواز و ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ از ٔ
ﭼﻨﺪ ﺻﺪﻣﺘﺮی ﺑﺮای ﺟﺪاﮐﺮدن دو ﮔﺮوه از ﺣﻠﺰونﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ
داﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮده ،ﻫﺎگﻫﺎ و داﻧﻪﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ــ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ــ ﺷﺎرش ژن ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻳﺎ ﮐُﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺶ ،راﻧﺶ ژن و اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ
ﻓﻌﺎلاﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن ﺗﺒﺎدل ژن ﺑﻴﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﻴﺮد ،اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ زﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،اﮔﺮ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ ،اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﻳﺮا اﻋﻀﺎی ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎی وﻳﮋهای ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،رﻧﮓ ﻣﻮشﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ روی ﺧﺎکﻫﺎی آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﺗﻴﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻴﺮﮔﯽ و رﻧﮓ ﻣﻮشﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺎﺳﻪای ﺑﻪ
روﺷﻨﯽ ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ،اﮔﺮ ﮔﺮوهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
راﻧﺶ ژﻧﯽ در آﻧﻬﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ راﻧﺶ ژﻧﯽ در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی 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 ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻢﮐﻢ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﯽ اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻮد؛ ﻳﻌﻨﯽ ،ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺪاﻳﯽ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﭘﻴﺶ زﻳﮕﻮﺗﯽ ﻳﺎ ﭘﺲ زﻳﮕﻮﺗﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ،آواز ﺟﻔﺖﻳﺎﺑﯽ دو ﻧﻮع ﭘﺮﻧﺪه دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺷﺒﻴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻄﺤﯽ داﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮده ﮔﺮوﻫﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ روی
ﮐﻼﻟﻪ ﮔﻞﻫﺎی ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ روﻳﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺪاﻳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ٔ
دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺰا
ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮان ﺗﺒﺎدل ژن ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﻤﻼ ً
ٔ
ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۲۱ــ .(۵ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاﻳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ
دﮔﺮﻣﻴﻬﻨﯽ ۱ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺷﺎرش ژن

دو ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﺎل ﺷﺎرش
ژن

ﺟﻤﻌﻴﺖ ۱

ﺟﻤﻌﻴﺖ ۲

ﺟـــﺪاﻳـــﯽ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ
و ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ
در ﻳﮏ
ﻧﺴﻞ روی
ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻋﻀﺎی ﮔﻮﻧﮥ ۲

اﻋﻀﺎی ﮔﻮﻧﮥ ۱

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

ﻣﺎﻧﻊ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ
ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوت

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

راﻧﺶ ﺑﺎﻋﺚ
واﮔﺮاﻳﯽ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ
ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی
ژﻧﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.
ب( ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ ﻫﻢ ﻣﻴﻬﻨﯽ

ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﺎﻧﻊ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ
ﻣﺤﻴﻂ ۱
اﻋﻀﺎی ﮔﻮﻧﮥ ۱

اﻟﻒ( ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ دﮔﺮﻣﻴﻬﻨﯽ

ﺷﮑﻞ ۲۱ــ۵ــ ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ دﮔﺮﻣﻴﻬﻨﯽ و ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ ﻫﻢﻣﻴﻬﻨﯽ .اﻟﻒ( ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ دﮔﺮﻣﻴﻬﻨﯽ ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ،
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ب( ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ ﻫﻢﻣﻴﻬﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ روی ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺟﺪاﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ ﺷﺎخدار در ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎی اﻣﺮﻳﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۲۲ــ .(۵ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﯽزﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ.
اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﻳﮏ ٔ
 Allopatric speciationــ١
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ﺷﮑﻞ ۲۲ــ۵ــ ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ دﮔﺮﻣﻴﻬﻨﯽ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ دو ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ ﺷﺎخدار .اﺟﺪاد
اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ،ﭘﺲ از ﭘﻴﺶروی ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در آنﺟﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎﻳﯽ ،دو ٔ
از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلﻫﺎ از اﻳﻦ ٔ

ﺣﺪس زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺶروی ﻳﮏ ﻳﺨﭽﺎل از ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏﻫﺎ 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 ﺷﻤﺎﻟﯽﺗﺮ ،دﻳﮕﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ دﮔﺮﻣﻴﻬﻨﯽ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﺠﺎب دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در دو ﺳﻮی ﻳﮏ دره
ٔ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۲۳ــ.(۵

ﺷﮑـﻞ ۲۳ــ۵ــ اﻳـﻦ دو ﻧـﻮع ﺳﻨﺠـﺎب در دو ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﻣـﺨﺘﻠﻒ زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐـﻨﻨﺪ ،ﻳﮑﯽ از آﻧﻬـﺎ ﺗﻴﺮهﺗﺮ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮی رﻧﮓ روﺷﻦﺗﺮ دارد.

در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ دﮔﺮﻣﻴﻬﻨﯽ ،ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ ﻫﻢﻣﻴﻬﻨﯽ ۱ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪﺟﺪاﻳﯽ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ )ﺷﮑﻞ ۲۱ــ .(۵آﺷﮑﺎرﺗﺮﻳﻦ
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دﻫﻪ ۱۹۰۰
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ ،ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻠﯽﭘﻠﻮﻳﻴﺪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در اواﻳﻞ ٔ
ٔ
۲
۱
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮﮔﻮدووری ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .او ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻞ ﻣﻐﺮﺑﯽ ) (۲n=۱۴ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،روزی ﻣﺘﻮﺟﻪ
وﺟﻮد ﮔﻴﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاش ﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﭘﺪﻳﺪه
ﮔﻴﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ اﺳﺖ و  ۲۸ﮐﺮوﻣﻮزوم دارد .ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻴﻮز و ٔ
ﺟﺪاﻧﺸﺪن ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺷﮑﻞ ۲۴ــ .(۵در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در آﻣﻴﺰش
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ اﻧﻮاع دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ،ﺟﺪاﻳﯽ ﭘﺲ زﻳﮕﻮﺗﯽ وﺟﻮد دارد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﮔﻴﺎه ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮔﻞﻣﻐﺮﺑﯽ
ﻏﻴﺮ ِ
ﻃﺒﻴﻌﯽ دووری ﻣﻴﻮز اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺟﺎی  nﮐﺮوﻣﻮزوم ۲n ،ﮐﺮوﻣﻮزوم دارﻧﺪ .اﮔﺮ
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ ﻳﮏ ﮔﻴﺎه دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﯽ آﻣﻴﺰش ﮐﻨﺪ ،ﺳﻠﻮل زﻳﮕﻮت ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ) (۳nﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮد
ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪی ﮐﻪ از ﻧﻤﻮ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل زﻳﮕﻮت ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺎزاﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮔﻴﺎه ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮدﻟﻘﺎﺣﯽ 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 ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ ،زاﻳﺎﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دودﻣﺎﻧﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ را ﭘﺪﻳﺪ
آورد )ﺷﮑﻞ ۲۴ــ.(۵
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ در آﻣﻴﺰش ﺑﺎ دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ،ﻋﻤﻼ ً ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ژﻧﯽ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه از
ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.
ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎ  ۶ﮐﺮوﻣﻮزوم )ﺑﺪون
ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪد ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ(
زﻳﮕﻮت

ﮐﺎرﻳﻮﺗﻴﭗ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی واﻟﺪ

زادهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻳﻮﺗﻴﭗ
ﭘﻠﯽﭘﻠﻮﻳﻴﺪ دارﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ

ﺧﻮدﺑﺎروری

اﺳﺖ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و

ﺧﻄﺎی ﻣﻴﻮزی

ﺧﻮدﺑﺎروری ﮐﻨﻨﺪ.
۴n=۱۲
ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ

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

ﺷﮑﻞ ۲۴ــ۵ــ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻠﯽﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ ﻫﻢﻣﻴﻬﻨﯽ اﺳﺖ.
 Hugo De Vriesــ۱
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 Oenothera Lamarckianaــ۲

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ارﻧﺴﺖ ﻣﺎﻳﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ از ﮔﻮﻧﻪ اراﺋﻪ داد؟ ﮐﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ را در زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
۲ــ اﻧﻮاع ﺟﺪاﻳﯽ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۳ــ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎی ﺟﺪاﻳﯽ ﭘﺲ زﻳﮕﻮﺗﯽ و ﮐﺪام ﻳﮏ ﭘﻴﺶ زﻳﮕﻮﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
۴ــ ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ دﮔﺮﻣﻴﻬﻨﯽ را ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ ﻫﻢﻣﻴﻬﻨﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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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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 ۱وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ

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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 ۲اﻟﮕﻮﻫﺎی رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ

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
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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.
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 ٔ
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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

1,500

500
6

5

3
2
4
ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل

1

0
0

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.

142

 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 ﻣﯽﮐﻨﺪ .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
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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
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻴﻢْ ِ .
ﺳﺴﮏ ﻧﻮﻋﯽ ٔ
ﮐﻪ 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
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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 ٔ
 Joseph Connelــ١
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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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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.
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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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۷

رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺻﺮف ﺟﻤﻊآوری ﻏﺬا و ﺣﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻻکﭘﺸﺖ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ،ﺑﻪ درون
ﻗﻴﺎﻓﻪ ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻻک ﺧﻮد ﻣﯽرود .ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺎﻧﻮران ﻫﻨﮕﺎم روﺑﻪرو ﺷﺪن ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ٔ
اﻳﻦﻫﺎ ،ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮران ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ:
ﭘﻴﺶ از
ٔ
راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ژن و ﺻﻔﺎت را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ،
ٔ
راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
ٔ
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رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺤﺮک اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻧﻮران ﻣﯽﭘﺮدازد .رﻓﺘﺎر ﺑﻪﻋﻤﻞ
رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺎﺧﻪای از ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻋﻤﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮک از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﺑﺮوز
رﻓﺘﺎر دو ﻧﻮعاﻧﺪ :ﻣﺤﺮک دروﻧﯽ و ﻣﺤﺮک ﺑﻴﺮوﻧﯽ .ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ از ﻣﺤﺮکﻫﺎی دروﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه دﺷﻤﻦ و ﻳﺎ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ از ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ رﻓﺘﺎرﻧﺪ.
ﺑﻮی ﻏﺬا،
ٔ
رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای دو ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اول ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮوز ﻳﮏ رﻓﺘﺎرﻧﺪ :ﻳﮏ رﻓﺘﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻤﯽ آن را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی و ﺑﺮوز ﻳﮏ رﻓﺘﺎر ﺧﺎص ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻣﺜﻼ ً
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﺴﻴﺮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی دوم ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻻﻳﻞ وﺟﻮد ﻳﮏ رﻓﺘﺎر ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ .ﭼﺮا ﻳﮏ رﻓﺘﺎر ﺑﺮوز
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻳﮏ رﻓﺘﺎر ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﺮا ﻳﮏ رﻓﺘﺎر ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﺜﻼ ً ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭼﻪ
ﺳﻮدی ﺑﺮای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دارد؟
اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ )ﭼﺮاﻳﯽ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ
روش ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆالﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻳﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﻋﻮاﻃﻒ و
اﺣﺴﺎسﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻋﻠﻢ رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻘﻂ از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از روش
ﻋﻠﻤﯽ درﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻧﻮران ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺑﺴﻴﺎری از رﻓﺘﺎرﻫﺎ وراﺛﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪه دارد.
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﻮﮐﻮ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎرس و زودﺗﺮ
ﻻﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬارد.
ٔ
ﮐﻮﮐﻮ ﭘﺮﻧﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ در ٔ
ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻴﺰﺑﺎن از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ،ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن را از
از ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ٔ
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﻮﮐﻮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﻻﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﯽاﻧﺪازد )ﺷﮑﻞ ۱ــ.(۷
ٔ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮوز اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻪﺻﻮرت اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﯽ ﺑﻪ او ﺑﻪ
ارث رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ژنﻫﺎ و دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ژﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﻓﺘﺎر وراﺛﺘﯽ
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ﻳﺎ ﻏﺮﻳﺰی ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ب

اﻟﻒ
ﺷﮑﻞ ۱ــ۷ــ در ﺑﺴﻴﺎری از رﻓﺘﺎرﻫﺎ وراﺛﺖ ﻧﻘﺶ دارد.
اﻟﻒ( ﺟﻮﺟﻪٔ ﺗﺎزه از ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺮون آﻣﺪهٔ ﮐﻮﮐﻮ ،ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن را ﺑﻴﺮون ﻣﯽاﻧﺪازد.
ب( ﭘﺮﻧﺪهٔ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪٔ ﺟﻮﺟﻪٔ ﮐﻮﮐﻮ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اوﺳﺖ ،اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎری ﻏﺮﻳﺰی )ژﻧﯽ( اﺳﺖ.
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﺮﻳﺰی در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ
و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﻏﺎز ﻣﺎدهای ﮐﻪ روی ﺗﺨﻢﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﻴﺪه اﺳﺖ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﮏ ﺑﺎر ﺗﺨﻢﻫﺎ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻢﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر
ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ .ﻏﺎز ﻣﺎده اﮔﺮ ﺗﺨﻤﯽ را در ﺧﺎرج از ﻻﻧﻪ
ﺑﺒﻴﻨﺪ ،از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺮدﻧﺶ را دراز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻣﻨﻘﺎر ﺧﻮد ﺗﺨﻢ را در ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺮ زﻳﮕﺰاﮔﯽ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﻣﯽآورد .ﺣﺎل
اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﺨﻢ را ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﻏﺎز ﻫﻤﺎن ﺣﺮﮐﺎت
را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮدن ﺗﺨﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
)ﺷﮑﻞ ۲ــ .(۷رﻓﺘﺎر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺗﺨﻢ در ﻏﺎزﻫﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ از اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻞ
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ٔ

ﺷﮑﻞ ۲ــ۷ــ رﻓﺘﺎر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺗﺨﻢ ﺑﻪ درون ﻻﻧﻪ
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در اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺤﺮک ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﯽرود و
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺑﻪ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺤﺮک ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻣﺤﺮک ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ ﻳﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﺣﺴﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً در ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻫﯽ ،رﻓﺘﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
ﻧﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ وارد ﻗﻠﻤﺮو او ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻣﺤﺮک ﻧﺸﺎﻧﻪ در اﻳﻦ اﻟﮕﻮی
ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ،رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﮑﻢ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﻧﺮ ﻣﺰاﺣﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺮی ﮐﻪ ﺷﮑﻤﺶ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻴﺴﺖ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
اﻳﻦ ﻣﺜﺎل رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺣﺴﯽ )ﻣﺤﺮک ﻧﺸﺎﻧﻪ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻼﺋﻢ
ﻣﺜﻞ ﺣﺠﻢ ﻳﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﺮای ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺮ اﻫﻤﻴﺘﯽ ﻧﺪارد )ﺷﮑﻞ ۳ــ.(۷

ﻣﺪلﻫﺎی ﻏﻴﺮواﻗﻌﯽ

ﺷﮑﻞ ۳ــ۷ــ ﺑﻪ ﻣﺪل واﻗﻌﯽﺗﺮ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﻧﺎﺣﻴﮥ
ﺷﮑﻢ اﺳﺖ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺪلﻫﺎی ﻏﻴﺮواﻗﻌﯽ دﻳﮕﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد .در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﻏﺎز ﻣﺎده ،ﻣﺤﺮک ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ
ﻫﻨﺪﺳﯽ و اﻧﺤﻨﺎی ﺟﺴﻢ اﺳﺖ.ﻣﺤﺮک ﻧﺸﺎﻧﻪ در ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻫﯽ ،ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻳﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ در ﺑﺮوز اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ .آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﺪت روز ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻤﺮو ﻳﺎﺑﯽ ،ﻻﻧﻪﺳﺎزی ،ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی
ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻮری دارد .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روز ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ
ﻏﺪه ﭘﻴﻨﻪآل در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻘﺶ
ٔ
و … داردٔ .
از اﻳﻦ ﻏﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﭘﻴﺸﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺤﺮک ﻏﺪهﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺎ اﺛﺮ روی ﻏﺪهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﻮن
و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺪارﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ،ﻳﮑﯽ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﺪارﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ،ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﺮای ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﻗﻠﻤﺮوﻳﺎﺑﯽ ،ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ،ﻻﻧﻪﺳﺎزی،
ﺧﻮاﺑﻴﺪن روی ﺗﺨﻢﻫﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻏﺎز ﻣﺎده اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﺨﻢ
ﺑﻪ ﻻﻧﻪ را از ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢﮔﺬاری ﺗﺎ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﺪ و
ﻧﺸﺎﻧﻪ آن ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﯽ ﻧﺪارد و واﮐﻨﺸﯽ ازﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ٔ

ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای در رﻓﺘﺎر دارد.
ﺗﺎ اﻳﻦﺟﺎ دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ از ژنﻫﺎﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰاﻧﯽ ﻳﮏ رﻓﺘﺎر ژﻧﺘﻴﮑﯽ را ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻐﻴﻴﺮرﻓﺘﺎر ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺎﻧﻮران
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی رﻓﺘﺎر ﻏﺮﻳﺰی دارد .ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻴﺮک ،ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﮐﻨﻨﺪه
ﻫﻴﭻﮔﺎه ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ را در وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ در زﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﻳﻦ رام ٔ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﺎد داده اﺳﺖ.
ﻋﺎدی ﺷﺪن :ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺗﻐﻴﻴﺮ ِ
ﺷﮑﻞ رﻓﺘﺎر ﻋﺎدیﺷﺪن اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﺳﺎده ﺟﺎﻧﻮر ﻳﺎد ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ از ﻣﺤﺮکﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﻮد و زﻳﺎﻧﯽ ﺑﺮای او ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪﻫﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮای ﺑﺎر اول از زﻣﻴﻦ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ در آن ﻳﮏ ﻣﺘﺮﺳﮏ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،دوری
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ّاﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﺎی ﻣﺘﺮﺳﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻣﺘﺮﺳﮏ ﺑﺮای او ﻋﺎدی و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺪون ﺗﺮس وارد آن
زﻣﻴﻦ ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺷﻮد.اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻌﮑﺎس ﻫﻢ وﺟﻮد
دارد .ﻣﺜﻼ ً ﺷﻘﺎﻳﻖ درﻳﺎﻳﯽ و ﻳﺎ ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ،ﺷﺎﺧﮏﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﺧﻮد
را ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪاوم آب واﮐﻨﺸﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺷﺮﻃﯽﺷﺪن
ﮐﻼﺳﻴﮏ ،آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ )ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل( و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،آزﻣﺎﻳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﮐﻼﺳﻴﮏ :ﻳﮑﯽ ازﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در ٔ
درﺑﺎره ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق ﺳﮓ اﻧﺠﺎم داد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎوﻟﻮف ﭘﻮدر
اﻳﻮان ﭘﺎوﻟﻮف ۱ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ روﺳﯽ،
ٔ
ﮔﻮﺷﺖ )ﻣﺤﺮک( را ﺑﻪ ﺳﮓ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽداد ،ﺑﺰاق ﺳﮓ )ﭘﺎﺳﺦ( ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ
ﭘﺎﺳﺦ ﻏﺮﻳﺰی ﺑﻪ ﻏﺬاﺳﺖ .ﭘﺎوﻟﻮف ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻏﺬاﻳﯽ
ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ دﻳﺪن او ﺑﺰاق ﺳﮓ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺎوﻟﻮف ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺸﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﺮد .او ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ دادن ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ،زﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﺻﺪا درﻣﯽآورد .ﺻﺪای زﻧﮓ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
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ﺑﺎ ﻏﺬا ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺳﮓ ﺑﯽﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮد؛ ّاﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﮑﺮار اﻳﻦ ﮐﺎر ،ﺳﮓ ﺑﻴﻦ ﺻﺪای زﻧﮓ
و ﻏﺬا ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد؛ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای زﻧﮓ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻏﺬا ﺑﺰاق او ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﺪ.
در واﻗﻊ ﺳﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاهﺑﻮدن ﺻﺪای زﻧﮓ و ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد )ﺷﮑﻞ  ۴ــ .(۷ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺷﺮﻃﯽ
ﺷﺪن ﮐﻼﺳﻴﮏ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻫﺮﮔﺎه ﻳﮏ ﻣﺤﺮک ﺑﯽاﺛﺮ )ﻣﺜﻼ ً ﺻﺪای زﻧﮓ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﮏ ﻣﺤﺮک ﻃﺒﻴﻌﯽ
)ﻣﺜﻼ ً ﻏﺬا( ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺤﺮک ﺑﯽاﺛﺮ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ )ﻣﺜﻼ ً ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق(
در ﺟﺎﻧﻮر ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺮک ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺤﺮک ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز
رﻓﺘﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺤﺮک ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺤﺮک ﻏﻴﺮﺷﺮﻃﯽ ﻧﻴﺰ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  ۴ــ۷ــ در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ،ﻏﺬا ﻣﺤﺮک ﻏﻴﺮﺷﺮﻃﯽ و ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻏﻴﺮﺷﺮﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
دﻳﺪن ﻏﺬا اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﮓ ﻣﺤﺮک ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺷﺢ
ﺑﺰاق ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ،ﺻﺪای زﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق ﻣﯽﺷﻮد.

آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ )ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل( :اﺳﮑﻴﻨﺮ ۱ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ در ﻳﺎدﮔﻴﺮی،
)ﺟﻌﺒﻪ
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﺮد .او ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺟﻌﺒﻪای را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد
ٔ
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اﺳﮑﻴﻨﺮ( .در اﻳﻦ ﺟﻌﺒﻪ اﻫﺮﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن آن ،ﻣﻘﺪاری ﻏﺬا ﺑﻪ درون ﺟﻌﺒﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺎد.
اﺳﮑﻴﻨﺮ ﻣﻮﺷﯽ را درون ﺟﻌﺒﻪ ﻗﺮار داد .ﻣﻮش ،درون ﺟﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮐﺎوش ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﺮ از
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻫﺮم درون ﺟﻌﺒﻪ را ﻓﺸﺎر ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺎ وارد آﻣﺪن ﻓﺸﺎر ﺑﻪ اﻫﺮم ،ﻣﻘﺪاری ﻏﺬا
ﺑﻪ درون ﺟﻌﺒﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺎد .ﻣﻮش در اﺑﺘﺪا ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺮم ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد درون ﺟﻌﺒﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽداد؛
اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻫﺮم را ﻓﺸﺎر دﻫﺪ ،ﻏﺬا ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮی آزﻣﻮن
و ﺧﻄﺎ ﻳﺎ ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺟﺎﻧﻮر ﻳﺎد ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﮏ
ﻋﻤﻞ ﻳﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﺎص ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎداش ﻳﺎ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ اﻧﺠﺎم آن رﻓﺘﺎر ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎداش ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﮑﺮار آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آن ،ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ ﺗﻨﺒﻴﻪ روﺑﻪرو ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل
دوﺑﺎره آن رﻓﺘﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﻳﺎد داد ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﺧﺎص،
ﺑﺮوز
ٔ
رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦﮐﻪ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ )ﺷﮑﻞ ۵ــ.(۷

ﺷﮑﻞ ۵ــ۷ــ ﺟﻌﺒﮥ اﺳﮑﻴﻨﺮ .ﻣﻮش ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﻳﺎد
ﻣﯽﮔﻴﺮد ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻏﺬا اﻫﺮم را ﻓﺸﺎر دﻫﺪ.

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﻨﻴﺪ
داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ اردکﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎرکﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﺬا
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .آﻳﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی درﺳﺖ اﺳﺖ؟
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۱

ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ :ﻧﻮع ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮی از ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،رﻓﺘﺎر ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻧﺨﺴﺘﯽﻫﺎ
دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در رﻓﺘﺎر ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺟﺎﻧﻮر در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﺟﺪﻳﺪ ــ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ــﺑﺪون
اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ،رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﮕﯽ را ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۶ــ۷ــ اﻟﻒ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﺷﺪه اﺳﺖ،
درﺑﺎره ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ و رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮوز دﻫﺪ .اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ﺣﻞ ﮐﻨﺪ،
ٔ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻧﺴﺎن و ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯽﻫﺎ وﺟﻮد دارد .در آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﺷﻤﭙﺎﻧﺰهای را در اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی
ﺟﻌﺒﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ .در اﻳﻦ اﺗﺎق ﺗﻌﺪادی ﻣﻮز از ﺳﻘﻒ آوﻳﺰان ﺑﻮد .ﺷﻤﭙﺎﻧﺰه ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ را روی ﻫﻢ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮزﻫﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ.
اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﻤﭙﺎﻧﺰه ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻧﻮر در رﻓﺘﺎر ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﻴﻦ ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪ ،اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۶ــ۷ــ ب(.
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ
ٔ

اﻟﻒ

ﺷﮑﻞ ۶ــ۷ــ رﻓﺘﺎر ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﻟﻒ( ﺳﮓ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﭙﺎﻧﺰه ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺖﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻏﺬا را ﺑﺎ روی ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪادی
ب(
ٔ

ب

ﺟﻌﺒﻪ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از آﻧﻬﺎ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻟﻤﻮرﻫﺎ ،ﻣﻴﻤﻮنﻫﺎ و آدﻣﻴﺎن در ردهﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺨﺴﺘﯽﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.
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ﻧﻘﺶﭘﺬﻳﺮی ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ از ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ.
دوره ﻣﺸﺨﺼﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﻮر رخ
ﻧﻘﺶﭘﺬﻳﺮی ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ از ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ٔ
ﻣﯽدﻫﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻏﺮﻳﺰی دارد .ﺟﻮﺟﻪ اردکﻫﺎ و ﻏﺎزﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺮون آﻣﺪن از ﺗﺨﻢ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اوﻟﻴﻦ ﺷﺊ ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ راه ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﺊ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎدر آﻧﻬﺎﺳﺖ؛ اﻣﺎ
دوره ﺣﺴﺎس ﻧﻘﺶﭘﺬﻳﺮی ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻫﺮ ﺷﺊ
ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺗﺎ دو ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻪ ٔ
ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﻳﮏ ﺗﻮپ ﻧﻘﺶﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و آن را ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺗﻠّﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﻳﻦ دوره ﺣﺴﺎس
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶﭘﺬﻳﺮی ﻓﻘﻂ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ رﻓﺘﺎر در ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ ارزش زﻳﺎدی دارد
و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدرﺷﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﺮاه او ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آب ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻏﺬا
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﺎدر ،آﻧﻬﺎ را از ﺧﻄﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۱
درﺑﺎره اﻳﻦ رﻓﺘﺎر در ﻏﺎزﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﺮد .او ﺗﻌﺪادی ﺗﺨﻢ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮار
ﮐﻨﺮادﻟﻮرﻧﺰ
ٔ
داد .ﺟﻮﺟﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از اﻳﻦ ﺗﺨﻢﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦﮐﻪ ﻟﻮرﻧﺰ ﻣﺎدر آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻏﺎزﻫﺎ ﺑﻌﺪ ًا ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻟﻮرﻧﺰ ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢﺟﻨﺴﺎن ﺧﻮد )ﺷﮑﻞ
 ۷ــ .(۷ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ﺑﺨﺶ ﻏﺮﻳﺰی اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺟﻮد دارد .ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺤﺮکﻫﺎﻳﯽ
را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ب

اﻟﻒ
ﺷﮑﻞ  ۷ــ۷ــ ﻧﻘﺶﭘﺬﻳﺮی در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﻏﺎز
اﻟﻒ( ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻓﻘﻂ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و او را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ب( اﻳﻦ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﭼﻮن در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ﻟﻮرﻧﺰ را دﻳﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﻣﯽروﻧﺪ.

ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻘﺶﭘﺬﻳﺮی ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً در ﻳﮑﯽ از ﻣﺸﺎﻫﺪات
درﺑﺎره ﻧﻘﺶﭘﺬﻳﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،دﻳﺪه ﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺊ ﻣﺘﺤﺮک ﺻﺪا ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ آن
ﮐﻪ
ٔ
ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ.
 Konrad Lorenzــ١
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﻘﺶﭘﺬﻳﺮی ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎدر ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ً ﻣﺎﻫﯽ آزاد ﺟﻮان از ﺑﻮی رودﺧﺎﻧﻪای
ﮐﻪ در آن از ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد .ﻣﻮارد دﻳﮕﺮی از ﻧﻘﺶﭘﺬﻳﺮی را در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ
و ﮔﺰارﺷﯽ را ﮐﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮدهاﻳﺪ ،در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﯽ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ.
آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮان رﻓﺘﺎرﻫﺎ را در دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺺ ﻏﺮﻳﺰی )ژﻧﯽ( و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻗﺮار داد؟ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ وراﺛﺖ و ﻣﺤﻴﻂ در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮران ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﻳﯽ
رﻓﺘﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﺮ رﻓﺘﺎر ﻳﮏ ﺑﺨﺶ ژﻧﯽ و ﻳﮏ ﺑﺨﺶ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
دارد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮﮐﺪام از اﻳﻦ دو در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﮐﻪ در
ﻳﮏ رﻓﺘﺎر ﮐﺪامﺑﺨﺶ ﻏﺮﻳﺰی و ﮐﺪام ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ ،دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﻨﻴﺪ
»رﻓﺘﺎر ﻳﮏ ﮐﻮدک ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ واﻟﺪﻳﻨﺶ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎن
درﺑﺎره اﻳﺮاد ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺤﺚ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
اﺳﺎس ژﻧﯽ دارد«.
ٔ

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
درﺑﺎره رﻓﺘﺎر ﮐﻮﮐﻮ ﺗﻌﺪادی ﭘﺮﺳﺶ ﭼﺮاﻳﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪای ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۱ــ
ٔ
۲ــ اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ و ﻳﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای آن ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۳ــ ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﮐﻼﺳﻴﮏ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﻃﯽﺷﺪن ﻓﻌﺎل دارد؟
۴ــ آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮان رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در دو ﮔﺮوه ﻏﺮﻳﺰی و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻗﺮار داد؟
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
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اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻓﺮآﻳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺻﻔﺎﺗﯽ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﻳﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻓﺮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺖﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻧﻮران ﻧﻴﺰ
درﺑﺎره ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺖﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮعاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ
ٔ
ﺻﻔﺖﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارد.
ﻓﻬﻢ و درک اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﭼﺮاﻳﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﻓﺘﺎر ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺷﺮق
اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ در اﻳﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﮔﻠّﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ و ﺑﭽﻪﺷﻴﺮ و ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺮﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﮔﻠّﻪ از ﭼﻨﺪ ٔ
ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪﺷﻴﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﮔﻠّﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻧﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﻟﻎ ﭘﺪر ٔ
ﺑﻪﻣﺪت دو ﺳﺎل رﻫﺒﺮی ﮔﻠﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﻧﺮﻫﺎی ﺟﻮانﺗﺮ آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽزﻧﻨﺪ و
ﺧﻮد رﻫﺒﺮ ﮔﻠّﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ زﻣﺎن ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ،ﻧﺮﻫﺎی ﺟﻮان ﺑﭽﻪﺷﻴﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮔﻠّﻪ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ )ﺷﮑﻞ
۸ــ۷ــ اﻟﻒ( ،ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً آﺳﻴﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻼﻳﻤﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
)ﺷﮑﻞ ۸ــ۷ــ ب(.

ب

اﻟﻒ
ﺷﮑﻞ ۸ــ۷ــ رﻓﺘﺎر ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺟﻮان.
اﻟﻒ( ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻧﺮ ﺟﻮان ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﮔﻠّﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﭽﻪﺷﻴﺮﻫﺎی ﮔﻠّﻪ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
ب( ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻼﻳﻤﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای درک اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﺮﻫﺎی ﺟﻮان ﭼﻪ ﺳﻮدی از اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﻧﺮ ﻓﻘﻂ دو ﺳﺎل ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﮔﻠّﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺤﺪود
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ﻣﺎده ﺑﭽﻪدار ،ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﺸﺎن زاد و وﻟﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﺳﺖ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎی ٔ
ﺑﭽﻪ ﻳﮏ ﺷﻴﺮ ﻣﺎده ﺑﻤﻴﺮد ،آن ﺷﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از دو ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ٔ
ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﺮا ﻧﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؟ ﻳﮏ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮﻫﺎی ﺟﻮان ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﺷﻴﺮﻫﺎی اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﯽ دﻳﺪﻳﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺻﻔﺎﺗﯽ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﻳﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻘﺎ
و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ اﻓﺮاد و ﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ،دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ .ﮐﺸﺘﻦ ﺑﭽﻪﺷﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﻴﺎن
ﺑﭽﻪﺷﻴﺮﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎی ﮔﻮﻧﻪ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽآورد؛ اﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻴﺮ ﻧﺮ ﺟﻮان ﺑﻪﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔﻮﻧﻪ.

ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻧﻮران رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻓﺮﺿﻴﻪ »اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮد« ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﺮد .زﻧﺒﻮرﻫﺎی
ﺑﻌﻀﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮران را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮاﺳﺎس
ٔ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﮐﻨﺪو ،ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن را ﻧﻴﺶ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻧﻴﺶ در ﺑﺪن ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ آن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺷﮑﻢ زﻧﺒﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺮون ﻣﯽآﻳﺪ و ﻣﯽﻣﻴﺮد.
ﻣﺜﺎل دﻳﮕﺮ ،رﻓﺘﺎر زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ ﻣﺎده اﺳﺖ .اﻳﻦ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اﻧﺮژی
ﺗﻐﺬﻳﻪ زادهﻫﺎی ﻣﻠﮑﻪ )ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ( ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻨﮑﺒﻮت
ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻧﮕﻬﺪاری و ٔ
ﺑﻴﻮه ﺳﻴﺎه ،ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻧﺮ ﭘﺲ از ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی وارد دﻫﺎن ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻣﺎده آن
ﺑﻪ ﻧﺎم ٔ
را ﻣﯽﺧﻮرد .ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ )ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻴﺮﻫﺎی اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﯽ( ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ
ﺻﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ ،ژن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﺑﺴﻴﺎری از ژنﻫﺎی اﻓﺮاد ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ
ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﻴﻤﯽ از ژنﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻣﺎدر و ﻧﻴﻢ دﻳﮕﺮ را از ﭘﺪر درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ
ﻫﺮﻳﮏ از واﻟﺪﻳﻦ در  ۵۰درﺻﺪ از ژنﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادی از ژنﻫﺎ
را ﮐﺎﻣﻼ ً ﻳﮑﺴﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ )زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ( ﺑﻪﺟﺎی اﻳﻦ
ﮐﻪ ژنﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ،ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
زادهﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪوﺟﻮد آورﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ژنﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻴﻮه ﺳﻴﺎه ،ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻧﺮ ،اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺗﺨﻢﻫﺎ را
در ﻣﺜﺎل ﻋﻨﮑﺒﻮت ٔ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورد و اﻳﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ژنﻫﺎی ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻧﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
درواﻗﻊ ﻫﺮ رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻧﻮر ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ
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ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻘﺎی ژنﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮد را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻧﻮران ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت ﻃﯽ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺎت
ﻇﺎﻫﺮی )ﻣﺜﻞ ﺷﮑﻞ ﺟﻤﺠﻤﻪ( ﻓﺴﻴﻠﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ راه ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﺟﺪ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ.
ﺟﺎﻧﻮری در ﻃﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻳﮏ رﻓﺘﺎر ﺧﺎص در ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ّ
ﮔﻠﻮﻟﻪ اﺑﺮﻳﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﯽدﻫﺪ .اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﭼﻪ اﻫﻤﻴﺘﯽ
ﭘﺸﻪ ﻧﺮ ﻗﺒﻞ از ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ،ﻳﮏ ٔ
در ﮔﻮﻧﻪای ﭘﺸﻪٔ ،
ﺣﺸﺮه ﻧﺮ ﺣﻤﻠﻪ
ﺣﺸﺮه ﻣﺎده ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﺑﻪ
دارد؟ در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻗﻊ،
ٔ
ٔ
ﺣﺸﺮه
ﭘﺸﻪ ﻧﺮ ﺣﺸﺮهای را ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﻣﯽﺧﻮرد .در ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪﺗﺮٔ ،
ٔ
ﻣﺎده ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﺣﺸﺮه اﺳﺖ ،ﺑﺎ او ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﮐﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی
ﺣﺸﺮه ﻣﺎده وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی را
ﺣﺸﺮه ﻧﺮ ،ﺷﮑﺎر ﺧﻮد را درون ﭘﻴﻠﻪای اﺑﺮﻳﺸﻤﯽ ﻣﯽﭘﻴﭽﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
دﻳﮕﺮ
ٔ
ٔ
ﺣﺸﺮه ﻧﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ
ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ٔ
ﺣﺸﺮه ﻧﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺣﺸﺮه را ﺑﺎ اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻓﻘﻂ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﺣﺸﺮات،
ٔ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎ
ﺣﺸﺮه ﻣﺎده ﻣﯽدﻫﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﮔﻠﻮﻟﻪ اﺑﺮﻳﺸﻤﯽ ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﻪ
ﺣﺸﺮه ﻧﺮ ﺑﺪون ﺻﺮف ٔ
ﻳﮏ ٔ
ٔ
ٔ
ﺣﺸﺮه ﻣﺎده ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ از ﺧﻮرده ﺷﺪن ﻧﻴﺰ در اﻣﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ٔ

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮد ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۲ــ رﻓﺘﺎر ﺷﻴﺮ ﺟﻮان را ﺑﺮاﺳﺎس
ٔ
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ﺟﺎﻧﻮران رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺳﺮﻳﻊﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮر و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ؛
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺎﻧﻮران رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﺧﺎص از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ ً ﺳﻨﺠﺎب وﻗﺘﯽ ﻓﻨﺪﻗﯽ را ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای زﻳﺮ ﺧﺎک ﮐﺮدن آن زﻣﻴﻦ را ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ّاﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻳﮏ ﻣﺎر را
ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ ،رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﺪ .در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻳﮏ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﯽدود .در ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﮐﻨﺪن زﻣﻴﻦ ﺑﻪﻓﺮار او از ﻣﺎر ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﻓﺮاد ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺎو وﺣﺸﯽ ﮐﻪ در ﻗﻄﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،رﻓﺘﺎر دﻓﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻳﻦ ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﺎ دﻳﺪن ﺷﮑﺎرﭼﯽﻫﺎ ــ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮔﺮگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ــ ﺣﻠﻘﻪای دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻪدور ﺟﻮانﺗﺮﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ ﺷﮑﺎرﭼﯽﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۹ــ.(۷
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ٔ

ﺷﮑﻞ ۹ــ۷ــ ﺣﻠﻘﮥ دﻓﺎﻋﯽ .اﻳﻦ ﮔﺎوﻫﺎ ﭘﺲ
از اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ،ﺑﺮای ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﭽﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ﺣﻠﻘ ٔﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ دادهاﻧﺪ.

ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ درﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ
اﮔﺮﭼﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪّ ،اﻣﺎ ٔ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺟﺎﻧﻮری ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮ و ﺑﻬﻴﻨﻪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮری ﮐﻪ اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﻫﺪر ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد.
168

رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﻮر دارﻧﺪ و ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ را در ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ۷ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان
اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﻘﺎی ﻓﺮزﻧﺪان

اﻳﻦ ﺳﻴﻨﻪ ﺳﺮخ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺸﺮه
ﻣﯽﺧﻮراﻧﺪ.

ﺗﻐﺬﻳﻪ
ذﺧﻴﺮه ،ﺟﻤﻊآوری و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا

راﮐﻮن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی
ﻣﺎﻫﯽ ،ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﯽﭘﺮدازد.

ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی
ﺟﻠﺐ ﺟﻔﺖ

دﻓﺎع
ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﺎرﭼﯽﻫﺎ

در ﻓﺼﻞ ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی در ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﯽﺧﺎردار رﻧﮓ اﻳﻦ ﻣﺎر ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻄﺮ ،ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﻳﮏ
درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺟﻔﺖ ﻣﺎر ﻣﺮده را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﻻﻧﮥ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻞ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻠﻤﺮو
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺳﺘﻔﺎدۀ دﻳﮕﺮان
از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻧﺎرک ﻫﺰاران ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ را از ﻳﮏ اﻳﻦ ﭼﻴﺘﺎ ی ﺟﻮان ﺑﺎ ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻦ روی ﺗﻨﮥ
درﺧﺘﺎن و ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻮی ﺧﻮد ،ﻣﺮزﻫﺎی ﻗﻠﻤﺮو
ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ۷

ﻫﻤﻪ اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ٔ
ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ.
رﻓﺘﺎر ﻏﺬاﻳﺎﺑﯽ :ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﻮاع ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺟﺎی
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا از ﻳﮏ ﻧﻮع ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرﭼﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺨﻢ
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ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺸﺮهﻫﺎ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .در ﻋﻮض ﮔﺮوﻫﯽ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ
ﺧﻮار ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻮع ﻏﺬا ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران در واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ
ﺧﻮد را از ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﯽ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا از ﻳﮏ ﻧﻮع ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﯽ ﻓﺮاوانﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﻧﺪ؛ ّاﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﯽ ﻓﺮاوانﺗﺮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪﭼﻴﺰﺧﻮارﻫﺎ ﻏﺬای ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺪازه ﻏﺬا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻃﻌﻤﻪﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ،اﻧﺮژی ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ؛ ّاﻣﺎ
ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻮران ﺷﮑﺎرﭼﯽ
ٔ
ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﻴﻦ
ﺷﮑﺎر اﻳﻦ ﻃﻌﻤﻪﻫﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮐﻤﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﺬاﻳﺎﺑﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺮژی ﻏﺬا و ﺳﻬﻞاﻟﻮﺻﻮل ﺑﻮدن آن دارد .ﺟﺎﻧﻮران ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺮژی را ﺑﻪازای
ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ،ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ .اﻳﻦ روﻳﮑﺮد ،ﻏﺬاﻳﺎﺑﯽ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ در
ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬاﻳﺎﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺎﻧﻮران
ﻏﺬاﻫﺎﻳﯽ را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ؛ زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺒﻊ
ﻏﺬاﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ روﺑﻪرو ﺷﺪن ﺑﺎ
ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ(.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت والﻫﺎ ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ،ﺧﻔﺎشﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻧﻮران ،ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ از رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻧﻮران
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ازﺟﺎﻧﻮران ﻫﺮ ﺳﺎل ﻫﺰاران ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻴﻦ دو ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺟﺎﻧﻮران در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ دارای ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ،ﻳﮏ ﺑﺎﺗﺮی و ﻳﮏ آﻧﺘﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮر وﺻﻞ
ﻳﮏ
ٔ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ ﻋﻼﺋﻢ رادﻳﻮﻳﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه را ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﮏ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ روی
زﻣﻴﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﮐﻪ در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت،
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺎﻧﻮر را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن و ازﺟﻤﻠﻪ رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد و ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ را از اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه و از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ٔ

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
۲ــ ﻏﺬاﻳﺎﺑﯽ ﺑﻬﻴﻨﻪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎ راهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮر ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻫﻢ ٔ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻧﻮران در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎطﻫﺎ از ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻤﻪ
ﺻﺪا ،رﻧﮓ ،ﺑﻮ ،ﺣﺮﮐﺖ و ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه و ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ٔ
ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻻزم را اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻳﮏ ﻋﻼﻣﺖ
آﻧﻬﺎ در دو وﻳﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ :ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ٔ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت ،ﺗﺄﺛﻴﺮی
روی رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر در آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮای
ٔ
ﻧﺮ ،ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺻﺪا در ﺷﺐ ﺑﻪ دورﺗﺮﻳﻦ
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪﻫﺎی ﻣﺎده ﻧﻴﺰ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ ،ﺣﺮﮐﺖ و ﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪن
ﺑﺮای ﺟﻠﺐﺗﻮﺟﻪ ﺟﻔﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻳﮑﯽ از اﺑﺘﺪاﻳﯽﺗﺮﻳﻦ راهﻫﺎﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎﻧﻮران ،ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ
ﺑﻪﻧﺎم ﻓﺮوﻣﻮن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ،اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .در ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺷﺐﭘﺮواز،
ﻓﺮوﻣﻮنﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﺐ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ از ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر دور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ّاﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻓﺮوﻣﻮنﻫﺎ
در ﺟﺎﻧﻮران ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﻣﺜﻞ ﻧﺨﺴﺘﯽﻫﺎ ﮐﻢرﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯽﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻼﻳﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ
ﻫﻢدﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﺨﺴﺘﯽﻫﺎ
ﻋﻼﻳﻢ ﺻﻮﺗﯽ وﻳﮋهای ﺑﺮای آﮔﺎه ﮐﺮدن اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ از وﺟﻮد
ﺷﮑﺎرﭼﯽﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻋﻘﺎب ،ﻣﺎر و ﭘﻠﻨﮓ دارﻧﺪ )ﺷﮑﻞ
۱۱ــ .(۷ﺷﻤﭙﺎﻧﺰهﻫﺎ و ﮔﻮرﻳﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪادی ﻧﻤﺎد

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ۷ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﺨﺴﺘﯽﻫﺎ .اﻳﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﺑﺎ
ﺟﻴﻎ ﮐﺸﻴﺪن ،ﻋﻼﻳﻤﯽ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﻤﻮنﻫﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.
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ﺻﻮﺗﯽ را ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﺎده و ﮐﻮﺗﺎه ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؛ ّاﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ را
ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ.
در اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ٔ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
آﻳﺎ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﺻﺪا دارﻧﺪ؟
ﻣﺤﻘﻘﺎن درﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﺪا دارﻧﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ .ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻫﯽ
ﻫﻨﮕﺎم دﻳﺪن ﺷﮑﺎرﭼﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪا ،دﻳﮕﺮان را آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﻓﺘﺎرﻫﺎی زﻳﺎدی اﺳﺖ.
ﺟﺎﻧﻮران در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻔﺖ ،ﻋﻼﻳﻢ ﺧﺎﺻﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﻋﻼﻳﻢ ﺟﻔﺖﻳﺎﺑﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ،ﺧﺎص ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺮاد ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادی از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ
ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ ً ﻫﺮ ﻳﮏ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﺮم ﺷﺐﺗﺎب ،اﻟﮕﻮی ﺗﺎﺑﺶ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ و
ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﺑﺶﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺮی ﮐﻪ اﻟﮕﻮی
ﮐﺮم ﺷﺐﺗﺎب ﻣﺎده ،ﻧﺮﻫﺎی ٔ
ﺗﺎﺑﺸﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد ،ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺣﺸﺮات ،دوزﻳﺴﺘﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺻﺪاﻫﺎ و ﻳﺎ آوازﻫﺎی
وﻳﮋهای ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺟﻔﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﻧﻮران راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ دارﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ
راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ
در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﺷﻴﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،و روی ﺗﺨﻢﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ و ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ را ﺑﻌﺪ از
ﺑﻴﺮون آﻣﺪن از ﺗﺨﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﻏﺬا ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻳﮏ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﮑﺎری دو واﻟﺪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻋﻬﺪه
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﮏﻫﻤﺴﺮی دارﻧﺪ .در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻧﻮزادان ﺑﺮ ٔ
ﺗﻐﺬﻳﻪ او ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ را واﻟﺪ ﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و واﻟﺪ ﻧﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﻤﺘﺮی
واﻟﺪ ﻣﺎده اﺳﺖ .ﭘﺮورش ﺟﻨﻴﻦ و ٔ
دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻧﺮﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪﻫﻤﺴﺮی دارﻧﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ :ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ دﻳﺪﻳﻢ واﻟﺪ ﻣﺎده ،اﻧﺮژی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎده در اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻔﺖ ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺮژی را ﮐﻪ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺪر ﻧﺮود .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
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ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻔﺖ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﺮی ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺑﻴﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﺎدهﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻧﺮﻫﺎ را ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺑﺴﻴﺎری
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﺎده در ﻣﻴﺎن ﻧﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﮔﺮدش
از ﺑﯽﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻣﻬﺮهداران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً
ٔ
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او وﻗﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻳﮏ ﻧﺮ ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﺪ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪای ﺑﻪ ﺻﺪاﻳﺶ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ٔ
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﺎده ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻳﻦ
دﻳﮕﺮ ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﺻﺪاﻳﺶ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ.
ٔ
ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ و درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﻔﺖ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎدهﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﯽ ﺟﻔﺖ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ داروﻳﻦ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻗﺮن
ﻗﺒﻞ در ﺗﻼش ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺷﺪ .داروﻳﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﭘﺮﻧﺪه
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺮﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﻓﺘﺎر ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ٔ
اﻧﺪازه آن ﺣﺪود  ۵ﺑﺮاﺑﺮ دم ﻣﺎدهﻫﺎﺳﺖ
ﻧﺮ ﻣﺮغ ﺟﻮﻻ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ دارای دم ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ٔ
)ﺷﮑﻞ ۱۲ــ.(۷

ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺮ در ﻓﺼﻞ ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل
ﺷﮑﻞ ۱۲ــ۷ــ ﻣﺮغ ﺟﻮﻻ .دم ٔ
اﻧﺪازه دم ﻣﺎده اﺳﺖ.
اﻧﺪازه دم ﻧﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺪن او ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻮاﻗﻊ دﻳﮕﺮ از ﺳﺎل
ٔ
ٔ

ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺮ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺟﺎﻧﻮر اﻟﺰاﻣﯽ
ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﻳﯽ ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎدهﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟ دم ﺑﻠﻨﺪ ٔ
ﻧﻴﺴﺖ .اﺳﺘﺪﻻل داروﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ در
ﺟﻠﺐﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎدهﻫﺎ و ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺟﻔﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ را
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﻃﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ،اﺣﺘﻤﺎل
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ﺑﻘﺎی ﺟﺎﻧﻮر را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻮر ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪاﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺻﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی
را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ژنﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و از
اﻳﻦ راه ﻫﺰﻳﻨﻪای ﮐﻪ ﺻﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد و اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ آن ﻳﮏ ﺻﻔﺖ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎدهﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ آﻧﻬﺎ
ﻧﺮﻫﺎﻳﯽ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﺻﻔﺎت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺻﻔﺎت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ،
ﺻﻔﺎت ﻫﺰﻳﻨﻪﺑﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺮی ﮐﻪ دارای ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ژنﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ دارد ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﻣﺎدهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﺟﻮد ﺻﻔﺎت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﺜﻞ ﺷﺎخ در ﻗﻮچ،
اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺷﺎخ در ﮔﻮزن و ﻳﺎل ﺷﻴﺮ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻠﺐﻧﻈﺮ ﻣﺎدهﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۳ــ .(۷ﻧﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮد را درﮔﻴﺮ ﻧﺰاعﻫﺎی ﺟﺪی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺻﻔﺎت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ درواﻗﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰاع ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ۷ــ اﻳﻦ ﻗﻮچﻫﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺮ را ﻣﯽﮔﻴﺮد
۱ــ ﻣﺤﻘﻘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺴﯽ را در ﻣﺮغﻫﺎی ﺟﻮﻻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﭼﻨﺪ ٔ
و ﻗﺴﻤﺘﯽ از دم آﻧﻬﺎ را ﻗﻴﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
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ﺗﻌﺪاد ﻧﺮﻫﺎی ﺑﺎ ُدم ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدهﻫﺎ ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺼﻒ ﻧﺮﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دم ﺑﻠﻨﺪ دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎی ﺟﻮﻻی ﻣﺎده ،ﻧﺮﻫﺎﻳﯽ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ دم درازﺗﺮی دارﻧﺪ .ﭼﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ
دﻳﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه اراﺋﻪ داد؟ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ ﭼﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺘﯽ ﻫﺮ ﻳﮏ از
اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻧﻮری را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ .در رﺳﻢ ﻧﻘﺸﻪ از اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ
۲ــ ﺑﺎ رﺳﻢ ﻳﮏ ٔ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ:
رﻓﺘﺎر ،ﻣﺤﺮک ،رﻓﺘﺎر ذاﺗﯽ ،اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ،ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻧﻘﺶﭘﺬﻳﺮی،
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺴﯽ.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﻋﻼﻳﻢ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺟﺎﻧﻮران دارﻧﺪ؟
۲ــ وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﮏﻫﻤﺴﺮی و ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻫﻤﺴﺮی در ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد؟
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۳ــ ﭼﺮا ﻣﺎدهﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ؟
۴ــ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﭼﺮا رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ و
اﻧﺪازه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻇﺎﻫﺮی ،اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ؟
ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ دﻗﻴﻘﺎً ﺑﻪ
ٔ
۵ــ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺴﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺻﻔﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ در ﻧﺮﻫﺎی ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ؟
۶ــ در ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﻧﺮﻫﺎ رﻧﮓﻫﺎی درﺧﺸﺎنﺗﺮ و ﭘﺮﻫﺎی زﻳﻨﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎی
ﻣﺎده دارﻧﺪ .اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۷ــ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺷﺶ رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻧﻮری را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۸ــ ﻫﺮ ﻳﮏ از دو ﻣﻔﻬﻮم زﻳﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ؟
اﻟﻒ( ﭘﺮﺳﺶ ﭼﺮاﻳﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪای.
ب( رﻓﺘﺎر ﻏﺮﻳﺰی ،رﻓﺘﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﺎدﮔﻴﺮی.
ج( ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﮐﻼﺳﻴﮏ ،ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل
دﻫﻨﺪه ﭼﻪ ﻧﻮع رﻓﺘﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
۹ــ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﺜﺎلﻫﺎی زﻳﺮ ﻧﺸﺎن ٔ
اﻟﻒ( ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺎر ﻋﻨﮑﺒﻮت
ب( آﺷﻴﺎﻧﻪﺳﺎزی
۱۰ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﮏ ﻣﺸﮑﻞ و ﺳﻌﯽ در ﻳﺎﻓﺘﻦ راهﺣﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
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۸

ﺷﺎرش اﻧﺮژی در ﺟﺎﻧﺪاران

ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﮔﻮزن ﺑﺮگ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ درﺧﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻏﺬای ٔ
اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺮای ٔ
اﺳﺖٔ .

ﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ:
ﭘﻴﺶ از
ٔ
ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ،
ﺗﺮازﻫﺎی اﻧﺮژی را در ﻳﮏ اﺗﻢ ﻳﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ،
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮاد آﻟﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ،
ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری و ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ را ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ،
اﻧﻮاع اﻧﺘﻘﺎل )ﺗﺮاﺑﺮی( را از ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
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ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻧﺮژی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺣﺪود ﻳﮏ درﺻﺪ از اﻧﺮژی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻪ دام ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و آن را در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ،
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﯽ دارد )ﺷﮑﻞ ۱ــ  ۸ــب(:
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺳﻪ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۱اﻧﺮژی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ دام ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
٭٭
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۲اﻧﺮژی ﻧﻮری ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ در ATP٭ و NADPH
ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۳اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در  ATPو  NADPHﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی آﻟﯽ را از
CO۲ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ در ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۱ــ  ۸ــ اﻟﻒ( و در
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ،ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻮازﻧﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ٔ
ٔ
ﻧﻮر
C۶H۱۲O۶ + ۶O۲ + ۶H۲O
۶CO۲ + ۱۲H۲O
ﮔﺎز اﮐﺴﻴﮋن ﻗﻨﺪ  ۶ﮐﺮﺑﻨﯽ

آب دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ

اﻳﻦ ﻣﻮازﻧﻪ ﭼﻴﺰی از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﺮآﻳﻨﺪ و رﺧﺪاد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮادی ﻣﺼﺮف و ﭼﻪ ﻣﻮادی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی
ٔ
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﺳﺎﻗﻪ ،ﻳﺎ
و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻴﺎه در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز،
ٔ
ﻫﻤﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ،
رﻳﺸﻪ را ﺗﺠﺰﻳﻪ و از آن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  ATPﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪٔ .
اﺳﻴﺪﻫﺎی ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از ﻗﻨﺪﻫﺎی
٭ آدﻧﻮزﻳﻦ ﺗﺮیﻓﺴﻔﺎت
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٭٭ ﻧﻴﮑﻮﺗﻴﻦ آﻣﻴﺪ آدﻧﻴﻦ دیﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻓﺴﻔﺎت

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﻴﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻣﻮازﻧﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ .اﮐﺴﻴﮋﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد از ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل
ﺑﻪ
ٔ
آب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻳﺎ CO۲؟ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺴﻴﮋﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ آزاد
ﺗﺠﺰﻳﻪ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﺟﻠﺒﮏ
ﻣﯽﺷﻮد ،از
ٔ
ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻠﺮﻻ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪار ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﺰوﺗﻮپ رادﻳﻮاﮐﺘﻴﻮ اﮐﺴﻴﮋن ،ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ.
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪی در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ از
ٔ
دﻫﻨﺪه ﮔﺎز اﮐﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ،ﻧﺸﺎﻧﺪار ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
زﻳﺮا اﺗﻢﻫﺎی ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ

ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺎﻧﺒﺮگ

ﺑﺮش ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺮگ

ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ

ﺑﺮگ
ﻣﻴﺎﻧﺒﺮگ
۶۰۰/۲
LM

روزﻧﻪ
O۲

ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻦ دو ﻏﺸﺎ

CO۲

ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ

ﻏﺸﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
۹/۷۵۰

ﻏﺸﺎی داﺧﻠﯽ
ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ

اﺳﺘﺮوﻣﺎ

TEM

ﮔﺮاﻧﻮم

اﺳﺘﺮوﻣﺎ

ﮔﺮاﻧﻮم

ﺷﮑﻞ ۱ــ  ۸ــ اﻟﻒ ــ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎ

179

ADP

CO۲

ATP

ﻣﺮﺣﻠﮥ ۳

ﻣﺮﺣﻠﮥ ۲

O۲

H۲O

ﻣﺮﺣﻠﮥ ۱

ﻧﻮر

NADPH+

ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی آﻟﯽ

NADPH

ﺷﮑﻞ ۱ــ  ۸ــ ب ــ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ــ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در  ۳ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

اﻧﺮژی ﻧﻮری در ﻣﺮﺣﻠﮥ  ۱ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد.
واﮐﻨﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ  ۱و  ۲رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻧﻮری ﻳﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ از ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﻳﺪن ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺮﺋﯽ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ )ﺷﮑﻞ ۲ــ .(۸
ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﻣﻨﺸﻮر

ﻃﻴﻒ ﻣﺮﺋﯽ

۷۰۰nm

اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﻮج

۴۰۰nm

ﻫﻤﻪ
ﺷﮑﻞ  ۲ــ  ۸ــ ﻃﻴﻒ ﻧﻮر ﻣﺮﺋﯽ .ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ٔ
ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺮﺋﯽ را دارد .اﮔﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ را از
ﻣﻨﺸﻮر ﻋﺒﻮر دﻫﻴﻢ ،ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮر را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن و ﻳﺎ ﻳﮏ ﺑﺮگ،
ﻧﻮر را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻮادی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد رﻧﮕﻴﺰه ۱ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻃﻮلﻣﻮجﻫﺎ را ﺟﺬب و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ
رﻧﮕﻴﺰه ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻧﻮر آﺑﯽ و ﻗﺮﻣﺰ را ﺟﺬب و ﻧﻮر ﺳﺒﺰ و زرد را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ٔ
اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر ﺳﺒﺰ و زرد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮگﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،ﺳﺒﺰ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎن و
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ دو ﻧﻮع ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ دارﻧﺪ :ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ  aو ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ  .bﻫﺮ دو ﻧﻮع ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﻴﺎه
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ .ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﮔﺮوﻫﯽ دﻳﮕﺮ از رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ رﻧﮓﻫﺎی زرد و
ﻧﺎرﻧﺠﯽ در ﺑﺮگﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﺰی ،ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﮔﻞﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ
ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎ ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دو ﮔﺮوه رﻧﮕﻴﺰه
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب اﻧﺮژی ﻧﻮری ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد .در ﺷﮑﻞ  ۳ــ ۸
ﻃﻴﻒ ﺟﺬﺑﯽ ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ  aو  bو ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ را در ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.

ﻃﻴﻒ ﺟﺬﺑﯽ رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی

700

درﺻﺪ ﺟﺬب ﻧﻮر

ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ a

ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ b

ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ

500

600

400

ﻃﻮل ﻣﻮج )(nm
ﺷﮑﻞ۳ــ ۸ــ ﻧﻮر ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎ ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﯽ و ﺑﻨﻔﺶ را
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻧﻮر آﺑﯽ و ﺳﺒﺰ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی درون ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ :درون ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﮐﻴﺴﻪای ﺷﮑﻞ و ﭘﻬﻨﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ۲وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪﻫﺎ درواﻗﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ از ﺟﻨﺲ ﻏﺸﺎی
ﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ .دﺳﺘﻪﻫﺎی رﻧﮕﻴﺰه درون ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۴ــ  .(۸اﻳﻦ رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﺑﻪ
Pigmentــ١
Thylakoidــ ٢
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ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪﻧﺎم ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  Iو  IIرا درون ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻫﺮ ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ  aوﺟﻮد دارد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺬب ﻧﻮری ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ  aدر
ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ۷۰۰ ،Iو در ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ۶۸۰ ،IIﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎ  P۷۰۰و
 P۶۸۰ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺣﺎﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮون دو ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪِ .
اﻧﺮژی
ﻧﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻢزﻣﺎن ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎ و رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی دﻳﮕﺮ ،ﺟﺬب،
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺑﻪ ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎی  P۷۰۰و  P۶۸۰ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ اﻧﺮژی ،اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮاز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
ﭼﻨﻴﻦ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ دارای اﻧﺮژی اﺿﺎﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ  P۷۰۰و  P۶۸۰ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ
ٔ
ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  Iاز دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﺧﺎرج
ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﺷﺪه از ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  IIو اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  IIﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از
ٔ
ﺗﺠﺰﻳﻪ آب ،اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ
آب ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .درواﻗﻊ اﺗﻢﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن ﺣﺎﺻﻞ از ٔ
ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﻮنﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻴﺪروژن اﺳﺖ .اﮐﺴﻴﮋنﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ٔ
و ﮔﺎز اﮐﺴﻴﮋن ) (O۲را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی رﻧﮕﻴﺰه درون ﻏﺸﺎﻫﺎی

ﺳﻠﻮل ﮔﻴﺎﻫﯽ

ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺟﺎی دارﻧﺪ.
ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ

ﻏﺸﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺮگ
ﻏﺸﺎی داﺧﻠﯽ
ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ

ﻓﻀﺎی ﺧﺎرج
ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ

آﻧﺰﻳﻢ

ﮐﻨﻨﺪه آب
ﺗﺠﺰﻳﻪ ٔ
ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ
ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢII
۴H+
ﻓﻀﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ

ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ

O۲

ﻓﻀﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ
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ﺷﮑﻞ ۴ــ  ۸ــ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ درون ﺳﻠﻮل

-

۴e

۲H۲O

در ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ،اﻧﺮژی ﻧﻮری ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺻﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎﻳﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺮژی را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ  .(ATPاﻟﮑﺘﺮون ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ در ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ
از ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﺠﺎور ﻣﯽرود ،درواﻗﻊ اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ واﻗﻊ در
ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ را ﻳﮑﯽ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺮای درک اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن در ﻳﮏ ردﻳﻒ اﻳﺴﺘﺎدهاﻳﺪ و ﺗﻮﭘﯽ را دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ رد ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل
ﺗﻮپ ﻧﻘﺶ اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ و ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎﻳﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ
ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ در ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ،زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی
زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ را در
ٔ
در ﺷﮑﻞ  ۵ــ  ۸ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون
NADPH

H+

ﻧﻮر

NADP+

H+

H+

ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ

ﭘﻤﭗ ﻏﺸﺎﻳﯽ

ﻧﻮر

H+
H+

ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ I

ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ II

H+

H+
H+

ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن

H+ H+
H+ H+
H+
H+

+
H+ H
H+
H+

H+

ATP

آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺠﺰﻳﻪﮐﻨﻨﺪۀ آب

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دارای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ATPﺳﺎزی
ADP + P

ﺷﮑﻞ  ۵ــ ۸ــ زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ .زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون اﻧﺮژی ﻧﻮری را ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون :ﭼﮕﻮﻧﻪ از زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺮای اﻳﺠﺎد
ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻳﮑﯽ از اﺟﺰای زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون در ﻏﺸﺎی
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ذﺧﻴﺮه ٔ
ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪی دارای ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﭘﻤﭗ ﻏﺸﺎﻳﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۵ــ  .(۸اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی
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ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ از ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  IIﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از اﻳﻦ ﭘﻤﭗ ﻣﻘﺪاری از اﻧﺮژی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻳﻦ
ﭘﻤﭗ از اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻠﻤﺒﻪ ﮐﺮدن ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن  H+از اﺳﺘﺮوﻣﺎ ﺑﻪ درون ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل آب ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪاری H+درون ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ
اداﻣﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن درون ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﮏ
ٔ
ﺷﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروژن ﺑﻴﻦ دوﺳﻮی ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن ،ﺑﺮاﺳﺎس
ﺷﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮد ،ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﻫﻴﺪروژنﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
در ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،از ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﺎﻧﺎل ﻳﻮﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﻋﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﯽ دارﻧﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ درﺣﺎل ﻋﺒﻮر دادن ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن از ﺑﺨﺶ
ﮐﺎﻧﺎل ﺧﻮد ،ﺑﻪ  ADPﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت ﻣﯽاﻓﺰاﻳﻨﺪ و  ATPﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ATPدر ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اوﻟﻴﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ATPدر ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎﺳﺖ.
ﺷﺪن ﻧﻮری  ATPﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ،زﻳﺮا اﻧﺮژی ﻧﻮر ﻋﺎﻣﻞ ٔ
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻳﮏ
زﻧﺠﻴﺮه
زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  ATPرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ٔ
ٔ
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون دﻳﮕﺮی اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  NADPHرا ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ NADPH .ﻳﮏ
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻧﺎﻗﻞ اﻟﮑﺘﺮون اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﭘﺮاﻧﺮژی را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ ــ ﻫﻴﺪروژن در
زﻧﺠﻴﺮه
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  NADPHاﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ در اﻳﻦ
ٔ
ٔ
+
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ،ﺑﻪ ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﮏ
ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﺑﻪﻧﺎم  NADPﺑﻪ
ٔ
ﻣﻮﻟﮑﻮل  NADPHﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  ۵ــ.(۸

در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم اﻧﺮژی در ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی آﻟﯽ ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و دوم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  ATPو  NADPHاﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ
ﺣﺎﺻﻞ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ از اﺗﻢﻫﺎی ِ
ﮐﺮﺑﻦ ﮔﺎز
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻳﺎ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺮژی ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
ٔ
ٔ
ﺟﻮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی آﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎ اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ در ﺧﻮد
دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ّ
ذﺧﻴﺮه دارﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی آﻟﯽ ،ﺗﺜﺒﻴﺖ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .واﮐﻨﺶﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﺎرﻳﮑﯽ ﻳﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﻮر ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ روش ﺗﺜﺒﻴﺖ  CO۲در ﺟﺎﻧﺪاران ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞدار اﺳﺖ .ﻃﯽ اﻳﻦ
ﭼﺮﺧﮥ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ:
ٔ
ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از واﮐﻨﺶﻫﺎی آﻧﺰﻳﻤﯽ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻨﺪ ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  ۶ــ .(۸
184

ﮔﺎم  :۱ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭘﻨﺞﮐﺮﺑﻨﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺶﮐﺮﺑﻨﯽ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﺎم  :۲ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺶﮐﺮﺑﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ دو ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از اﻓﺰودن
اﻧﺮژی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎت  ATPو اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی  NADPHﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎ ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺎم  :۳ﺗﻌﺪادی از ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی آﻟﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و
ﺳﺎﮐﺎرز ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﮔﺎم  :۴از ﺗﻌﺪادی دﻳﮕﺮ از ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭘﻨﺞﮐﺮﺑﻨﯽ اوﻟﻴﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده
درﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﭼﺮﺧﻪ ﻳﮏ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯽﺷﻮد.
ٔ
اﻳﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﭼﺮﺧﻪای اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭘﻨﺞﮐﺮﺑﻨﯽ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع
ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻗﻨﺪ ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ،ﺳﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ وارد ﭼﺮﺧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ
ِ
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ ﻳﮏ ﻗﻨﺪ ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ATP .و NADPH
ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﺑﺎر ﮔﺮدش
ٔ
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ از واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻧﻮری ،اﻧﺮژی و ﻫﻴﺪروژن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ٔ
 ۳ﻣﻮﻟﮑﻮل
دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ
 ۲ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺶ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار
اﺳﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دو ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 CO۲ ۱ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭘﻨﺞ ﮐﺮﺑﻨﯽ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

C 3CO 2

 ۴ﭘﻨﺞ ﻗﻨﺪ ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای

 ۳ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﭘﻨﺞ ﮐﺮﺑﻨﯽ
C C C C C P

۶ﻣﻮﻟﮑﻮل
ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ

ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭘﻨﺞ ﮐﺮﺑﻨﯽ آﻏﺎزﮔﺮ
P

ﭼﺮﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
3ADP

6C C C P

3ATP

6ATP

ﻳﮏ ﻗﻨﺪ
ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ

6ADP
NADPH

6NADP +

6

ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی
آﻟﯽ

1C C C P

 ۶ﻗﻨﺪ ﺳﻪ
ﮐﺮﺑﻨﯽ

 ۳ﻳﮑﯽ از ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮای

6C C C P

ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎه
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ روش ﺗﺜﺒﻴﺖ دی اﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ ۶ــ  ۸ــ ﭼﺮﺧﮥ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ.
ٔ
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﺮﺧﮥ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ؟
در ﺳﺎل  ۱۹۵۴ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ »ﻣﻠﻮﻳﻦ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ« ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﺰوﺗﻮپ
رادﻳﻮاﮐﺘﻴﻮﮐﺮﺑﻦ در واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎ ،دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ
ِ
آﻧﺰﻳﻤﯽ ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻪ ﻗﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺎن ﺟﻠﺒﮏ ﮐﻠﺮﻻ را
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از واﮐﻨﺶﻫﺎی
در ﻣﻌﺮض دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪار ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ،درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺛﺎﻧﻴﻪ ،ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪار در ﺟﻠﺒﮏ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
از اﻳﻦ روش ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ٔ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻣﺤﺴﻮسﺗﺮﻳﻦ
ﻫﻤﻪ رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮر اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ٔ
ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺒﺎع ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ،زﻳﺮا رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ در اﻳﻦ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،زﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ ٔ
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺎز دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎری از واﮐﻨﺶﻫﺎی آﻧﺰﻳﻤﯽ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در داﻣﻨﻪای
ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳﺪ ﮐﻪ ٔ
ﺧﺎص از دﻣﺎﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .دﻣﺎﻫﺎی ﺧﺎرج از اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻫﺮ ﮔﻴﺎه ﺧﺎص ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر ،ﺗﺮاﮐﻢ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ
ﺷﺪن ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻄﺢ ٔ
و دﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺖ :ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری ﻓﺮآﻳﻨﺪی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن اﮐﺴﻴﮋن
ﺟﺬب و دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ آزاد ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻔﺲ
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ
ﻧﻮری ﻣﺎﻧﻊ از وارد ﺷﺪن دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ
ٔ
ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﮐﻪ وارد
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮد اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ۵ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺰﻳﻤﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ واﮐﻨﺶ را ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ٔ
۱
اداﻣﻪ اﻳﻦ واﮐﻨﺶ ﻧﻴﺰ دو اﺳﻴﺪ ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺰﻳﻢ روﺑﻴﺴﮑﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
روﺑﻴﺴﮑﻮ ﻧﺎم دارد .در ٔ
 Rubiscoــ ١
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ﺑﺎ اﮐﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ واﮐﻨﺶ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﻴﻠﻪ ﺷﺪن ﺗﺮﮐﻴﺐ  ۵ﮐﺮﺑﻨﯽ )ﺗﺮﮐﻴﺐ آن
ﺑﺎ  (CO۲ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ واﮐﻨﺶ اﮐﺴﻴﮋﻧﺎﺳﻴﻮن )ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﺎ  (O۲آن را ﻧﻴﺰ ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ
آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ روﺑﻴﺴﮑﻮ )رﻳﺒﻮﻟﻮزﺑﻴﺲ ﻓﺴﻔﺎت ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﻴﻼزــ اﮐﺴﻴﮋﻧﺎز( ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﺑﺎﻻی  CO۲ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻی اﮐﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری اﺳﺖ.
در ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری ،ﻣﻮﻟﮑﻮل  ۵ﮐﺮﺑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﮐﺴﻴﮋن ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺠﺰﻳﻪ و از آن ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ۳
ﮐﺮﺑﻨﯽ و ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ۲ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﻟﮑﻮل  ۲ﮐﺮﺑﻨﯽ از ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﺧﺎرج و ﺑﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ در ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،از آن ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  CO۲آزاد ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ
اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﺪ(.
ﺳﻠﻮﻟﯽ را در ٔ
ﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎی وﻳﮋهای ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ :ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ،ﺗﻌﺮق ﮔﻴﺎه
را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺮق ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﻴﺎه آب را از راه روزﻧﻪﻫﺎ از دﺳﺖ
ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ روزﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮدن روزﻧﻪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮگ را ﺑﻪ ﺣﺪی ﭘﺎﻳﻴﻦ آورد ﮐﻪ وﺿﻊ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزد ،زﻳﺮا  CO۲ﻧﻪ ﻓﻘﻂ وارد ﺑﺮگ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﺼﺮف
ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ وﺿﻊ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ  CO۲ﺑﻪ  O۲در ﺑﺮگ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ
ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﮐﺴﻴﮋﻧﺎزی آﻧﺰﻳﻢ روﺑﻴﺴﮑﻮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻊ ﭼﻪ ﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎﻳﯽ
در ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﮔﻴﺎﻫﺎن C۴
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن،
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﻓﻘﻂ از
ٔ
ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۳ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ زﻳﺮا اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭘﺎﻳﺪاری ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻳﮏ اﺳﻴﺪ ۳ﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﺖ.
ﭼﺮﺧﻪ
در ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺸﮑﺮ ،ذرت و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻘﺎوماﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از
ٔ
ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ در اﻳﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﻳﮏ اﺳﻴﺪ
۴ﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۴ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﺒﺮگ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ دو
ﺷﮑﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
۱ــ ﻻﻳﻪای از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻓﺸﺮده و ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖدار ﺑﻪﻧﺎم ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﻼف آوﻧﺪی ﮐﻪ دور ﺗﺎ دور
ﻫﺮ رﮔﺒﺮگ را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۷ــ .(۸
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ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﺒﺮگ

رﮔﺒﺮگ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﻼف آوﻧﺪی
روزﻧﻪ

اﭘﻴﺪرم زﻳﺮﻳﻦ
ﺷﮑﻞ ۷ــ  ۸ــ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﺮگ ﻳﮏ ﮔﻴﺎه C۴

۲ــ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﺒﺮگ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻫﻮادار ﺑﺮگ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﻃﺮاف ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﻏﻼف آوﻧﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۴ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ  CO۲از ﻣﺴﻴﺮی دو ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ
آﻧﺰﻳﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺠﺰا درﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اوﻟﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﺒﺮگ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
آﻧﺰﻳﻤﯽ در واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﻳﮏ اﺳﻴﺪ ۳ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﻴﺪ ۴
ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﻼف آوﻧﺪی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .دوﻣﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺰﻳﻤﯽ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﻼف
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮد
آوﻧﺪی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ از اﺳﻴﺪ  ۴ﮐﺮﺑﻨﯽ آزاد و وارد
ٔ
و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ در ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۳ﻗﻨﺪ ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ را ﻣﯽﺳﺎزد.
ٔ
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺰﻳﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﺒﺮگ وﺟﻮد دارد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ
ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﻼف آوﻧﺪی ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮاﮐﻢ  CO۲درون ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﻼف آوﻧﺪی در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺟﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﺿﻊ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری
ﺑﺎ ّ
ﻣﯽﺷﻮد .وﺟﻮد ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻی دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ در اﻃﺮاف آﻧﺰﻳﻢ روﺑﻴﺴﮑﻮ در ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۴ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﺷﺪتﻫﺎی زﻳﺎد ﻧﻮر )ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری( ،اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮ ﺗﻨﻔﺲ
ﻧﻮری ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۴ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ روزﻧﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ در دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻ
و ﺷﺪتﻫﺎی زﻳﺎد ﻧﻮر ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎرآﻳﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﻊ از اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻊ آب ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۴در آب و ﻫﻮای ﮔﺮم ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۳رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرآﻳﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۴در دﻣﺎی
ﺑﺎﻻ ،ﺷﺪت زﻳﺎد ﻧﻮر ،ﻳﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۳اﺳﺖ.
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ﮔﻴﺎﻫﺎن CAM

ﻧﻮﻋﯽ دﻳﮕﺮ از اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺪن ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﮐﺘﻮس وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ ﻧﻮع
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﻴﺪ ﮐﺮاﺳﻮﻻﺳﻪ ای ﻳﺎ  ۱CAMﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،ﺳﺎزﺷﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺸﮏ ،ﻳﺎ در وﺿﻌﻴﺖﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺸﮏ اﺳﺖ .روزﻧﻪﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن CAM
ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۳و  C۴در ﺷﺐ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ در واﮐﻮﺋﻞﻫﺎی اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﻴﺪﻫﺎی آﻟﯽ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﯽ روز ﮐﻪ دﻣﺎ ﺑﺎﻻ و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻢ اﺳﺖ ،روزﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺎ از
اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺮق ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮔﻴﺎه ﻣﺮگآور ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﻴﺪﻫﺎی آﻟﯽ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﭼﺮﺧﻪ
در روز دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ آزاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ درون ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و وارد
ٔ
ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﭘﺮاﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻧﻮری ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎراﻳﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﻮع  CAMﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ .ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد در ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﻳﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﮐﻨﺪی رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
CO2

ﺳﻠﻮل
ﻣﻴﺎﻧﺒﺮگ

CO2

ﺗﺮﮐﻴﺐ  ۴ﮐﺮﺑﻨﯽ

ﺷﺐ

ﺗﺮﮐﻴﺐ  ۴ﮐﺮﺑﻨﯽ

روز
CO2

CO2

ﺳﻠﻮل

ﭼﺮﺧﮥ

ﭼﺮﺧﮥ

ﻏﻼف

ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ

ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ

آوﻧﺪی

ﻗﻨﺪ  ۳ﮐﺮﺑﻨﯽ
اﻟﻒ

ﻗﻨﺪ  ۳ﮐﺮﺑﻨﯽ
ب

ﺷﮑﻞ  ۸ــ  ۸ــ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﺮﺑﻦ در ﮔﻴﺎﻫﺎن )C۴اﻟﻒ( و ) CAMب(

Crassulacean acid metabolismــ ١
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
۱ــ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪاﻧﯽ در ﻧﻮر ﮐﻢ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎز
دارﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪاﻧﯽ را ﮐﻪ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻳﺎ ﮔﻞﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮐﺪام دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ؟
۲ــ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۸ــ  ۸ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﻼف آوﻧﺪی ﻓﻀﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮدهاﻧﺪ .آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺑﻪﻫﻢ ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﻏﻼف آوﻧﺪی اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ؟

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

۱ــ ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
زﻳﺎد

ﻣﻴﺰان اﮐﺴﻴﮋن ﺟﻮّ
ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ
ﮐﻢ

ﺗﺮاﮐﻢ اﮐﺴﻴﮋن
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درﺑﺎره ﻧﻮع ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﻴﺎﻫﺎن  ۱و  ۲ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ
ٔ
ﮔﻴﺎه ۱

ﻣﻴﺰان ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ

ﮔﻴﺎه ۲

ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﯽ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ اﺛﺮ دﻣﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆالﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻴﺪ.
۱ــ اﺛﺮ دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ را ﺑﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
۲ــ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ٔ
ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ
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ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن را ﺑﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۲ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﻴﺎﻫﺎن  CAMﭼﻴﺴﺖ؟
۳ــ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺮژی ﻧﻮر را ﺑﻪ دام
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ؟
۴ــ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آب و ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن را در زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ را در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۵ــ ﻧﻘﺶ
ٔ
۶ــ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮارد زﻳﺮ را در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﻮر ،آب ،رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ NADPH، ATP ،و دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ
۷ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۸ــ  NADPHو  ATPدر ﭼﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
۹ــ اﮐﺴﻴﮋن ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ از ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﯽﮔﻴﺮد؟
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 ۲ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ  ATPﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻏﺬاﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻳﻢ دارای اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺮژی ﻏﺬاﻫﺎ در ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ  ATPﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﺑﻪﻧﺎم ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
واﮐﻨﺶﻫﺎی آﻧﺰﻳﻤﯽ اﺳﺖ ،اﻧﺮژی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی آﻟﯽ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻗﻨﺪ را ﺑﻪ  ATPﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮐﺴﻴﮋن ﻫﻮای ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﺎرآﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ATPرا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﮐﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪاری
 ATPﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ را ﮐﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﮐﺴﻴﮋن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻫﻮازی ۱ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﮐﺴﻴﮋن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺑﯽﻫﻮازی ۲ﻧﺎم دارﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  ATP: ATPﺑﻪ دو راه در ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻳﮏ راه ﺗﻮﻟﻴﺪ ATP
در ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺶ ﻣﺎده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ از اﻧﺘﻘﺎل ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت از ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻓﺴﻔﺎتدار ﺑﻪ ،ADP
ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻣﻘﺪاری از  ATPﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ
زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون در ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎﺳﺖATP .
ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد( .راه دﻳﮕﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ،ATP
ٔ
دﻫﻨﺪه اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
در اﻳﻦ راه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ و اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ )از
ٔ
ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺮژی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ
ٔ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ :ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺮژی ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی آﻟﯽ ،ﺑﻪوﻳﮋه ﮔﻠﻮﮐﺰ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻔﺲ
راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪای از ﻣﺠﻤﻮع واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮔﻠﻮﮐﺰ را در ﺗﻨﻔﺲ
ﺳﻠﻮﻟﯽ آزاد ﻣﯽﺷﻮد.
ٔ
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:

آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ
۶CO۲ + ۶H۲O + ATP
اﻧﺮژی

آب

دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ

C۶H۱۲O۶ + ۶O۲
اﮐﺴﻴﮋن

ﮔﻠﻮﮐﺰ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻠﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺷﮑﻞ ۹ــ :(۸
ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ در دو
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۱ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﺮووات ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ  ATPو NADH٭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 Anaerobicــ ٢

 Aerobicــ ١

٭ ﻧﻴﮑﻮﺗﻴﻦ آﻣﻴﺪ آدﻧﻴﻦ دیﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﯽﻫﻮازی ﺗﻨﻔﺲ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد و
ٔ
٭
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۲در ﺣﻀﻮر اﮐﺴﻴﮋن ،از ﭘﻴﺮووات و ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  NADHو FADH۲
)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻮازی ﺗﻨﻔﺲ( .ﻣﺤﻞ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻨﻔﺲ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ  ATPاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد
ٔ
در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ،ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ و در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ،ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ .ﭘﻴﺮووات در
ﻧﺒﻮد اﮐﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻻﮐﺘﺎت ﻳﺎ اﺗﺎﻧﻮل و دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ  ۱ﮔﻠﻮﮐﺰ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در
ٔ
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ،ﺣﺎﺻﻞ
ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺳﻮﺧﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ و از ٔ
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی دﻳﮕﺮی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  ATPﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ
ﻗﻨﺪ

NAD+

ADP
ATP

NADH

ﻣﺮﺣﻠﮥ ۱
ﭘﻴﺮووات

ﻫﻮازی )ﺑﺎ (O۲

ﺑﯽﻫﻮازی
)ﺑﺪون( O۲

ﻣﺮﺣﻠﮥ ۲
اﺗﺎﻧﻮل و CO۲

ﻳﺎ ﻻﮐﺘﺎت

ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری

ATP

ﺷﮑﻞ ۹ــ  ۸ــ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ .ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺣﻀﻮر
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ ﭘﻴﺮووات ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد۲ .ــ در
۱ــ ﮔﻠﻮﮐﺰ در
ٔ
ٔ
اداﻣﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻳﺎ ﻫﻮازی ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﯽﻫﻮازی.
ﮐﻨﻨﺪه ٔ
اﮐﺴﻴﮋن ﺗﻌﻴﻴﻦ ٔ
٭ ﻓﻼوﻳﻦ آدﻧﻴﻦ دیﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
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و ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  ATPﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ۱اوﻟﻴﻦ
ﻣﺎده ٔ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ درون ٔ
ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﻠﻮﮐﺰ در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﭘﻴﺮووات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻴﺮووات ،ﺷﮑﻞ ﻳﻮﻧﯽ ﻳﮏ اﺳﻴﺪ ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ آﻟﯽ ،ﺑﻪﻧﺎم ﭘﻴﺮووﻳﮏ اﺳﻴﺪ اﺳﺖ )ﻳﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮون ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ(.
ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮون ﺑﻪﻧﺎم
در ﺿﻤﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺗﻌﺪادی از اﺗﻢﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن آن ﺑﻪ ﻳﮏ
ٔ
 NAD+ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ واﮐﻨﺶ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﻗﻞ اﻟﮑﺘﺮون ﺑﻪﻧﺎم  NADHاﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻳﻦﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ،اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی  NADHﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت آﻟﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ٔ
آن ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮون ﻳﻌﻨﯽ NAD+ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﮑﺘﺮون ﻣﺠﺪد ًا ﺑﻪ  NADHﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ را در ﺷﮑﻞ ۱۰ــ  ۸ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ .ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ را ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﻬﺎر ﮔﺎم
ﻣﯽﺷﻮد.
ٔ
و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮد:
ﮔﺎم  :۱دو ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت از دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺎم  :۲ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  ۳ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻓﺴﻔﺎتدار ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ
ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت دارد(.
ﮔﺎم  :۳دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  NADHﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ۳ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻓﺴﻔﺎتدار ،ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺎم  :۴ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ۳ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ در ﮔﺎم  ،۳ﺑﻪ ﭘﻴﺮووات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ۴ﻣﻮﻟﮑﻮل
 ATPﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
در آﻏﺎز ﻣﺴﻴﺮ ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود و در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ  ۴ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎزده ﺧﺎﻟﺺ ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPاﺳﺖ؛ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶﻫﺎﻳﯽ اﻧﺮژی
ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﻣﻮﻟﮑﻮل  NADHآزاد و از آن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ  ATPﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

در دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ATP ،ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻴﺮووات ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﮐﺴﻴﮋن وارد ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و در آنﺟﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﺗﺮﮐﻴﺐ دو ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺑﻨﻴﺎن اﺳﺘﻴﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در اﻳﻦ واﮐﻨﺶ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ و
ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  NADHﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﻴﺎن اﺳﺘﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ (COA) Aﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪد
Glycolysisــ ١
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ﮔﻠﻮﮐﺰ
C C C C C C
2ATP

1
2ADP

ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺶ
ﮐﺮﺑﻨﯽ
P

C C C C C C

P
2

 ۲ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ
P

C C C

C C C

P

2NAD +
+

+2H

3

2

NADH

2 P

 ۲ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ
C C C P
4ADP

P

P

C C C

P
4

4ATP

دو ﭘﻴﺮووات
ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ
C C C

C C C

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ  ۸ــ ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ .در ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

و ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺑﻪﻧﺎم اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ  Aرا ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﭙﺲ وارد ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﺮﺧﮥ
ﮐﺮﺑﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
H+

NADH +

NAD +

COA

ﭘﻴﺮووﻳﮏ اﺳﻴﺪ

اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ A
ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ A

CO2

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ  ۸ــ ﺗﺸﮑﻴﻞ اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ A
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ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺮﺑﺲ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ  Aﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ۴ﮐﺮﺑﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم
ﭼﺮﺧﮥ ﮐﺮﺑﺲ:
ٔ
اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﺎت ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﺼﻮل اﻳﻦ واﮐﻨﺶ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺷﺶ ﮐﺮﺑﻨﯽ ،ﺑﻪﻧﺎم ﺳﻴﺘﺮﻳﮏاﺳﻴﺪ
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺮﺑﺲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
اداﻣﻪ
ٔ
اﺳﺖ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﻴﺘﺮﻳﮏاﺳﻴﺪ ،ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ  Aﻧﻴﺰ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد .در ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از واﮐﻨﺶﻫﺎی آﻧﺰﻳﻤﯽ و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  CO۲آزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ATP
و ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﭘﺮاﻧﺮژی  NADHو  FADH۲ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺧﺮوج دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  CO۲از ﭼﺮﺧﻪ،
ﻣﺠﺪد ًا ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭼﻬﺎرﮐﺮﺑﻨﯽ اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﺎت ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۱۲ــ .(۸
 ۱ﺗﺮﮐﻴﺐ اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ  Aﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭼﻬﺎر
 ۲آزاد ﺷﺪن

CO ۲

و

ﮐﺮﺑﻨﯽ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺷﺶ ﮐﺮﺑﻨﯽ
COA

ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭘﻨﺞ ﮐﺮﺑﻨﯽ
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺶ ﮐﺮﺑﻨﯽ

C CO2
NAD +

۳

C C C C C C

NADH + H +
آزاد ﺷﺪن ﻳﮏ CO۲

دﻳﮕﺮ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ

C C

ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭘﻨﺞ ﮐﺮﺑﻨﯽ

ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ

C C C C C

C C C C

اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ A

C CO2
NAD +
NADH + H +
ADP + P

+

NAD +
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ

ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ

ATP
C C C C

C C C C

 ۴ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ

NADH + H

 ۵ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻬﺎر
ﮐﺮﺑﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ را ﺷﺮوع

FAD
FADH2

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ ۱۲ــ  ۸ــ ﭼﺮﺧﮥ ﮐﺮﺑﺲ

ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺮﺑﺲ در ﭘﻨﺞ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد:
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۱۲ــ  ۸ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ،
ٔ
ﮔﺎم  :۱اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ  Aﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪد و ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺷﺶ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ  Aﻧﻴﺰ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺎم  :۲ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻣﻮﻟﮑﻮل  ۶ﮐﺮﺑﻨﯽ ،ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ۵ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی
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ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  NAD+ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﻟﮑﻮل  NADHرا ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﮔﺎم  :۳ﺑﺎ ﺧﺮوج  CO۲از ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭘﻨﺞ ﮐﺮﺑﻨﯽ ،ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPو ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  NADHﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺎم  :۴ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ دﻳﮕﺮی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ
از اﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﺑﻪﻧﺎم  FADﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  FADH۲ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
 FADH۲ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺣﺎﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮون اﺳﺖ.
ﮔﺎم  :۵ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺎم  ۴ﺑﻪ اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ و  NADHدﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
در
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺮﺑﺲ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  NADHو  FADH۲ﮐﻪ ﭘﺮاﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ٔ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل آﻏﺎزﮔﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺪد ًا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎ ورود ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ
 ،Aﻣﺠﺪد ًا آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
آﻧﺰﻳﻤﯽ ﮐﻪ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﻴﺮووات ﺑﻪ اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ  Aﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ) B۱ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ( ﻧﻴﺎز
دارد .ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭼﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪای
اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ در ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽﮔﺬارد؟

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟
ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻃﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اُﮐﺴﻴﺪ
ﻗﺒﻼ ً اﺷﺎره ﮐﺮدﻳﻢ ﮐﻪ در ٔ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را داﻧﺸﻤﻨﺪی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻫﺎﻧﺲﮐﺮﺑﺲ« ﮐﺸﻒ ﮐﺮد و ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ
ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ در ﺳﺎل  ۱۹۵۳ﺷﺪ .او ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ و ﺟﺎﻟﺒﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻳﮏ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ
ٔ
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ را در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽآورﻳﻢ:
ــ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ ،دارا ﺑﻮدن ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺨﺺ را ﻳﺎری ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد
ّ
ــ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه را ﺻﺮﻳﺢ
و روﺷﻦ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
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ــ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻳﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ،ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ او ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺷﺨﺺ
اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
را ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و او را در ٔ
ــ ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻳﺪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارزﺷﻤﻨﺪ و اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻨﻴﺎدی ِ
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﺲ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد درﺳﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎﻳﺪ آن را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﻨﻴﻦ ﺿﺮورﺗﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻋﻠﻢ و اﺧﻼق ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی
ﺟﺪﻳﺪی از ﻋﻠﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﻼق زﻳﺴﺘﯽ ،اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﺧﻼق ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻨﺎوری را ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ.

زﻧﺠﻴﺮۀ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون :در ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازی اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  NADHو FADH۲
زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ در
زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۳ــ .(۸
از
ٔ
ٔ
ﻏﺸﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ ﻗﺮار دارد .اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻠﻤﺒﻪﮐﺮدن
ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن از ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ آن )ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻦ دو ﻏﺸﺎی ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری(،
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن در ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری ،ﻳﮏ ﺷﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﻦ دو
ﺳﻮی ﻏﺸﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ وارد ﺑﺨﺶ دروﻧﯽ
ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری ﺷﻮﻧﺪ .ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دروﻧﯽ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری ﻣﯽروﻧﺪ .اﻳﻦ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن ﺑﺎ اﻓﺰودن ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ  ،ADPﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﻣﯽﺳﺎزد .در
زﻧﺠﻴﺮه ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ،NADHﺳﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPو ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل
ٔ
 ۳ــ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن از ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ

ﻳﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ﻣﯽروﻧﺪ،
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ ٔه ATP

 ATPﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻏﺸﺎی داﺧﻠﯽ
ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری

H+

H+

H+
H+

H+

ee-

H+
H+

NAD+
H+
H+
H+

ATP

ADP+ P

۲H++ ۱O ۲
۲

H+

+

NADH

ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ

 ۲ــ در اﻧﺘﻬﺎی زﻧﺠﻴﺮه ﻳﻮنﻫﺎی
ﻫﻴﺪروژن ﺑﺎ اﮐﺴﻴﮋن ﺗﺮﮐﻴﺐ و آب
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون
 ۱ــ
ٔ
ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن را ﺑﻪ ﺑﻴﺮون
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.

زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون در ﻏﺸﺎی دروﻧﯽ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری  ATPﻣﯽﺳﺎزد.
ﺷﮑﻞ ۱۳ــ  ۸ــ زﻧﺠﻴﺮۀ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون در ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازی.
ٔ
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زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ،ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن و
 ، FADH۲دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻧﺘﻬﺎی
ٔ
زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل
اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی اﮐﺴﻴﮋن ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در
ٔ
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮون را دارد.
اﻟﮑﺘﺮون اﮐﺴﻴﮋن ﻧﻘﺶ آﺧﺮﻳﻦ
ٔ
ﺑﻌﺪ از ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ در ِ
ﻧﺒﻮد اﮐﺴﻴﮋن ،ﺗﺨﻤﻴﺮ رخ ﻣﯽدﻫﺪ :اﮔﺮ اﮐﺴﻴﮋن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻔﺲ
زﻧﺠﻴﺮه
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮون ﻳﻌﻨﯽ اﮐﺴﻴﮋن وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﻫﻮازی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﭼﻮن آﺧﺮﻳﻦ
ٔ
ٔ
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ از  NADHﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و  NAD+ﺑﺎزﺳﺎزی
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ وﻗﺘﯽ اﮐﺴﻴﮋن ﻧﺒﺎﺷﺪ  NAD+ﺑﻪﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮی ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .در ِ
ﻧﺒﻮد اﮐﺴﻴﮋن
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه آﻟﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ  NADHﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮووات ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ﻳﺎ ﻳﮏ
ٔ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آن را اﺣﻴﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ  NAD+ﻧﻴﺰ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه آﻟﯽ ﻫﻴﺪروژن ،ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﺨﻤﻴﺮ
 NAD+ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ
ٔ
ٔ
ﮔﻠﻮﮐﺰ در ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﮐﺴﻴﮋن اﺳﺖ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻴﺶ از  ۱۲ﻧﻮع ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از ﭘﺬﻳﺮﻧﺪهﻫﺎی
آﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی  NAD+اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﮐﺘﻴﮏاﺳﻴﺪ و ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻟﮑﻠﯽ دو ﻧﻮع ﻣﻬﻢ
ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﮐﺘﻴﮏاﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و ﻗﺎرچﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺳﺖ
و اﻧﻮاﻋﯽ از ﭘﻨﻴﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﮐﺘﻴﮏاﺳﻴﺪ :ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﮐﺘﻴﮏاﺳﻴﺪ ،ﭘﻴﺮووات ۳
ﮐﺮﺑﻨﯽ را ﺑﻪ ﻻﮐﺘﺎت ﮐﻪ آن ﻧﻴﺰ  ۳ﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۴ــ  .(۸ﻻﮐﺘﺎت ﻳﻮن ﻻﮐﺘﻴﮏاﺳﻴﺪ
اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً ﻫﻨﮕﺎم ورزش ﺷﺪﻳﺪ ،ﭘﻴﺮوواﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎی ﻣﺎ وﺟﻮد دارد ،درﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﻴﮋن
در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎﻫﻴﭽﻪای ،ﺑﻪ ﻻﮐﺘﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد درﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﻴﮋن
ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ در ﺳﻠﻮل وﺟﻮد دارد ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ اﻧﺠﺎم و  ATPﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد .ﻻﮐﺘﺎت اﺿﺎﻓﯽ
ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎﻫﻴﭽﻪای دور ﻣﯽﺷﻮد .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻻﮐﺘﺎت از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎﻫﻴﭽﻪای
ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد ،ﻣﻘﺪار آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻮﺟﺐ درد ﻣﺎﻫﻴﭽﻪای ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻟﮑﻠﯽ :در ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻟﮑﻠﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﻴﺮووات ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﻪ اﺗﺎﻧﻮل
دو ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ  CO۲آزاد ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻟﮑﻠﯽ ﻳﮏ ﻓﺮآﻳﻨﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای
اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۱۴ــ  :(۸ﻧﺨﺴﺖ ﭘﻴﺮووات ﺑﺎ آزاد ﺷﺪن  CO۲ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ دو ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ
اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  NADHﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ دو ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ و اﺗﺎﻧﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ
ﻧﻮع ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻟﮑﻮل  NAD+ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ATPاداﻣﻪ
ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
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ﭘﻴﺮووات در ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﺑﻪ ﻻﮐﺘﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﻴﺮووات در ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻟﮑﻠﯽ ﺑﻪ اﺗﺎﻧﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎز  CO۲ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﻴﺮووات

ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ

C C C
C

C C C C C C

H+

CO2

ﮔﻠﻮﮐﺰ

NADH +

ﺗﺮﮐﻴﺐ دو ﮐﺮﺑﻨﯽ

ﭘﻴﺮووات

ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ

C C C

C C C C C C

H+

NAD +

NADH +

NAD +

اﺗﺎﻧﻮل
C C

C C

ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻟﮑﻠﯽ

ﮔﻠﻮﮐﺰ

ﻻﮐﺘﺎت
ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﮐﺘﻴﮑﯽ

C C C

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ  ۸ــ دو ﻧﻮع ﺗﺨﻤﻴﺮ .در ﻧﺒﻮدِ اﮐﺴﻴﮋن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺨﻤﻴﺮ  NAD+ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻟﮑﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ .دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ورآﻣﺪن ﺧﻤﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﮑﻞ ﺑﺮای ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﺳﻤﯽ و ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ
ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪود  ۱۲درﺻﺪ اﻟﮑﻞ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﮥ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯽﻫﻮازی ﺑﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازی :ﻣﻘﺪار ﮐﻠﯽ  ATPﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
از ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻗﻨﺪ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪوﺟﻮد ﻳﺎ ِ
ﻧﺒﻮد اﮐﺴﻴﮋن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺳﻠﻮلﻫﺎ در
ﺣﻀﻮر اﮐﺴﻴﮋن از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۵ــ  .(۸ﮔﻠﻮﮐﺰ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از
ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ )ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ( ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭘﻴﺮووات ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﺑﯽﻫﻮازی اﺳﺖ .در اﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﭘﻴﺮووات ﻳﺎ از ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻮازی،
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزده ﺧﺎﻟﺺ  ATPدو ﻣﻮﻟﮑﻮل اﺳﺖ .در
ٔ
ﻳﺎ از ﻣﺴﻴﺮ ﺑﯽﻫﻮازی )ﺗﺨﻤﻴﺮ( ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ اﮐﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازی رخ ﻣﯽدﻫﺪ و
اﮔﺮ اﮐﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮدNAD+ .ﮐﻪ در ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪاوم
 ATPرا ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ  ATPﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار
 ATPﺳﻠﻮﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازی اﺳﺖ .ﺑﻪازای ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮔﻠﻮﮐﺰی ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  ۲ﻣﻮﻟﮑﻮل
زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺮﺑﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺪود  ۳۴ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﺑﻌﺪ ًا در
 ATPﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در
ٔ
ٔ
اﻟﮑﺘﺮون ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﮔﻠﻮﮐﺰ
2ATP

ﭼﺮﺧ ٔﻪ ﮐﺮﺑﺲ

2ATP

34ATP

ﺗﺎ

ﺧﺎﻟﺺ
ﺑﺎ O۲

ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ

ﭘﻴﺮووات

ﺑﺪون

زﻧﺠﻴﺮ ٔه اﻧﺘﻘﺎل
اﻟﮑﺘﺮون
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻮازی

O۲

ﺗﺨﻤﻴﺮ

اﺗﺎﻧﻮلوCO۲

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﯽﻫﻮازی
ﺷﮑﻞ ۱۵ــ  ۸ــ اﺛﺮ اﮐﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ATP

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
۱ــ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازی و ﺑﯽﻫﻮازی را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۲ــ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺗﻢﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻨﻔﺲ ﭼﻴﺴﺖ؟
۳ــ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﭼﺮا ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ اداﻣﻪ دارد؟
۴ــ در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﯽ در ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ﺑﻪﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯽﻫﻮازی رخ
ﻣﯽدﻫﺪ؟

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻴﮑﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎﻳﯽ
۱ــ
درﺑﺎره ﻣﻮاردی ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ از ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﺮای ٔ
ٔ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ
درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻟﮑﻠﯽ در ٔ
ٔ
۳ــ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
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ﻻﮐﺘﺎت

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
ﮔﻠﻮﮐﺰ اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮن در ﮐﺒﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﻠﻴﮑﻮژن ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﻣﻮﻗﻊ
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻠﻮﮐﺰ را ﺑﻪ ﮔﻠﻴﮑﻮژن و ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻠﻴﮑﻮژن را ﺑﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ؟

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﻧﻘﺶ ﻫﺮﻳﮏ از آﻧﻬﺎ در ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺮﺑﺲ و زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون را در ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازی ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن
۲ــ ﻧﻘﺶ
ٔ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۳ــ ﻧﻘﺶ ﺗﺨﻤﻴﺮ را در دوﻣﻴﻦ
ٔ
۴ــ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﮐﺘﻴﮏاﺳﻴﺪ و ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻟﮑﻠﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۵ــ ﭼﺮا ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﮐﺴﻴﮋن ﮐﺎرآﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد؟
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۹

ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس
)(* ۱۰۲۰۰

وﻳﺮوسﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ

ﮔﻠﻮدرد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﮔﻠﻮ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی »اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس« ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و وﻳﺮوسﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎری زاﻳﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ از
ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺬا ،دارو و
وﻳﺮوسﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ اﻣﺮوزه ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ
ٔ
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

ﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ:
ﭘﻴﺶ از
ٔ
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪاران را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ،
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ،
 DNAرا ﺑﺎ  RNAﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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 ۱وﻳﺮوسﻫﺎ

آﻳﺎ وﻳﺮوس زﻧﺪه اﺳﺖ؟
در ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎل اول دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪاران آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ .آﻣﻮﺧﺘﻴﻢ
ﻣﺎده
ﮐﻪ ٔ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران از ﺳﻠﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ٔ
وراﺛﺘﯽ آن ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ داﻧﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞاﻧﺪ .ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻳﻦ
ﺟﺎﻧﺪاری ﮐﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ را دارد ،ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺳﺖ.
وﻳﺮوس ،ﻗﻄﻌﻪای از ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺮار دارد .وﻳﺮوسﻫﺎ
از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۱ــ .(۹ﺑﻴﺶﺗﺮ وﻳﺮوسﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪهاﻧﺪ .وﻳﺮوسﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ وارد ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ آﻟﻮده ﮐﺮدن ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن و
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ،ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از »آﻟﻮده ﮐﺮدن« ،وارد ﺷﺪن وﻳﺮوس ﻳﺎ ٔ
ﻫﻤﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﻴﺎت را ﻧﺪارﻧﺪ ،زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن آﻧﻬﺎ را زﻧﺪه
آن ﺑﻪدرون ﺳﻠﻮل اﺳﺖ.ﭼﻮن وﻳﺮوسﻫﺎ ٔ
ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .وﻳﺮوسﻫﺎ رﺷﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻮﻣﺌﻮﺳﺘﺎزی )ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺪار( ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ درون آﻧﻬﺎ رخ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ؛ اﻣﺎ در ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ دﻧﻴﺎی زﻧﺪه
ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱ــ۹ــ وﻳﺮوس آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا .اﮔﺮ ۱۰۰
وﻳﺮوس آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا در ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ،
ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻳﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
۲μm
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وﻳﺮوسﻫﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ.
ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ وﻳﺮوس ،ﮐﭙﺴﻴﺪ ﻧﺎم دارد .درون ﮐﭙﺴﻴﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  DNAﻳﺎ  RNAوﺟﻮد
۱
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )اﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﺮ دو( .از وﻳﺮوسﻫﺎی  RNAدار ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ )(HIV
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺪز ﻣﯽﺷﻮد ،وﻳﺮوس آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا و وﻳﺮوس ﻫﺎری اﺷﺎره ﮐﺮد .از وﻳﺮوسﻫﺎی DNAدار ﻣﯽﺗﻮان
وﻳﺮوس آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن و زﮔﻴﻞ را ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺑﺴﻴﺎری از وﻳﺮوسﻫﺎ ،ﻧﻈﻴﺮ وﻳﺮوس آﻧﻔﻠﻮآﻧـﺰا ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۲ــ۹

)(*۱۳۵۰۰۰آدﻧﻮ وﻳﺮوس )ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ(
ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪ

ﮐﭙﺴﻴﺪ

) (*۱۲۵۰۰۰ﻣﻮزاﻳﻴﮏ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ )ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ(

ﭘﻮﺷﺶ

ﺷﮑﻞ ۲ــ۹ــ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻳﺮوس .وﻳﺮوس
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺮوی ،ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ ،ﻳﺎ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از وﻳﺮوسﻫﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻢ دارﻧﺪ.

) (*۲۰۲۵۰۰آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا )ﭘﻮﺷﺶ دار(
 Human Immunodeficiency Virusــ ۱
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ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻏﺸﺎﻳﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﭙﺴﻴﺪ را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﻮﺷﺶ،
وﻳﺮوس را در ورود ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻳﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﻟﻴﭙﻴﺪ و ﮔﻠﻴﮑﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ از ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از وﻳﺮوسﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻳﺮوسﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ دو ﺷﮑﻞاﻧﺪ :ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ .وﻳﺮوسﻫﺎی ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ ﺷﮑﻞ،
ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﭙﺴﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭻوار اﻃﺮاف ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪ
ﻣﺜﻞ  ،TMVﻇﺎﻫﺮی ﻣﻴﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دارﻧﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی
ٔ
را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .وﻳﺮوس ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آدﻧﻮوﻳﺮوس وﺟﻮه ﻣﺘﻌﺪدی دارد و ﮐﺮوی ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .در ﺑﻴﺸﺘﺮ
وﻳﺮوسﻫﺎی ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ،ﮐﭙﺴﻴﺪ از  ۲۰وﺟﻪ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺷﮑﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ،ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ
ﮐﭙﺴﻴﺪ ،ﺑﺮای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ژﻧﻮم وﻳﺮوس اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۲ــ.(۹
وﻳﺮوسﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﻴﭽﻴﺪهای دارﻧﺪ .ﮐﭙﺴﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ اﺳﺖ و ﻳﮏ دم ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻃﻮﻳﻞ
ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪ آنﻗﺪر ﭘﻴﭻ و ﺗﺎب ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ درون ﮐﭙﺴﻴﺪ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ آنﻫﺎ ﺟﺎی ﺑﮕﻴﺮد.

ﺷﮑﻞ ۳ــ۹ــ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی را آﻟﻮده
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻌﺪ
ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻠﻮل را وادار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻳﺮوس را ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﻨﺪ.

وﻳﺮوسﻫﺎ درون ﺳﻠﻮلﻫﺎی زﻧﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وﻳﺮوسﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی زﻧﺪه )ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن( ﻣﺘﮑﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺒﻞ از
آن ﮐﻪ وﻳﺮوس ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻠﻮل زﻧﺪهای را آﻟﻮده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی را
وﻳﺮوسﻫﺎ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎ را از راهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژﻫﺎ
ٔ
ﺳﻮراخ و ﺑﻌﺪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏاﺳﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ درون آن ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻳﺮوسﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ،ﻣﺜﻞ  ،TMVاز
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻠﻮل وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻳﺮوسﻫﺎی
ﻃﺮﻳﻖ ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در
ٔ
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ﺟﺎﻧﻮری از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺪوﺳﻴﺘﻮز ﺑﻪ ﺳﻠﻮل وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
زﻳﺎن وﻳﺮوسﻫﺎ وﻗﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درون ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ورود وﻳﺮوس ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻀﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ،ﺗﻌﺪاد
وﻳﺮوسﻫﺎ آنﻗﺪر زﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺗﺮﮐﺪ و از ﺑﻴﻦ ﻣﯽرود .آﺳﻴﺐ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺑﻪ آﺳﻴﺐ اﻧﺪامﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﺑﻪﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﺮای از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﻳﮏ
اﻧﺪام ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ وﻳﺮوس ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ را آﻟﻮده ﮐﺮد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و
وﻳﺮوسﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی را ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ،ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺘﻴﮏ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ .اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ وﻳﺮوس ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ درون
ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻗﯽﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ را ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺰوژﻧﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ.
ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺘﻴﮏ :ﻣﺮاﺣﻞ آﻟﻮدهﺳﺎزی ﺳﻠﻮل ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی وﻳﺮوس ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮل را
ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺘﻴﮏ ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ .ژنﻫﺎی وﻳﺮوﺳﯽ ،ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ وارد ﺳﻠﻮل ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﻠﻮلﻣﻴﺰﺑﺎن را در
اﺧﺘﻴﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ژنﻫﺎی وﻳﺮوﺳﯽ و ﻧﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی وﻳﺮوﺳﯽ ،ﻣﺜﻞ ﮐﭙﺴﻴﺪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ و ژنﻫﺎی وﻳﺮوﺳﯽ ــ درواﻗﻊ ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪ وﻳﺮوس ــ ﺑﺎ آراﻳﺶ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و وﻳﺮوس ﮐﺎﻣﻞ را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ در ﺷﮑﻞ ۴ــ ۹ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺰوژﻧﯽ

ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺘﻴﮏ

ﭘﺮوــ وﻳﺮوس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
وارد ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺘﻴﮏ ﺷﻮد۵ .

ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺑﺎﮐﺘﺮی

ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﯽﺷﻮد

ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن
ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ ۴
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
۳
 DNAوﻳﺮوس ﺑﻪ DNA
ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

۲

 DNAوﻳﺮوﺳﯽوارد
ﭼﺮ ﺧﮥ ﻟﻴﺘﻴﮏ ﻳﺎ
ﻟﻴﺰوژﻧﻴﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ۱
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد و DNA
ﺧﻮد را درون ﺳﻠﻮل
ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۴
ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﯽ ﺗﺮﮐﺪ و
وﻳﺮوسﻫﺎ آزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وﻳﺮوسﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ۳
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۴ــ۹ــ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی وﻳﺮوس در ﺑﺎﮐﺘﺮی .وﻳﺮوسﻫﺎ در ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺮﺧ ٔﻪ ﻟﻴﺘﻴﮏ ﻳﺎ ﻟﻴﺰوژﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
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ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺰوژﻧﯽ :ﮔﺎﻫﯽ وﻳﺮوسﻫﺎ ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ را آﻟﻮده ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ درون ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن
ﺑﺎﻗﯽﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ وﻳﺮوس ﺟﺪﻳﺪی ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ .ژنﻫﺎی وﻳﺮوﺳﯽ ﺑﻪﺟﺎی آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ذرات وﻳﺮوﺳﯽ
۱
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺧﻮد را درون ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮوــ وﻳﺮوس
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮل ،ﭘﺮوــ وﻳﺮوس ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ وﻳﺮوس آﻟﻮدهاﻧﺪ .در اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ،ﮐﻪ ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺰوژﻧﯽ ﻧﺎم دارد ،ژﻧﻮم وﻳﺮوﺳﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۴ــ .(۹در ﺑﻌﻀﯽ از وﻳﺮوسﻫﺎی ﻟﻴﺰوژﻧﯽ ،ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮ در
ﭼﺮﺧﻪ ﻟﻴﺘﻴﮏ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺮوــ وﻳﺮوس
ٔ
ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ،وﻳﺮوسﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آنﻗﺪر آﻫﺴﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﺸﻮد .ﻣﺜﻼ ً وﻳﺮوس ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺒﺨﺎل آدﻣﯽ ،در اﻋﺼﺎب ﺻﻮرت ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪن
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﺮوس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ً وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻓﺸﺎر روﺣﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﺐ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،وﻳﺮوس ﻣﻮﺟﺐ
آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺒﺨﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
وﻳﺮوسﻫﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎنﻫﺎی وﻳﮋه دارﻧﺪ :ﻣﺜﻼ ً  TMVﮔﻴﺎه ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ آن را آﻟﻮده
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﻮران را آﻟﻮده ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴﻪای ﻋﻠﺖ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ وﻳﺮوسﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﻃﺮﻓﺪاران اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ وﻳﺮوسﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺳﻠﻮل راه ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
 HIVﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ :ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ )اﻳﺪز(
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻴﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دﻓﺎع ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎریزا را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎﻳﯽ
ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ رخ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ  HIVآﻟﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﻋﻼﻳﻢ اﻳﺪز را ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ  HIVآﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﺸﺎر وﻳﺮوس از او
ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮد.
 HIVﻃﯽ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻋﺎدی روزﻣﺮه از ﻓﺮد آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد HIV .در ﻣﺎﻳﻌﺎت
ﺑﺪن )ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺤﺘﻮی اﺳﭙﺮم ،ﻣﺎﻳﻊ واژﻳﻨﺎل و ﺧﻮن( ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﺰرﻳﻖ
ﺑﺎ ﺳﻮزن آﻟﻮده ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ،از ﻓﺮد آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﯽ دوران ﺑﺎرداری ﻳﺎ
ﺷﻴﺮدﻫﯽ HIV ،از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 Provirusــ ۱
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ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
وﻳﺮوس اﻳﺪز در ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﻳﮏ
ﻧﺎم :وﻳﺮوس ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ آدﻣﯽ )(HIV
اﻧﺪازه۱۲۵ nm:
زﻳﺴﺘﮕﺎه :درون ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺴﺎن
ﮔﻠﻴﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ

ﭘﻮﺷﺶ

ﮐﭙﺴﻴﺪ

RNA

روﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮدار ﻣﻌﮑﻮس

وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی وﻳﺮوﺳﯽ :ﮔﻠﻴﮑﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ در ﭘﻮﺷﺶ  HIVﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ،
وﻳﺮوس را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ آدﻣﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ درون آﻧﻬﺎ وارد ﺷﻮد.
دوﮔﺎﻧﻪ ﻟﻴﭙﻴﺪی ،ﮐﻪ از ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه
ﻻﻳﻪ
ٔ
ﭘﻮﺷﺶ :ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﯽ از ﻳﮏ ٔ
اﺳﺖ ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ،ﻻﻳﻪای ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﭙﺴﻴﺪ ﻗﺮار دارد.
ﻣﺎدۀ ژﻧﺘﻴﮏ :ژﻧﻮم  HIVاز دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  RNAﺗﮏ رﺷﺘﻪای ،ﺑﻪ ﻃﻮل  ۹۰۰۰ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و ﺣﺎوی  ۹ژن اﺳﺖ ۳ .ژن از اﻳﻦ  ۹ژن در دﻳﮕﺮ وﻳﺮوسﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی HIV :ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ روﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮدار ﻣﻌﮑﻮس ۱ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .درون ﺳﻠﻮل،
اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ از  RNAوﻳﺮوس ،ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAﻣﯽﺳﺎزد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی ﺳﻠﻮل،
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺰاران وﻳﺮوس ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد .وﻳﺮوسﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻮاﻧﻪزدن ﻳﺎ ﺗﺮﮐﺎﻧﺪن ﺳﻠﻮل،
از آن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 Reverse transcriptaseــ۱
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ﭘﺮﻳﻮنﻫﺎ و وﻳﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ :در ﺳﺎل  ،۱۹۸۲اﺳﺘﺎﻧﻠﯽ ﭘﺮوزﻳﻨﺮ ،۱ذرات ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺟﺪﻳﺪی را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد.
اﻳﻦ ذرات ﮐﻪ ﭘﺮﻳﻮن ﻧﺎم دارﻧﺪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻴﻤﺎریزاﻳﯽ ﭘﺮﻳﻮنﻫﺎ
ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮﻳﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﺑﺮ ٔ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎریزاﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﺮﻳﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﺮﻳﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﺑﺪن وﺟﻮد دارد ،ﺷﮑﻞ آن را ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ و آن را ﺑﻪ ﭘﺮﻳﻮن ﺑﻴﻤﺎریزا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺮﻳﻮنﻫﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﻴﻤﺎری ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺟﻨﻮن ﮔﺎوی ﻧﻴﺰ ﭘﺮﻳﻮن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻮده ﺑﻪ ﭘﺮﻳﻮن ﺑﻴﻤﺎریزا ﺑﺨﻮرد،
ﺑﻴﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
وﻳﺮوﺋﻴﺪ ﺗﮏ رﺷﺘﻪای از  RNAاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﭙﺴﻴﺪ ﻧﺪارد .وﻳﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎریزاﻳﯽ
در ﮔﻴﺎﻫﺎناﻧﺪ.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی وﻳﺮوسﻫﺎ را ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻨﻠﯽ را روی  TMVﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۳ــ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺮوس را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۴ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی وﻳﺮوس را ﻓﻬﺮﺳﺖوار ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ» :وﻳﺮوسﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  HIVﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

 Stanley Prusinerــ ۱
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 ۲ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.
ﻣﺎده وراﺛﺘﯽ آﻧﻬﺎ درون ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
۱ــ ﻫﺴﺘﻪ :ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ٔ
ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۲ــ اﻧﺪازۀ ﺳﻠﻮل :ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ در ﺣﺪود  ۱µmﻗﻄﺮ دارﻧﺪ .ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ؟
در ﺳﺎل  ۱۹۹۹داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺗﺎ آن زﻣﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﺗﻴﻮﻣﺎرﮔﺎرﻳﺘﺎ ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﻦ ﺳﻴﺲ ۱ﻧﺎم دارد ،در ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ
ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و  ۰/۵mmﻗﻄﺮ دارد.

۳ــ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻮدن :ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی رﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪی را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ را ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪ ،ﭼﻮن
ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺎﻧﺪاران ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ واﻗﻌﯽ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارد.
۴ــ ﮐﺮوﻣﻮزوم :ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺑﺎﮐﺘﺮی از  DNAﺣﻠﻘﻮی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺮوﻣﻮزوم
ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﺣﺎوی DNAای ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.
 ۵ــ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ :ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ دوﺗﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ داﺷﺘﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮی دارﻧﺪ .ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺴﺘﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ را.
 ۶ــ ﺗﺎژک و ﭘﻴﻠﯽ :ﺗﺎژک ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎدهای دارد و از ﻳﮏ ﺗﺎر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻮد ،ﺑﺎﮐﺘﺮی را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽراﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ،اﻣﺎ ﺿﺨﻴﻢﺗﺮی
ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻴﻠﯽ دارﻧﺪ .ﭘﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﭽﺴﺒﺪ )ﺷﮑﻞ
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻢﻳﻮﻏﯽ ۱ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در
۵ــ (۹و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ٔ
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ ،از ﺑﺎﮐﺘﺮی دارای ﭘﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ،ﭘﻴﻠﯽ ﻳﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی دﻳﮕﺮ ﻣﯽﭼﺴﺒﺪ و ٔ
ﺑﺪون ﭘﻴﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢ ﻳﻮﻏﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ژنﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ را
ﺳﺮده دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﺳﺮدهای ﺑﻪ ٔ
۷ــ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ :ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ ﻣﺘﻌﺪدی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ
از آﻧﻬﺎ ﺑﯽﺑﻬﺮهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﯽﻫﻮازی و ﻫﻮازی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل آنﮐﻪ
ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﻫﻮازیاﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۵ــ۹ــ ﺗﺎژک و ﭘﻴﻠﯽ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ ﺗﺎژک ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﭘﻴﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ.
ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ  ۶ــ  :(۹ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس،
ﮐﻪ ﻣﻴﻠﻪای ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻮﮐﻮس ﮐﻪ ﮐﺮوی ﺷﮑﻞ اﺳﺖ و اﺳﭙﻴﺮﻳﻠﻴﻮم ﮐﻪ ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ
از اﻧﻮاع ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ رﺷﺘﻪای ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪ .اﮔﺮ اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺷﺘﻪای ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ و اﮔﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪای ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ را
ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 Conjugationــ ۱
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اﺳﭙﻴﺮﻳﻠﻴﻮم )ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ ﺷﮑﻞ(

ﮐﻮﮐﻮس )ﮐﺮوی ﺷﮑﻞ(

ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس )ﻣﻴﻠﻪای ﺷﮑﻞ(

ﺷﮑﻞ  ۶ــ۹ــ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو ﮔـﺮوه ﺗـﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﮔـﺮم ۱ــ ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮمــ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع
ٔ
ﮔﺮم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﻨﻔﯽ .اﻳﻦ دو ﮔﺮوه را ٔ
ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش رﻧﮓآﻣﻴﺰی َ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﮔﺮم در ﭘﺰﺷﮑﯽ از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ــ ﻣﺜﺒﺖ و
ﮔﺮم ــ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ وﻗﺘﯽ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ،ﺧﺸﮑﯽ و دﻣﺎی زﻳﺎد،
دﻳﻮاره ﺿﺨﻴﻤﯽ دور ﺗﺎ دور ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﮐﻪ اﻧﺪوﺳﭙﻮر ﻧﺎم
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ،
ٔ
دارد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺮوﻣﻮزوم ،ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻧﻴﺰ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .اﻧﺪوﺳﭙﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﻴﻞ ،روﻳﺶ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﮔﺮم
واﮐﻨﺶ َ

درﺑﺎره
وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ ،ﻳﮑﯽ از اوﻟﻴﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ
ٔ
ﮔﺮم آﻧﻬﺎﺳﺖ .داﻧﺴﺘﻦ واﮐﻨﺶ ِﮔ َـﺮم ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ،واﮐﻨﺶ َ

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ــ ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ــ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﮐﻨﻨﺪه اﻳﻦ روش رﻧﮓآﻣﻴﺰی.
 ۱ــ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر  Christian Gramاﺑﺪاع
ٔ
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اﺧﺘﻼف ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ــ ﻣﻨﻔﯽ و ﮔﺮم ــ ﻣﺜﺒﺖ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ــ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﻻﻳﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﮑﺎﻧﯽ ﺿﺨﻴﻢﺗﺮی دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ــ ﻣﻨﻔﯽٔ ،

رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﮔﺮم ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ رﻧﮓ وﻳﻮﻟﻪ )ﺑﻨﻔﺶ( رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ رﻧﮓ در
ﺳﻠﻮلﻫﺎ ،ﻳﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ﺷﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﮑﻞ ،رﻧﮓ وﻳﻮﻟﻪ را
از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻧﮓ را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ روﺷﻦ
رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ــ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓﺑﺮی ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ﻣﻘﺎوماﻧﺪ و رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ را
ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ رﻧﮓ را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ
اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﮔﺮم ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی را ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎری
در ٔ
ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.

ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻴﻮۀ ﮐﺴﺐ اﻧﺮژی ﻧﻴﺰ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻌﺪد و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ از ﻧﻈﺮ
ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﻴﺪی در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﺷﻴﻮه ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ
ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ٔ
را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺣﺴﺐ رواﺑﻂ ﺗﺒﺎرزاﻳﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﮐﺮد.
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه :ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی ﮐﻪ در دﻧﻴﺎی زﻧﺪه رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ
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رﻧﮕﻴﺰه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع
ٔ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻏﻴﺮﮔﻮﮔﺮدی ارﻏﻮاﻧﯽ ،ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﻮﮔﺮدی ﺳﺒﺰ ،ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﻮﮔﺮدی ارﻏﻮاﻧﯽ و
ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﻮﮔﺮدی ﺳﺒﺰ و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﻮﮔﺮدی ارﻏﻮاﻧﯽ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﺑﯽﻫﻮازی )ﺑﺪون
اﮐﺴﻴﮋن( رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آب ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺮای ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪﺟﺎی آن از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮدی ،ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ) ،(H۲Sﺳﻮد ﻣﯽﺟﻮﻳﻨﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻏﻴﺮﮔﻮﮔﺮدی
ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت آﻟﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎ و ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻟﮑﺘﺮون اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﮐﻪ اﮐﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮ زﻣﻴﻦ،
وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ و رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﯽ ﭘﺪﻳﺪ
ﺑﻪ ٔ
ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻫﺮ رﺷﺘﻪ زﻧﺠﻴﺮهای از ﺳﻠﻮلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﭙﺴﻮل ژﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪای ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری
از ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،از ﻗﺒﻴﻞ آﻧﺎﺑﻨﺎ ۱ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۷ــ.(۹

ﺷﮑﻞ ۷ــ۹ــ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه .آﻧﺎﺑﻨﺎ ،ﻳﮏ
ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﭼﺴﺒﻴﺪهاﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎری رﺷﺘﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ را اﻳﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .درون دو ﺳﻠﻮل ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن رخ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﻮاﺗﻮﺗﺮوف
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﻮاﺗﻮﺗﺮوف اﻧﺮژی ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻏﻴﺮآﻟﯽ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎک ) ،(NH۳ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ) (H۲Sﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﻮاﺗﻮﺗﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در
ﺧﺎک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺘﺮوزوﻣﻮﻧﺎس ۲و ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ ۳از ﻧﻈﺮ ﮐﺸﺎورزی و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ
ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ،ﺷﻮرهﮔﺬاری
اﻫﻤﻴﺖاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻘﺶ ﺷﻮرهﮔﺬاری را در
ٔ
وﺳﻴﻠﻪ اﮐﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻴﺘﺮات ،راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ
ﻓﺮاﻳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن آﻣﻮﻧﻴﺎک ﺑﻪ ٔ
ﺷﮑﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 Nitrobacterــ۳
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 Nitrosomonasــ۲

 Anabaenaــ۱

ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف
وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺎﻧﺪاران دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ از ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ،از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ دﻧﻴﺎی زﻧﺪه اﻧﺪ.
ﺗﺠﺰﻳﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﭘﻴﮑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺮده را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ آن را در دﺳﺘﺮس ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﻳﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎک اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻫﻮازی ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﻀﻮر اﮐﺴﻴﮋن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻀﻮر ﻳﺎ
در ِ
ﻧﺒﻮد اﮐﺴﻴﮋن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﯽ
وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﺰ ۱ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
از آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﻢ ﺑﻪ ٔ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﺰ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی رﺷﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎک ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﻳﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ّﺳﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ درون ﻣﻮادﻏﺬاﻳﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﻮع ،اﺳﺘﻔﺮاغ و اﺳﻬﺎل در اﻓﺮادی ﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﺬای آﻟﻮده ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﮐﻮﮐﻮس را ﺧﻮردهاﻧﺪ.
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮوژناﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،ﮐﻪ ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در
رﻳﺰوﺑﻴﻮمﻫﺎ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﺗﺜﺒﻴﺖ ٔ
رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻳﺎ ،ﻟﻮﺑﻴﺎ ،ﺑﺎدامزﻣﻴﻨﯽ ،ﻳﻮﻧﺠﻪ و ﺷﺒﺪر( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۸ــ.(۹
ﻏﺪهﻫﺎی روی ٔ
ﮐﺸﺎورزان از ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ رﻳﺰوﺑﻴﻮمﻫﺎ در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪﺳﺎل ﻳﮏ ﺑﺎر
در زﻣﻴﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮد ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﺮواﻧﻪواران را ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎک را از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت
ﻧﻴﺘﺮوژندار دوﺑﺎره ﻏﻨﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۸ــ۹ــ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺗﺜﺒﻴﺖﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﻴﺘﺮوژن .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی
رﻳﺸﻪ اﻳﻦ ﻟﻮﺑﻴﺎ ،ﺣﺎوی ﮔﻮﻧﻪ ای از
ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺪه ﻫﺎی روی
ٔ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺗﺜﺒﻴﺖﮐﻨﻨﺪهٔ ﻧﻴﺘﺮوژن ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮدهٔ رﻳﺰوﺑﻴﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 Streptomycesــ۱
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ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﮐُﻼی در ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﻳﮏ
ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ :اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﮐُﻼی Escherichia coli
اﻧﺪازه :ﺗﺎ ۱µm
روده ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
زﻳﺴﺘﮕﺎهٔ :
روش ﺗﻐﺬﻳﻪ :ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﯽ

ﻏﺸﺎی ﺧﺎرﺟﯽ

دﻳﻮارۀ ﺳﻠﻮﻟﯽ
DNA

ﺗﺎژک

ﭘﻴﻠﯽ

وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﺨﺘﯽ دارد ﮐﻪ از
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ :اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﮐﻼی ،ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ اﺳﺖ.
ٔ
ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﮑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .روی ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﮑﺎن ،ﻏﺸﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻟﻴﭙﻴﺪ و
ﭘﻠﯽﺳﺎﮐﺎرﻳﺪ اﺳﺖِ .ا.ﮐﻼی ،ﻳﻮﺑﺎﮐﺘﺮی ﮔﺮم ــ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.
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ﻣﺎدۀ ژﻧﺘﻴﮏ
ِ DNAا.ﮐﻼی ﻣﺎﻧﻨﺪ  DNAﺗﻤﺎم ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺣﻠﻘﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۵۰۰۰ژن
را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ DNA ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و دو ﻣﻮﻟﮑﻮل DNA
ﻳﮑﺴﺎن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورد.

ﺗﺤﺮک
ِا.ﮐﻼی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎژکﻫﺎی ﺑﺎرﻳﮑﯽ ﮐﻪ دارد ،ﺧﻮد را در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﻴﺶ ﻣﯽﺑﺮد.

ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ دوﺗﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﻘﺴﻴﻢ دوﺗﺎﻳﯽ ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ دو ﺳﻠﻮل
ﺟﺪﻳﺪ ﻳﮑﺴﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮدِ .ا.ﮐﻼی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻫﺮ  ۲۰دﻗﻴﻘﻪ ﻳﮏ ﺑﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد.

ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ
ِا.ﮐﻼی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ــ ﻣﻨﻔﯽ ﭘﻴﻠﯽ دارد .ﭘﻴﻠﯽ ،ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ،ﺑﺎرﻳﮏ
و ﻣﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﻴﻠﯽ دو ﮐﺎر ﻣﻬﻢ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .اول ،ﭼﺴﺒﻴﺪن
ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺳﻄﺢ ﺟﺪار روده و دوم ،اﺗﺼﺎل دو ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻪ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻢ
ﻳﻮﻏﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪ دو روش اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻴﻤﺎری اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ :ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف،
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .اﮔﺮ
ﻏﺬای ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ و ٔ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮔﻠﻮ ﻳﺎ ﺷﺶﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪٔ ،
۱
ﻣﺜﻼ ً ﺳﻞ ،ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ُ ﺷﺶ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻳﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮم ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮﺳﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻞ،
روزﮔﺎری از ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگوﻣﻴﺮ ﺑﻮد .در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﻋﻔﻮﻧﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﺲ ﻗﻄﺮهﻫﺎی رﻳﺰ آﻟﻮده ﺑﻪ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺳﻞ درﻣﺎن ﻧﺸﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﻮد.
ﻫﻤﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎریزا ﮐﺸﻨﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻋﺎرﺿﻪﻫﺎﻳﯽ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ٔ
 Mycobacterium tuberculosisــ1
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ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر روزﻣﺮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﺜﻞ ﺟﻮش ﺻﻮرت .ﺟﻮش ﺻﻮرت در  ۸۵درﺻﺪ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﯽﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮم آﮐﻨﺲ ،۱در ﻏﺪهﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد
در ﭘﻮﺳﺖ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﻮاد ﭼﺮﺑﯽ را ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻏﺪهﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻃﯽ ﺑﻠﻮغ ،ﻏﺪهﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ ،ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭼﺮﺑﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬی ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺮﺷﺢ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﺮﺑﯽ در ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻮش ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآﻳﺪ.

ﺗﻮﮐﺴﻴﻦﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ
دوﻣﻴﻦ روش ﺑﻴﻤﺎریزاﻳﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ــ ﮐﻪ
ﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﮐﺴﻴﻦﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪدرون
ﺗﻮﮐﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ــ ﺑﺮای ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ّ
ﺑﺪن ﻓﺮد ﻳﺎ ﻏﺬای آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﮐﻮرﻳﻨﻪﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮم دﻳﻔﺘﺮﻳﺎ ،۲ﮐﻪ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎری دﻳﻔﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮد ،در ﮔﻠﻮ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮﮐﺴﻴﻦ آن ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ،اﻋﺼﺎب ،ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﻴﻪﻫﺎ اﺛﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﻳﮕﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﮐﺴﻴﻦ را ﮐﻪ اﻧﺪوﺗﻮﮐﺴﻴﻦ ﻧﺎم دارد ﺗﺮﺷﺢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺪوﺗﻮﮐﺴﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺐ ،درد ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﻟﺮز ﻣﯽﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ در ﻏﺬا رﺷﺪ و ﺗﻮﮐﺴﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﮐﺴﻴﻦﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
اﻓﺮادی ﮐﻪ از آن ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﺑﻴﻤﺎری اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎری را ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ۳ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﯽ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻋﻼﻳﻢ آن ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ،اﺳﺘﻔﺮاغ و اﺳﻬﺎل اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﺮگآﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ.
ﻧﻮع دﻳﮕﺮی از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ،ﮐﻪ ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ ،در ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﻨﺴﺮو ﺷﺪهای دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﮐﻨﺴﺮو ﻧﺸﺪهاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۹ــ .(۹ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه آنﻗﺪر ﺣﺮارت ﻧﻤﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی
اﻧﺪوﺳﭙﻮردار آﻧﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻢ ۴ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﺳﺖ و ﺗﻮﮐﺴﻴﻦ آن ﮐﻪ ﺑﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ اﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻠﮏ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﺬای آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﮐﺴﻴﻦ را ﺑﺨﻮرد ،ﺑﻪ
ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﺴﻢ ۵ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻋﻼﻳﻢ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﻳﺪ دوﺗﺎﻳﯽ )دوﺑﻴﻨﯽ( و ﻓﻠﺞﺷﺪﮔﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﻨﻔﺲ ،ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ.
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 Corynebacterium diphtheriaــ۲

 Propionibacterium acnesــ۱

 Clostridium botulinumــ۴

 Staphilococcus aureusــ۳
 botulismــ ۵

ﺷﮑﻞ ۹ــ ۹ــ رﺷﺪ ﺑﯽ ﻫﻮازی.
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻧﺪوﺳﭙﻮر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮا ،درون
ﻗﻮﻃﯽﻫﺎی ﮐﻨﺴﺮو رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪٔ اﻳﻦ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮآﻣﺪن درب ﻗﻮﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ در آب ﺟﻮش ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از آب
داغ و ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه از آﻟﻮده ﺷﺪن ﻇﺮوف آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎری ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮاد
ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮی زﻳﺎدی ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺠﺎری ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻳﮑﯽ از راهﻫﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری اﺳﺖ.

آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ
۱
ﺳﺮده ﭘﻨﯽﺳﻴﻠﻴﻮم
در ﺳﺎل  ،۱۹۲۸ﺑﺎﮐﺘﺮیﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﻓﻠﻤﻴﻨﮓ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎرﭼﯽ از ٔ
روی ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺘﯽ از اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی دﻳﺪ ﮐﻪ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻗﺎرچ،
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ رﺷﺪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﻓﻠﻤﻴﻨﮓ از اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺎرچ ﻣﺎدهای ﺗﺮﺷﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﻣﯽﮐﺸﺪ )ﺷﮑﻞ۱۰ــ .(۹ﻓﻠﻤﻴﻨﮓ اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﺮد و آن را ﭘﻨﯽﺳﻴﻠﻴﻦ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد.
دﻫﻪ  ۱۹۴۰داﻧﺸﻤﻨﺪان درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﯽﺳﻴﻠﻴﻦ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ ،ﻣﺜﻞ ذاتاﻟﺮﻳﻪ،
در اواﻳﻞ ٔ
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ۹ــ آﻧﺘﯽ ﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر
ﻓﻠﻤﻴﻨﮓ دﻳﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺒﻴﻪ ﻇﺮف آﮔﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻗﺎرچﻫﺎ ،از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

 Alexander Flemingــ ۱
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آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺪاﺧﻞ دارﻧﺪ و ﭼﻮن ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ در وﻳﺮوسﻫﺎ رخ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﺮ وﻳﺮوسﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﮑﻠﻴﻦ و آﻣﭙﯽﺳﻴﻠﻴﻦ در ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﻫﻤﻴﺖﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ
ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ آدﻣﯽ را ﺑﻴﻤﺎر و ﻏﺬای او را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ
ﻫﻢ دارﻧﺪ.
ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ
وﺳﻴﻠﻪ اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﭘﺮدازش ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً
ﺑﺴﻴﺎری از ﻏﺬاﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻳﻢ ،ﺑﻪ ٔ
ﻏﺬاﻫﺎی ﺗﺨﻤﻴﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﺗﺨﻤﻴﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﺳﺖ ،ﭘﻨﻴﺮ و
ﺳﺮﮐﻪ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
آدﻣﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﻴﺮد.
ﺳﺮده ﮐﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ۱ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻮن و ﺑﻮﺗﺎﻧﻮل ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت
ﻣﺜﻼً ،اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ٔ
ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ از اﻳﻦ دو ٔ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻧﻈﻴﺮ داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﭘﻴﭽﻴﺪهای ﮐﻪ
در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮردﻧﻴﺎزﻧﺪ ،از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ
داده ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ۹ــ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺨﻤﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪۀ )ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﻮر( ﺻﻨﻌﺘﯽ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
 Clostridiumــ ۱
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اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﺤﻴﻂ :ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
از ﻣﻌﺪن از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﻴﺺ ﮐﺮدن ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪنﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻋﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ دارﻧﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻣﻌﺪنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را در ﺧﻮد ﺟﺎی دادهاﻧﺪ ،ﺣﺎوی
ﮔﻮﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﻮاﺗﻮﺗﺮوف ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﺮد را ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن
را ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آب ،ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻮﮔﺮدی را ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ و از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آنﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ .از اﻳﻦ روش ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺲ و اوراﻧﻴﻮم ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﮐﻨﻨﺪ .از اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی
آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻟﮑﻪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،از ﭘﻮدرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ٔ

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ را در
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐﻨﺪ؟

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﻫﻔﺖ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﺑﺎ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۲ــ ﭼﻪ راﺑﻄﻪای ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ،ﺳﻢ ،ﺑﺎﮐﺘﺮی و ﺑﻴﻤﺎری وﺟﻮد دارد؟
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﯽ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺷﻴﻤﻴﻮاﺗﻮﺗﺮوﻓﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۳ــ ٔ
۴ــ ﺳﻪ راه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
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آﻏﺎزﻳﺎن

در ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی آﻏﺎزﻳﺎن ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺟﺎی دارﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ،اﻣﺎ
ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ .ﭼﻮن اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران اﺑﺘﺪاﻳﯽﺗﺮﻳﻦ ،ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ و آﻏﺎزیﺗﺮﻳﻦ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻏﺎزی ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ.

ﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ:
ﭘﻴﺶ از
ٔ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ،
اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ،
اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽﺑﻮدن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
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آﻏﺎزﻳﺎن ﻳﮑﯽ از ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﻳﻦ و ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪاراناﻧﺪ.
آﻏﺎزﻳﺎن ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪاراناﻧﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺎراﻣﺴﯽ و آﻣﻴﺐ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آﺷﻨﺎی آﻏﺎزﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪِ .ﮐﻠﭗﻫﺎ ۱ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ آﻏﺎزﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ،
ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و در اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ
اﻋﻀﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮعاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼً،
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ اﻧﮕﻞ و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن ﺗﺎژک و ﻣﮋک دارﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖﮐﺮدن ﻳﺎ ﺣﺮﮐﺖدادن ﻣﻮاد ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از آﻏﺎزﻳﺎن ﺳﺎﮐﻦ آباﻧﺪ و در درﻳﺎﭼﻪﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در آنﺟﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در آبﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮداناﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺧﺎکﻫﺎ ،ﺑﻪوﻳﮋه ﺧﺎکﻫﺎی
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺪن ﺟﺎﻧﺪاران
ﻣﺮﻃﻮب زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﻪوﻳﮋه در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮاد در ﺣﺎل
ٔ
اﻧﻮاﻋﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ در ﺑﺪن ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ
ﻟﮑﻪ ﭼﺸﻤﯽدارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻟﮑﻪﻫﺎ رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر وﺟﻮد دارد
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ٔ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪت و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﻮر را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ در ﺣﺪود  ۱/۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﮐﻪ در اﺛﺮ
درون ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ،در واﻗﻊ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .اﻋﻀﺎی ﺳﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن
و ﺟﺎﻧﻮران از ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل اﻋﻀﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ.
دو وﻳﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻧﺪاران ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در آﻏﺎزﻳﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 Kelpــ١
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ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽﺑﻮدن .ﺑﺴﻴﺎری از آﻏﺎزﻳﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ روش ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای
اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻮز ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ
ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺳﺎﻳﺮ آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻣﻴﺎن آﻏﺎزﻳﺎن وﺟﻮد دارد؟
ﺟﺎﻧﺪاران ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی آﻏﺎزﻳﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوﻫﺎی
دﻳﮕﺮ ﺟﺎی داد .آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﻪای ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻪ در اﻋﻀﺎی ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻨﻴﻦ ،ﻳﺎ روﻳﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ
ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮو ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ .اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ در ﺟﺪول
۱ــ ۱۰ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎزﻳﺎن را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ :آﻏﺎزﻳﺎن ﻫﺘﺮوﺗﺮوف را
ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮ و آﻏﺎزﻳﺎن ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه را ﺟﻠﺒﮏ ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ .اﻣﺮوزه اﻳﻦ ردهﺑﻨﺪی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﺪول ۱ــ۱۰ــ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی آﻏﺎزﻳﺎن
ﺷﺎﺧﻪ
 ١آﻣﻴﺐﻫﺎ
روزنداران
٢
َ
 ٣دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ
 ٤ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ
 ٥ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ
 ٦ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﻬﻮهای
 ٧ﺗﺎژﮐﺪاران ﭼﺮﺧﺎن
 ٨ﺗﺎژﮐﺪاران ﺟﺎﻧﻮرﻣﺎﻧﻨﺪ
 ٩اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎ
 ١٠ﻣﮋکداران

وﻳﮋﮔﯽ

ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ

ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺎذب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﻫﺘﺮوﺗﺮوف

ﭘﻮﺳﺘﻪای دوﮔﺎﻧﻪ از ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻠﻴﺲ دارﻧﺪ

ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه

ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞدارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺎژک ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه و
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﮋک ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﻫﺘﺮوﺗﺮوف

ﮐﭙﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪﻧﺪ

ﻫﺘﺮوﺗﺮوف

ﻫﺎگﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﻫﺘﺮوﺗﺮوف

 ١١ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ
 ١٢ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮﻣﯽ
 ١٣ﻫﺎگداران
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آﻏﺎزﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ ﮐﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس ۱ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در آﻏﺎزﻳﺎن ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
ﮐﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﻨﯽﻫﺎﻳﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﻠﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع در ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﻨﻮع ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻏﺎزﻳﺎن ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﮐﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ روش ﻣﻴﺘﻮز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ در اﺛﺮ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دو ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ .ﻫﺮﻳﮏ از اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮل ﻣﺎدر ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن دﻳﻮاره
ﻳﮏ زﺋﻮﺳﭙﻮر ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .زﺋﻮﺳﭙﻮرﻫﺎ ﻧﺨﺴﺖ درون
ٔ
را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وآزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ در آﻏﺎزﻳﺎن ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ :ﮐﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﻣﺜﻼ ً ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻂ؛ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ
ﻣﻴﺘﻮز اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻌﺪادی ﺳﻠﻮل ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﺳﭙﺲ دو
ﮔﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻟﻘﺎح اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و زﻳﮕﻮﺳﭙﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .زﻳﮕﻮﺳﭙﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ
را در ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .درون زﻳﮕﻮﺳﭙﻮر در ﻣﺤﻴﻂ
دﻳﻮاره زﻳﮕﻮﺳﭙﻮر را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻮز ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ
ٔ
و رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۱ــ.(۱۰
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ

ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ
ﻣﻴﺘﻮز

ﻣﻴﻮز

زﻳﮕﻮﺳﭙﻮر )(۲n

ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻟﻎ )(n

×٢٢٠٠
ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ
ﻣﻴﺘﻮز

زﺋﻮﺳﭙﻮر

+

-

ﺷﮑﻞ ۱ــ۱۰ــ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﮐﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس .اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
 Chlamydomonasــ١
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ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ در آﻏﺎزﻳﺎن ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ در آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش
اﻧﺠﺎمﻣﯽﺷﻮد:
ﺗﻨﺎوب ﻧﺴﻞ :ﮐﺎﻫﻮی درﻳﺎﻳﯽ ﻳﮑﯽ از ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ درﻳﺎزی اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪار را در
ﺷﮑﻞ ۲ــ ۱۰ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻨﺎوب ﻧﺴﻞ ﻧﺎم دارد .در ﺗﻨﺎوب ﻧﺴﻞ دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺠﺰا
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ دارد و ﮔﺎﻣﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
در
ٔ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی آن دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺎگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۲ــ.(۱۰

دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ )(۲n

ﻣﻴﻮز

اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻎ
ﻣﻴﺘﻮز
زﺋﻮﺳﭙﻮر

اﺳﭙﻮراﻧﮋ

زﻳﮕﻮت

ﻣﻴﺘﻮز
ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ

ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ

ﻫﻤﺠﻮﺷﯽ

ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ )(n
ﺷﮑﻞ ۲ــ۱۰ــ ﭼﺮﺧﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻫﻮی درﻳﺎﻳﯽ .در ﭼﺮﺧ ٔﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪار
ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺘﯽ و ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺘﯽ ﻳﮑﯽ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﮐﺎﻫﻮی درﻳﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﭙﻮراﻧﮋ دارد .اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ
ﻣﻴﻮز اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و زﺋﻮﺳﭙﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﺮﮐﺪام از زﺋﻮﺳﭙﻮرﻫﺎ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺘﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺎﻣﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دو ﮔﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ادﻏﺎم و ﺑﻪ ﻳﮏ
اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻢ ﻳﻮﻏﯽ :ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ اﺳﭙﻴﺮوژﻳﺮ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎرﻳﮏ در آب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ روش
ﻫﻢ ﻳﻮﻏﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .در روش ﻫﻢ ﻳﻮﻏﯽ دو ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮاد
ژﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻧﺨﺴﺖ دو رﺷﺘﻪ در ﻣﺠﺎور ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
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دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ
از ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﻣﺠﺎور زاﻳﺪهﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .اﻳﻦ زاﻳﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و
ٔ
ﻫﺴﺘﻪ ﻳﮑﯽ وارد ﺳﻠﻮل دﻳﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد و زﻳﮕﻮت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
در ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس از ﺑﻴﻦ ﻣﯽرود .ﺳﭙﺲ ٔ
زﻳﮕﻮتﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽروﻳﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۳ــ.(۱۰

دﻳﻮارۀ ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ
ﻫﺴﺘﻪ

ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ
اﻟﻒ

ب

ﺷﮑﻞ ۳ــ۱۰ــ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ روش ﻫﻢ ﻳﻮﻏﯽ در اﺳﭙﻴﺮوژﻳﺮ .اﻟﻒ ــ اﺳﭙﻴﺮوژﻳﺮ ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ رﺷﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ
رﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮ وارد و ﺳﻠﻮل زﻳﮕﻮت ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
آن ﻧﻮاری ﺷﮑﻞ اﺳﺖ .ب ــ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻢﻳﻮﻏﯽ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻳﮏ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ٔ

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﺳﻪ وﻳﮋﮔﯽ آﻏﺎزﻳﺎن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۲ــ آﻏﺎزﻳﺎن در ﭼﻪ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
۳ــ ﭼﺮا آﻏﺎزﻳﺎن را در ﮔﺮوهﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت ﺟﺎی ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ؟
۴ــ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﮐﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۵ــ دو روش ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ را در آﻏﺎزﻳﺎن ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.

229

 ۲ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ آﻏﺎزﻳﺎن

ﺑﻌﻀﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽﻫﺎی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
آﻣﻴﺐ ﻳﮑﯽ از آﺷﻨﺎﺗﺮﻳﻦ آﻏﺎزﻳﺎن اﺳﺖ .آﻣﻴﺐﻫﺎ و روزنداران ﮐﻪ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻮع وﻳﮋهای
ﺣﺮﮐﺖ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

آﻣﻴﺐﻫﺎ
آﻣﻴﺐﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺎذب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺎذب ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽﻫﺎﻳﯽ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ دارای
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺪارد ،ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺎذب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮن اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪار
ٔ
ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻣﻴﺐ وارد ﭘﺎی ﮐﺎذب ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎﻧﺪار
از ﺳﻠﻮل آﻣﻴﺐ ﺑﻴﺮون ﺑﺰﻧﻨﺪ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ٔ
را ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .آﻣﻴﺐﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻠﻌﻴﺪن ﻏﺬا ﻧﻴﺰ از ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺎذب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ
۴ــ.(۱۰

ﺷﮑﻞ ۴ــ۱۰ــ ﭘﺎی ﮐﺎذب در آﻣﻴﺐ

اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه آﻣﻴﺐﻫﺎ ،ﻫﻢ در آبﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻫﻢ در آبﻫﺎی ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻣﻴﺐﻫﺎ
در ﺧﺎکﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻴﻮز و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ در آﻣﻴﺐﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد و روش ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮز اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻣﻴﺐﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ آزاد دارﻧﺪ و اﻧﮕﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
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آﻣﻴﺐ اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎری در اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد از راه آبﻫﺎ و ﻏﺬاﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
ﻣﯽ رﺳﺪ.

روزنداران
َ
روزن داران آﻏﺎزﻳﺎﻧﯽ درﻳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎﺳﻪﻫﺎی درﻳﺎﻫﺎ ،ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺑﺪن
ﺟﺎﻧﺪاران دﻳﮕﺮ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﺨﺮهﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .روزنداران ﭘﻮﺳﺘﻪای ﻣﺤﮑﻢ و ﺳﻮراخدار از ﺟﻨﺲ
آﻫﮏ دارﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻠﺰون ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰی دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﻫﺎی
ﭘﻮﺳﺘﻪ آﻫﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه و ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ از آﻧﻬﺎ
ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ آﻧﻬﺎ از ﺳﻮراخﻫﺎی
ٔ
ﭘﻮﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از روزنداران از ﺟﻠﺒﮏﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢزﻳﺴﺖ در زﻳﺮ
ٔ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.از اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی آﻫﮑﯽ روزنداران ،ﻧﻮﻋﯽ
ﺳﻨﮓ آﻫﮑﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ.

ﺷﮑﻞ ۵ــ۱۰ــ ﭘﻮﺳﺘﮥ آﻫﮑﯽ روزنداران

دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ ﭘﻮﺳﺘﮥ دوﻗﺴﻤﺘﯽ دارﻧﺪ.
دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ ،آﻏﺎزﻳﺎن ﺗﮏ ِ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ٔ
ﭘﻮﺳﺘﻪ دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ دوﻗﺴﻤﺘﯽ و ﺳﻴﻠﻴﺴﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻻﻳﻪ اﻏﻠﺐ دارای ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ.
ٔ
ﻧﻴﻤﻪ آن درون دﻳﮕﺮی ﺟﺎی ﻣﯽﮔﻴﺮد .دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪﻓﺮاواﻧﯽ در اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ
ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ٔ
ٔ
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و درﻳﺎﭼﻪﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺿﺨﻴﻤﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﮐﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی
دارﻧﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺳﻴﻠﻴﺴﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﮓ ﺳﻤﺒﺎده اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ روی ﻣﻮادی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮدُ ،ﺳﺮ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و درون آب
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۶ــ۱۰ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع دﻳﺎﺗﻮم

ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن ﻓﺘﻮاﺗﻮﺗﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺑﺴﻴﺎری دﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ
رﻧﮕﻴﺰه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی و ﺷﮑﻞ ﺳﻠﻮل ﻳﺎ ﭘﻴﮑﺮﺷﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع
ٔ
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ :ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ از ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺰرگ و ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آب ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
)ﺷﮑﻞ ۷ــ.(۱۰
ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻫﺎی ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ آب ﺷﻮر از ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ
ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ در ﺧﺎکﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب و ﺣﺘﯽ درون ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻢزﻳﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺘﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ را دارﻧﺪ.
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ﺷﮑﻞ ۷ــ۱۰ــ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﮏ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻓﻀﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻓﻀﺎﻳﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﺪت اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺮای ﻣﻴﮕﻮ ﮐﻪ ﻏﺬای ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ﻓﻀﺎﻧﻮردان اﺳﺖ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از  CO۲اﺳﺘﻔﺎده و  O۲آزاد ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﺪاول ﻏﺬا و ﻫﻮا ،ﺟﺎی ﮐﻤﺘﺮی را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ :ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درون آبﻫﺎی ﮔﺮم اﻗﻴﺎﻧﻮس
رﻧﮕﻴﺰه ﻗﺮﻣﺰ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب اﻣﻮاج ﻧﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ درون آبﻫﺎی ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻔﻮذ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ،ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﻴﻢ وﺟﻮد دارد .از
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در
ٔ
ﺗﻬﻴﻪ آﮔﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ٔ
ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای ٔ
از ﻧﻮع ﺗﻨﺎوب ﻧﺴﻞ اﺳﺖ.
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﻬﻮهای :ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﻬﻮهای ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در درﻳﺎﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻠﭗ
ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺟﻠﺒﮏ ﻗﻬﻮهای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﻏﺬا و
ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﺎﻧﻮران را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻠﭗﻫﺎ از ﻃﻮﻳﻞﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات روی زﻣﻴﻦ
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﻬﻮهای دارای ﺗﻨﺎوب ﻧﺴﻞ اﺳﺖ.
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ٔ
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ﻗﻬﻮهای ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﻧﮓ ﻗﻬﻮهای و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽﺷﻮد،
ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮ رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻌﻀﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎژک ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎژﮐﺪاران آﻏﺎزﻳﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎژک ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎژﮐﺪاران ﭼﺮﺧﺎن،
ﻋﻤﺪه ﺗﺎژﮐﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺎژﮐﺪاران ﺟﺎﻧﻮرﻣﺎﻧﻨﺪ و اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎ ﺳﻪ
ٔ
ﺷﺎﺧﻪ ٔ

ﺗﺎژﮐﺪاران ﭼﺮﺧﺎن ،آﻏﺎزﻳﺎﻧﯽ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ.
اﻧﻮاع ﮐﻤﯽ از اﻳﻦ ﺗﺎژﮐﺪاران در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در درﻳﺎﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎژﮐﺪاران ﭼﺮﺧﺎن ﻳﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ از ﺟﻨﺲ ﺳﻠﻮﻟﺰ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻻﻳﻪای از ﺳﻴﻠﻴﺲ
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ وﺿﻊ اﻏﻠﺐ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺷﮑﻞ ۸ــ.(۱۰

اﻟﻒ ــ ﺗﺎژﮐﺪار ﭼﺮﺧﺎن .اﻳﻦ ﺗﺎژﮐﺪار ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﺗﺎژک دارد.
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ب ــ ﺗﺎژﮐﺪار ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ زﻳﺴﺖ ﻟﻮﻟ ٔﻪ ﮔﻮارش ﻣﻮرﻳﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۸ــ۱۰ــ اﻧﻮاع ﺗﺎژﮐﺪاران

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎژﮐﺪاران ﭼﺮﺧﺎن دو ﺗﺎژک دارﻧﺪ .ﻳﮑﯽ از ﺗﺎژکﻫﺎ در ﺷﻴﺎری ﻃﻮﻟﯽ ﻗﺮار دارد و اﻧﺘﻬﺎی
آن آزاد اﺳﺖ .ﺗﺎژک دﻳﮕﺮ در ﻳﮏ ﺷﻴﺎر ﻋﺮﺿﯽ اﺳﺖ و دور ﺗﺎ دور ﺳﻠﻮل را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎژک ﻃﻮﻟﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎژک ﻋﺮﺿﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺎژﮐﺪار در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﺗﺎژﮐﺪاران ﭼﺮﺧﺎن ﺳﻢﻫﺎی ﻗﻮی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺗﺎژﮐﺪاران ﭼﺮﺧﺎن ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ و از
ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮز اﺳﺖ.
ﺗﺎژﮐﺪاران ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﻳﻦ آﻏﺎزﻳﺎن ﻫﺘﺮوﺗﺮوفﻫﺎی ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎژک در آﻧﻬﺎ از
ﻳﮏ ﺗﺎ ﻫﺰاران ﺗﺎژک در ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ،
ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﮔﺎﻣﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺎژﮐﺪاران ﺟﺎﻧﻮرﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﻮرﻳﺎﻧﻪﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ و آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻫﻀﻢ ﭼﻮب را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻫﻢزﻳﺴﺖ درون ٔ
)ﺷﮑﻞ ۸ــ۱۰ــ ب( .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮران اﻫﻠﯽ ﺑﻴﻤﺎریزا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎ :اﻓﺮاد اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ،آﻏﺎزﻳﺎن آبﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دو ﺗﺎژک دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺜﺎل
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻧﻘﺺﻫﺎی ردهﺑﻨﺪی آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮری و ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۱
__
ﺑﻘﻴﻪ
ﺷﺪه اﻳﻦ آﻏﺎزﻳﺎن ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ دارﻧﺪ و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ٔ
ﺣﺪود  ۳از ﻫﺰار ٔ
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ٔ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ .اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی آﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﺎژﮐﺪاران ﺟﺎﻧﻮری
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻌﻀﯽ از زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ را ﻳﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ۹ــ ۱۰ﻳﮏ
اوﮔﻠﻨﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اوﮔﻠﻨﺎ دو ﺗﺎژک دارد ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ و دﻳﮕﺮی ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر ﺗﺎژک ﺑﻠﻨﺪ ،اﻧﺪام ﺣﺴﺎس ﺑﻪ
ﻟﮑﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﻗﺮار دارد .اﻳﻦ اﻧﺪام ﺑﻪ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮی اوﮔﻠﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ
ﻧﻮری ﺑﻪ ﻧﺎم ٔ
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮز اﺳﺖ.
ﺗﺎژک
ذﺧﻴﺮۀ ﻏﺬاﻳﯽ

ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ

ﻟﮑﮥ ﭼﺸﻤﯽ
واﮐﻮﺋﻞ ﺿﺮﺑﺎندار
ﻫﺴﺘﻪ
ﺷﮑﻞ ۹ــ۱۰ــ اوﮔﻠﻨﺎ .اﮔﺮﭼﻪ اوﮔﻠﻨﺎ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ دارد و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻧﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﺘﺮوﺗﺮوف زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﻣﮋﮐﺪاران ،آﻏﺎزﻳﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮋک ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﮋﮐﺪاران ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮﻳﻦ و ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﻳﻦ آﻏﺎزﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻗﺪری ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﻏﺎزﻳﺎن ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻓﺮﻣﺎﻧﺮو ﮐﺎﻣﻼ ً ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻗﺮار داد.
ﺷﺎﺧﻪ ﻣﮋﮐﺪاران ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﮋک در ردﻳﻒﻫﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
ٔ
ٔ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.دﻳﻮاره ﭘﻴﮑﺮ ﻣﮋﮐﺪاران ﺳﺨﺖ ،اﻣﺎ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﮋﮐﺪاران ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻫﺘﺮوﺗﺮوف
ٔ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﺸﺮده ﺷﺪن ﻣﻮﺟﻮد و ﻋﺒﻮر از ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺮای آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﮋﮐﺪاران دو ﻧﻮع واﮐﻮﺋﻞ دارﻧﺪ ﻳﮑﯽ ﺑﺮای ﮔﻮارش ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ و دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ آب.
ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏ
ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ .ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎ در ٔ
ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ٔ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﮋﮐﺪاران دو ﻫﺴﺘﻪ دارﻧﺪٔ :
ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻮﭼﮏ DNAای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ دارای ٔ
ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪٔ .
ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۱۰ــ.(۱۰
از ٔ
ﻣﮋﮐﺪاران ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ ﻣﻴﺘﻮز ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ دو ﺳﻠﻮل ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﮋک
ﻫﺴﺘﮥ ﺑﺰرگ

واﮐﻮﺋﻞ ﺿﺮﺑﺎندار
ﻫﺴﺘﮥ ﮐﻮﭼﮏ
ﺷﻴﺎر دﻫﺎﻧﯽ

واﮐﻮﺋﻞ ﻏﺬاﻳﯽ
ﺷﮑﻞ ۱۰ــ۱۰ــ ﭘﺎراﻣﺴﯽ .ﻧﻤﻮﻧ ٔﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﮋﮐﺪاران
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﻳﮏ
ﭘﺎراﻣﺴﯽ
ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽParamecium Caudatum :
اﻧﺪازه :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ۱ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ ﻃﻮل
زﻳﺴﺘﮕﺎه :ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﻏﺬا :ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،آﻏﺎزﻳﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻮاد آﻟﯽ
ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ
×٢٢٠٠
ﻫﺴﺘﻪ :اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ﺳﺮده دو ﻫﺴﺘﻪ دارﻧﺪٔ .
ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﮐﺮوﻣﻮزوم دارد و ﻧﻘﺶ آن در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل
ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏ دارای ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ
ﺳﻠﻮل اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮدٔ .
و ﺑﺎ ﻣﻴﺘﻮز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل :در ﺳﻄﺢ ﭘﺎراﻣﺴﯽ ﻫﺰاران ﻣﮋک وﺟﻮد دارد .زﻧﺶ اﻳﻦ ﻣﮋکﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﮐﺖ
ﭘﺎراﻣﺴﯽ درون آب ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﭘﺎراﻣﺴﯽ ﺑﺎ ﻻﻳﻪای ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻘﺪار آب دروﻧﯽ :ﭘﺎراﻣﺴﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ آﻏﺎزﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ آب را از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﻤﺰ ﺟﺬب
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ آب اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﯽ دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎراﻣﺴﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﻮﺋﻞ ﺿﺮﺑﺎندار اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .آب اﺿﺎﻓﯽ درون اﻳﻦ واﮐﻮﺋﻞ ﺟﻤﻊ و ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض
آن از ﺳﻠﻮل دﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻐﺬﻳﻪ :ﻣﮋکﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺷﻴﺎر دﻫﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ آب ،ﮔﺮداﺑﯽ را در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮداب در ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ذرهﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻏﺬا از ﺷﻴﺎر ﻗﻴﻒﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ و
ﺑﺎ آﻧﺪوﺳﻴﺘﻮز وارد واﮐﻮﺋﻞ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ واﮐﻮﺋﻞ ﻏﺬاﻳﯽ در ﺳﻠﻮل
وارد آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻏﺬاﻫﺎی ﻫﻀﻢﻧﺸﺪه از ﻃﺮﻳﻖ اﮔﺰوﺳﻴﺘﻮز از ﺳﻠﻮل دﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻨﻮع ژﻧﯽ :ﭘﺎراﻣﺴﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ دوﺗﺎﻳﯽ ﻣﻴﺘﻮز ﺑﻪﻃﻮر ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ادﻏﺎم ژنﻫﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﻨﺴﯽ و ﻫﻢﻳﻮﻏﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﻢﻳﻮﻏﯽ دو ﭘﺎراﻣﺴﯽ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه درون ﺳﻠﻮل ﻳﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی
ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد را دارد.
ﻫﺴﺘﻪ دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﻧﻴﻤﯽ از ٔ
دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮدٔ .
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ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﻳﮑﯽ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ »اوﮔﻠﻨﺎ ﺟﻠﺒﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ «.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
او ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
آﻏﺎزﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻏﺬا و دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺴﯽ ،ﺗﻌﺪاد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ دو ٔ
ﻣﺴﺎوی از ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺴﯽ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺟﺪای از ﻫﻢ رﺷﺪ داده ﺷﺪ .ﻧﻤﻮدار را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.

رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺴﯽﻫﺎ

) P. aureliaﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ(
) P. aureliaﺗﻮأم(

100

60
P. caudatum

40

)ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ(

ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻧﺪاران زﻧﺪه

80

20

) P. caudatumﺗﻮأم(
8 10 12

6

2 4

ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎ

۱ــ ﮐﺪام ﭘﺎراﻣﺴﯽ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
۲ــ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﭼﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد؟
۳ــ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی رﺷﺪ را در ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﭘﺎراﻣﺴﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮح
ﻣﯽدﻫﻴﺪ؟
۴ــ در وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی
ﺑﺮ رﺷﺪ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺴﯽ دارﻧﺪ؟
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آﻏﺎزﻳﺎن ﮐﭙﮏﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻗﺎرچ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
آﻏﺎزﻳﺎن ﮐﭙﮏﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﺮﮐﺖ دارﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺎرچﻫﺎﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﻣﻴﺎن
ﮐﭙﮏﻫﺎ ﻗﺎرچ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ و
ٔ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ ﮐﻴﺘﻴﻦ وﺟﻮد
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻏﺎزﻳﺎن ﮐﭙﮏﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼف
آن دو وﺟﻮد دارد .در
ٔ
ٔ
ﻧﺪارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻴﺘﻮز در آﻏﺎزﻳﺎن ﮐﭙﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﻴﺘﻮز در ﻗﺎرچﻫﺎﺳﺖ .ﻗﺎرچﻫﺎ را در ﻓﺼﻞ
آﻳﻨﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد.
ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ :ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ آﻣﻴﺐ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ آﻣﻴﺐ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در ﺧﺎک ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ ،ﺗﻌﺪادی از اﻳﻦ آﻣﻴﺐﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ دور ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزﻣﯽاﻳﺴﺘﻨﺪ و ﻳﮏ ﮐﻠﻨﯽ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﻠﻨﯽ ﻳﮏ ﭘﺎﻳﻪ و ﻳﮏ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﮐﯽ
ﻣﺘﻮرم ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورد .ﻧﻮک ﻣﺘﻮرم ﻫﺎگﻫﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد )ﺷﮑﻞ ۱۱ــ .(۱۰ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻫﺎگﻫﺎ ،وﻗﺘﯽ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻠﻮل آﻣﻴﺐﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪی ﻧﻤﻮ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺳﻠﻮل آﻣﻴﺐﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ٔ
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ.
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﺪ و
ٔ

ﺷﮑﻞ۱۱ــ۱۰ــ ﮐﭙﮏ ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ.
ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻣﻴﺐﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ
ﺳﻠﻮﻟﯽ )ﭼﭗ( ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ
ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻫﺎگ ﻫﺴﺘﻨﺪ )راﺳﺖ(.
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ﮐﭙﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮﻣﯽ :ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮﻣﯽ ،درواﻗﻊ ﮔﺮوﻫﯽ از
ﺟﺎﻧﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻳﮏ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ،ﺗﻮدهای ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﻫﺴﺘﻪ دارد .اﻳﻦ ﮐﭙﮏﻫﺎ در ﺣﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد آﻟﯽ را ﻣﯽﺑﻠﻌﻨﺪ
وﺳﻴﻠﻪ دﻳﻮارهﻫﺎی
)ﺷﮑﻞ ۱۲ــ .(۱۰ﮐﭙﮏ ﻣﺨﺎﻃﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد دارد؛ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ٔ
ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﺗﺤﺖ ﺧﺸﮑﯽ ﻳﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﺗﻮده ﺳﺎﻗﻪای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮک آن ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﻫﺎگﻫﺎی
ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻧﻤﻮ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ .ﻫﺎگﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوماﻧﺪ .وﻟﯽ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻣﯽروﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻣﻴﺒﯽ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﺗﺎژﮐﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ و زﻳﮕﻮتﻫﺎی دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ زﻳﮕﻮتﻫﺎ ﺑﻪ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮز ،ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮمﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
ﮐﭙﺴﻮل

ﺳﺎﻗﻪ
ﺷﮑﻞ ۱۲ــ۱۰ــ ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮﻣﯽ

ﺑﻌﻀﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻣﻘﺎوم ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﺧﻮد ﻫﺎگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺎگداران ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﻏﺎزﻳﺎن اﻧﮕﻞ ﮐﻪ در ﻃﯽ
ٔ
ﻫﻤﻪ ﻫﺎگداران اﻧﮕﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎﻳﯽ را ﺳﺒﺐ
اﻳﻦ آﻏﺎزﻳﺎن ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮک ،اﻧﮕﻞ و ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪٔ .
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎﻻرﻳﺎ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎگداران ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن
ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻫﺎگداران ﺟﺎﻧﻮران را ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در
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ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد.
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺣﺪود ٔ ۴۵۰۰
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪهای دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ را
ﻫﺎگداران
ٔ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،ﮔﺎﻣﺖ ﻣﺎده ﮐﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺰرگ دارد ﺑﺎ ﮔﺎﻣﺖ ﻧﺮ ﺗﺎژکدار و ﮐﻮﭼﮏ،
دﻳﻮاره ﺿﺨﻴﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ و
ﻟﻘﺎح اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .زﻳﮕﻮت ﺣﺎﺻﻞ ،ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ
ٔ
ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﻮار و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻄﯽ ،ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﻪﻫﺎ ﮐﻪ از ﺧﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن
ﺑﺴﻴﺎری از ﻫﺎگداران ﺑﻪ ٔ
دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ از ﻫﺎگداران در ﻣﺪﻓﻮع ﺟﺎﻧﻮر آﻟﻮده ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺟﺎﻧﻮری
از آب ﻳﺎ ﻏﺬای آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ آﻣﻴﺐ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۳ــ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺟﺪوﻟﯽ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﮏ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺎژﮐﺪاران ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۴ــ اوﮔﻠﻨﺎ را ﺑﺎ دو
ٔ
۵ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺎراﻣﺴﯽ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮﻣﯽ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۶ــ
ٔ
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 ۳آﻏﺎزﻳﺎن و ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﯽ ﮐﻪ آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﺮ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ ،اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎریزاﻳﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﻳﻦ اﺛﺮ را ﻣﯽﺗﻮان از
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻤﺎری و درد ،ﻣﺮگ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻏﺎزﻳﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻣﺎﻻرﻳﺎ ،ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز و اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ آﻣﻴﺒﯽ.
ﻫﺰﻳﻨﻪ درﻣﺎن دامﻫﺎی
آﻏﺎزﻳﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﺎر ﮐﺮدن دامﻫﺎی اﻫﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪٔ .
ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن او ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﭙﺮدازد.
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﯽ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﯽ اﻧﺴﺎن و ﻧﻴﺰ ٔ
آﻏﺎزﻳﺎن ﻣﻔﻴﺪ :آﻏﺎزﻳﺎن ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ در ٔ
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺧﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎو ،ﺑﺪون ﮐﻤﮏ آﻏﺎزﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ٔ
ﺳﻠﻮﻟﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮐﻨﺪ.
زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻏﺎزﻳﺎن ،ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه
ﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻫﺎی اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ
ٔ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از اﻳﻦ ﮔﺎز ﮐﻪ آﻏﺎزﻳﺎن
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از اﮐﺴﻴﮋن ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢٔ .
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ٔ
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ٔ
ٔ
ءِ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺟﻮﻳﻴﻢ .ﺑﺴﻴﺎری از آﻏﺎزﻳﺎن ،ﺟﺰ ﺗﺠﺰﻳﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎناﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ
ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﻬﻢ ،ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ،ﮐﺮﺑﻦ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎﻻرﻳﺎ را ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮمﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻠﮏﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ــ ﮐﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﻨﺪ ــ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ دارو و درﻣﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﯽﻣﻴﺮﻧﺪ .ﻋﻼﻳﻢ
ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻟﺮز ﺷﺪﻳﺪ ،ﺗﺐ ،ﻋﺮق و ﻋﻄﺶ ﺷﺪﻳﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ ،ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ
ﮐﻠﻴﻪ و ﮐﺒﺪ و آﺳﻴﺐﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﺟﺎن ﻣﯽﺑﺎزﻧﺪ.
وﺳﻴﻠﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﺪار ﮐﻪ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﭼﺮﺧﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻻرﻳﺎ :ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﺑﻪ ٔ
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﭘﻨﺞ
ﭘﺸﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .در
ٔ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻧﻴﺶ ٔ
ﭘﺸﻪ آﻟﻮده ،اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﻴﺶ ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ از ﺧﻮن او ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﺪ،
ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۱۳ــ .(۱۰وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ٔ
اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪاری از ﺑﺰاق ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﺎدهای ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن اﺳﺖ ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
آن ﭘﺸﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺰاق آن ،ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮمﻫﺎ وارد ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮمﻫﺎی آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه ،اﺳﭙﻮروزوﺋﻴﺖ ۱ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺳﭙﻮروزوﺋﻴﺖﻫﺎ،
ﺟﮕﺮ را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﮕﺮ ،اﺳﭙﻮروزوﺋﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﻠﻮل را ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻳﮏ ﻣﺮوزوﺋﻴﺖ ۲ﻧﺎم دارﻧﺪ ،ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻣﺮوزوﺋﻴﺖﻫﺎ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﯽ ﺣﺪود  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽﺗﺮﮐﺪ و ﻣﺮوزوﺋﻴﺖﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ
آزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ روﻳﺪاد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﺐ و ﻟﺮز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻻرﻳﺎﺳﺖ .اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه( ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد.
۴۸ﺗﺎ ۷۲ﺳﺎﻋﺖ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮوزوﺋﻴﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺘﻮﺳﻴﺖ ﻧﻤﻮ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ .ﮔﺎﻣﺘﻮﺳﻴﺖﻫﺎ
در
ٔ
وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﻮرده ﺷﺪﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زﻳﮕﻮت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻌﺪاد
ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
زﻳﺎدی اﺳﭙﻮروزوﺋﻴﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺪد ﺑﺰاﻗﯽ ﭘﺸﻪ ﻣﯽروﻧﺪ .اﻧﮕﻞ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
اﻧﺴﺎن دﻳﮕﺮی را آﻟﻮده ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺪن ﭘﺸﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد.

۱

۱ــ وﻗﺘﯽ ﭘﺸﮥ آﻟﻮده ،اﻧﺴﺎن را ﻧﻴﺶ ﻣﯽ زﻧﺪ،
اﺳﭙﻮروزوﺋﻴﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮن او ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۲ــ اﺳﭙﻮروزوﺋﻴﺖﻫﺎ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﮕﺮ را آﻟﻮده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮوزوﺋﻴﺖ ﻧﻤﻮ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ.
۳ــ ﻣﺮوزوﺋﻴﺖﻫﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن را آﻟﻮده

۲

۵

ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ
دﻳﮕﺮ را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
۴ــ ﺑـﻌﻀﯽ از ﻣﺮوزوﺋﻴﺖﻫـﺎ ﺑـﻪ ﮔـﺎﻣـﺘﻮﺳﻴﺖ ﻧﻤﻮ
ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﭘﺸﻪ اﻧﺴﺎن آﻟﻮدهای را ﻧﻴﺶ ﻣﯽزﻧﺪ،
ﮔﺎﻣﺘﻮﺳﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﭘﺸﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

۳

۵ــ ﮔﺎﻣﺘﻮﺳﻴﺖﻫﺎ درون ﺑﺪن ﭘﺸﻪ ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ
و ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و زﻳﮕﻮت را ﺗﺸﮑﻴﻞ
۴

ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .از ﺗﻘﺴﻴﻢ زﻳﮕﻮت اﺳﭙﻮروزوﺋﻴﺖ ﻫﺎ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ۱۰ــ ﭼﺮﺧﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم .ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﭼﺮﺧ ٔﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪهای دارد ﮐﻪ ﭘﺸﻪ و اﻧﺴﺎن را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد.
 Merozoiteــ٢

 sporozoiteــ١
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ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﮐﻴﻨﻴﻦ ۱ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ
درﻣﺎن و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻣﺎﻻرﻳﺎ :در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢٔ ،
ﻧﻮﻋﯽ درﺧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎدهای ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻧﺪازه
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﮐﻴﻨﻴﻦ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﻴﺰ در درﻣﺎن ﻣﺎﻻرﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻻرﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺎﻫﺶ
ٔ
ﭘﺸﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺸﻪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺎﺷﻴﺪن ﺣﺸﺮهﮐﺶﻫﺎ و زدودن ﻣﺤﻞﻫﺎی زادو وﻟﺪ ٔ
ﻧﺎﻗﻞ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻳﺎ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ از ﻻرو اﻳﻦ ﭘﺸﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ آﻏﺎزﻳﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ )دو راه را ﻧﺎم
ﺑﺒﺮﻳﺪ(.
۲ــ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟
۳ــ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
ِ
آﻏﺎزﻳﺎن اﻧﮕﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻴﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ
ٔ
ﻧﻈﺮﻳﻪ »درون ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ« ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎره
راﺑﻄﻪ اﻧﺪاﻣﮏﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺳﻠﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در ٔ
ٔ
ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻦ واﮐﺴﻦ ﻣﺎﻻرﻳﺎ
ﺗﺐ ﺑﺎﻻی  ۴۰ºCو ﻟﺮز ﺷﺪﻳﺪ ،از ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺎﻻرﻳﺎﺳﺖ .ﻣﺎﻻرﻳﺎ در ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮔﻴﺮد .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ ،اﻧﮕﻞ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺎﻻرﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،روﻧﺪ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪن را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻻرﻳﺎ و ﻣﻘﺎوم ﺷﺪن اﻧﮕﻞ آن،
ﺗﻬﻴﻪ واﮐﺴﻨﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﻧﮕﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .از اﻳﻦرو آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ٔ

 quinineــ١
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واﮐﺴﻦ ﻣﺎﻻرﻳﺎ
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ واﮐﺴﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﮕﻞ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ اﻧﮕﻞ ،ﺗﺤﺮﻳﮏ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﮏ واﮐﺴﻦ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ اﻧﮕﻞ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی
اﻧﮕﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺸﮑﻞ دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را درون ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﺟﮕﺮ و ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ.

روﻳﮑﺮد ﻓﻌﻠﯽ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ اﺳﭙﻮروزوﺋﻴﺖ و ﻣﺮوزوﺋﻴﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ را در ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺒﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺰرﻳﻖ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ،ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
اﻳﻤﻨﯽ آﻧﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ داد و دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﯽ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻴﺶ ﭘﺸﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﯽ ﻗﺎدر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم را ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ وارد ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﮕﺮ ﺷﻮد ،ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ.
ﺗﻬﻴﻪ واﮐﺴﻦ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻓﻘﻂ
ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ در راه ٔ
در ﭘﺎرهای از ﻣﻮارد ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﻳﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در راه ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺒﻮر ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ واﮐﺴﻦ ﻣﺆﺛﺮی
ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻻرﻳﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ــ ﭼﺮا ﺳﺎﺧﺘﻦ واﮐﺴﻦ ﻣﺎﻻرﻳﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ؟
ــ اﮔﺮ ﭘﺸﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﺎﻻرﻳﺎ آب و ﻫﻮای ﮔﺮم را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺛﺮ ﮔﻞﺧﺎﻧﻪای
ﻣﻌﮑﻮس ﻧﺒﻮد ،ﺷﻴﻮع ﻣﺎﻻرﻳﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﺷﺪ؟

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

درک و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ را ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻴﺪ:
ﻧﻘﺸﻪای ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺮای آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﺴﺎزﻳﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ در آن ﻣﻮارد
ٔ
ﺟﻠﺒﮏ ﻗﺮﻣﺰ ،ﻣﺎﻻرﻳﺎ ،آﻏﺎزی ،ﮐﭙﮏ ﻣﺨﺎﻃﯽ ،اﺗﻮﺗﺮوفﻫﺎ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ ،ﻫﺘﺮوﺗﺮوفﻫﺎ و
ﺟﺎﻧﻮران .اﮔﺮ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ :ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎی ﺑﺪن ﺷﺨﺺ ﺑﻴﻤﺎری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از اﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.
ــ ﺷﺮح ﺣﺎﻟﯽ از ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام آﻏﺎزی ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ــ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮد ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارﻳﺪ؟
ــ اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟
دﻣﺎی روزاﻧﮥ ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎر
40

دﻣﺎ )(°C

38
37

ﺟﻤﻌﻪ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ دوﺷﻨﺒﻪ ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ
روز

ﺷﻨﺒﻪ

ــ اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮن از ﺑﻴﻤﺎر ،ﻣﻘﺪاری از ﺧﻮﻧﺶ روی دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻳﺰد ،آﻳﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ؟
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ و ﻳﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ.
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت روی ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت :اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ٔ
ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻴﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺪﻳﻢ ﭼﻪ روشﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ؟ آﻳﺎ ﻫﻨﻮز اﻳﻦ روشﻫﺎ
ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﭼﺮﺧﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی :ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ »ﭼﮕﻮﻧﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﻓﻬﻤﻴﺪن
ٔ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﭙﮏﻫﺎ راﻫﺒﺮد ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ« ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

246

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ دادن ﺧﻮن آﻟﻮده ﺑﻪ ﭘﺸﻪﻫﺎ و ﺳﭙﺲ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار دادن اﻳﻦ ﭘﺸﻪﻫﺎ ﺑﺎ
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻻرﻳﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﻏﻴﺮآﻟﻮده،
ٔ
ﭼﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﺎرﺑﺮد اﻳﻦ روش وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪی دو اوﮔﻠﻨﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﻴﺪا ﮐﺮد و اﻳﻨﻄﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻟﻒ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف اﺳﺖ ّاﻣﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ب اﻳﻦﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ )ﺷﮑﻞ زﻳﺮ( .ﻧﺘﺎﻳﺞ او را اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻴﺪ.
ٔ

اﻟﻒ

ب

247

۱۱

ﻗﺎرچﻫﺎ

ﻫﻤﻪ ﻗﺎرچﻫﺎ ،اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
واژه ﻗﺎرچ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻗﺎرچﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﻴﻨﺪازد .اﻣﺎ ٔ
ﺷﺎﻳﺪ ٔ
ﻣﺜﻼ ً ﮐﭙﮏ ﻧﺎن ،ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎرچ اﺳﺖ .ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮناﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﭘﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ ﻗﺎرچﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺪﻣﺖ ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود
 ۴۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ.

ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ:
ﭘﻴﺶ از
ٔ
ﻣﻴﺘﻮز و ﻣﻴﻮز را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ،
اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪایﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ،
ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ،
اﺛﺮ ﻗﺎرچﻫﺎ را در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
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 ۱وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺎرچ

ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﺧﻮد ﻳﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ،زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺎرچﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن را در ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .ﭼﻮن ﻗﺎرچﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ در ﺧﺎک اﻧﺪامﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »رﻳﺸﻪ« ﻣﯽدواﻧﻨﺪ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﻣﺘﺤﺮک ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
ٔ
)ﺷﮑﻞ ۱ــ .(۱۱اﻣﺎ ﻗﺎرچﻫﺎ ،وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮدی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ آﻧﺎن را در ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

ﺷﮑﻞ ۱ــ۱۱ــ ﻗﺎرچﻫﺎی ﭼﺘﺮی

۱ــ ﻗﺎرچﻫﺎ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺳﺎﻗﮏ و ﮐﻼﻫﮏ ﻗﺎرچ ﭼﺘﺮی ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﮔﻴﺎﻫﺎن،
ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺴﺖ .ﻗﺎرچﻫﺎ ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻗﺎرچﻫﺎ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ،ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺮژی ﺧﻮد را از
ٔ
۲ــ ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﺪن رﺷﺘﻪای دارﻧﺪ :ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻗﺎرچﻫﺎ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎرﻳﮏ و ﺑﻠﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ دور ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﭙﻴﭽﻨﺪ و ﭘﻴﮑﺮ
ﻗﺎرچ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ آن را ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪ.
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻗﺎرچ از ﺟﻨﺲ ﮐﻴﺘﻴﻦ اﺳﺖ .ﮐﻴﺘﻴﻦ،
۳ــ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻗﺎرچ ،ﮐﻴﺘﻴﻦ دارﻧﺪ:
ٔ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﭘﻠﯽﺳﺎﮐﺎرﻳﺪ ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺸﺮات ﻧﻴﺰ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ٔ
ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺟﻨﺲ ﺳﻠﻮﻟﺰ اﺳﺖ.
۴ــ ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﻣﻴﺘﻮز ﻫﺴﺘﻪای دارﻧﺪ :ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮز در ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮز در ﮔﻴﺎﻫﺎن و دﻳﮕﺮ
ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ،ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺴﺘﻪای در ﭘﺮوﻓﺎز ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ و در ﺗﻠﻮﻓﺎز دوﺑﺎره
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ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻗﺎرچ ﭼﺘﺮی ،ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺴﺘﻪ از ﭘﺮوﻓﺎز ﺗﺎ ﺗﻠﻮﻓﺎز ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ،
دوک ﺗﻘﺴﻴﻢ درون ﻫﺴﺘﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد .رﺷﺘﻪﻫﺎی دوک ،ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی دو ﻗﻄﺐ ﻫﺴﺘﻪ )ﻧﻪ ﺳﻠﻮل(
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻣﻴﺘﻮز ،ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ درون و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺴﺘﻪ ،ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎرچ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
در ﺷﮑﻞ ۲ــ ۱۱ﻗﺎرچ ﭘﻨﯽﺳﻴﻠﻴﻮم ۱را ﮐﻪ روی ﭘﺮﺗﻘﺎل رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺮزﻫﺎی
ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﻴﺪی ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﭙﮏ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ،در واﻗﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﻗﺎرچ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻴﮑﺮ ﻗﺎرچ در
ﻫﻤﻪ ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﺑﻪﺟﺰ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ،از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎرﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﻴﻮه ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺟﺎی دارد .ﭘﻴﮑﺮ ٔ
ﻻﺑﻪﻻی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ٔ
ﻧﺨﻴﻨﻪ ۲ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻧﺨﻴﻨﻪ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮدهای درﻫﻢﭘﻴﭽﻴﺪه و ﮔﺮهﺧﻮرده
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ۳ﻧﺎم دارد .ﻳﮏ ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪﻃﻮل ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺘﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻧﺤﻮه ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻨﺪی ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎرچ،
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ٔ
ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﻳﻮاره ﻋﺮﺿﯽ
وﺳﻴﻠﻪ
رﺷﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻃﻮﻳﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی آن ﺑﻪ ٔ
ﻫﺮ ﻧﺨﻴﻨﻪٔ ،
ٔ
دﻳﻮاره ﻋﺮﺿﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ آﻧﻬﺎ آزاداﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﻧﺎﻗﺼﯽ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ،
ٔ
ﻧﺨﻴﻨﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد )ﺷﮑﻞ ۲ــ.(۱۱
ﮐﭙﮏ

ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم
ﻧﺨﻴﻨﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ

ﺷﮑﻞ ۲ــ۱۱ــ ﮐﭙﮏ ﭘﻨﯽ ﺳﻴﻠﻴﻮم.
ﻣﻴﻮه ﭘﺮﺗﻘﺎل از ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎرچ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ٔ
ﺳﺮده ﭘﻨﯽﺳﻴﻠﻴﻮم ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ٔ
 myceliumــ۳
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)(*۱۵۱۰
 hyphaeــ۲

 Penicilliumــ۱

ﻫﻤﻪ ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ،
ﻗﺎرچﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪٔ :
ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﺬب اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ ،ﻏﺬای
رﻳﺨﺘﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن،
ﺧﻮد را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻏﻴﺮزﻧﺪه ،ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺧﻪ و ﺑﺮگ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ
ٔ
اﺟﺴﺎد ﺟﺎﻧﻮران و ﻣﻮاد دﻓﻌﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻗﺎرچﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد و
ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد دارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ اﻧﮕﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﺬای ﺧﻮد را از ﻣﻴﺰﺑﺎنﻫﺎی
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ٔ
زﻧﺪه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺎرچﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ،ﺑﺎ آدﻣﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎن ،ﻣﻴﻮه ،ﺳﺒﺰی ،ﻳﺎ ﮔﻮﺷﺖ
ﻫﻴﭻﮐﺪام از ﮔﺰﻧﺪ ﻗﺎرچﻫﺎ در اﻣﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻏﺬ ،ﻣﻘﻮا ،ﻟﺒﺎس ،رﻧﮓ و
ﭼﺮم ﻧﻴﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻗﺎرﭼﯽ ﮐﻪ ﻻی اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ ــ
ﺑﻪﺧﺼﻮص در ورزﺷﮑﺎران ــ ﻣﯽروﻳﺪ.
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ،آﻧﺎن را ازﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﺨﻤﺮ ،ﮐﻪ ﻗﺎرﭼﯽ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎن ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮوﻫﯽ از ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﻃﻌﻢ و
ﺑﻮی ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﻨﻴﺮﻫﺎ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از اﻧﻮاع آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﯽﺳﻴﻠﻴﻦ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻗﺎرچﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ.
ِ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزی ﻫﺎگﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮک ﻧﺨﻴﻨﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ روی ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﺎزﮔﺎری ،اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎگﻫﺎ را ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺎگﻫﺎی ﻗﺎرچ آﻧﻘﺪر ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺒﮏاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ در ﻫﻮا ﻣﻌﻠﻖ
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۳ــ.(۱۱
ﻫﺎگﻫﺎی ﻗﺎرچ ،ﻫﺎﭘﻠﻮﻳﻴﺪﻧﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺘﻮز و ﻃﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎی دو ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎی اﻟﺤﺎق ﺷﺪه ،ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻗﺎرچ ﺑﺎ اﻟﺤﺎق ﻫﺴﺘﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد ژﻧﺘﻴﮏ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
دارﻧﺪ ،ﻫﺎگﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
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ﺷﮑﻞ ۳ــ۱۱ــ ﻗﺎرچ ﭘﻔﮑﯽ .ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻫﺎگ
را از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﮏ ﺷﮑﺎف ﮐﻮﭼﮏ رﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ
ﺑﺮﺧﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﭙﮏ ﻧﺎن
ﺗﺎﺑﻴﺪه ﭘﻨﺒﻪ
رﺷﺘﻪ ﻧﺦ ،ازﺗﺎرﻫﺎی ﺑﻪﻫﻢ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ٔ
ٔ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﻴﮑﺮ ﻗﺎرچ ﻧﻴﺰ از ﺗﺎرﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮاد :ﻧﺎن ﮐﭙﮏ زده ،ذرهﺑﻴﻦ ،ﺗﻴﻎ و ﺗﻴﻐﮏ ﺷﻴﺸﻪای،
ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ،ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ،ﺣﻮﻟﻪ ﮐـﺎﻏﺬی ،ﺑﺸﺮ  ۵۰mlو
ﺧﻼل دﻧﺪان.
روش
۱ــ ﻗﻄﻌﻪای ﻧﺎن ﮐﭙﮏ زده را ﺑﺎ ذرهﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرگﻧﻤﺎﻳﯽ ذرهﺑﻴﻦ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ،در دﻓﺘﺮ ﺧﻮد رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﮑﻪ رﻳﺰی از ﻧﺎن ﮐﭙﮏ زده ،اﺳﻼﻳﺪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
۳ــ از ٔ
۴ــ اﺳﻼﻳﺪ ﻣﺮﻃﻮب را ﺑﺎ ﺑﺰرگﻧﻤﺎﻳﯽ ﮐﻢ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.
 ۵ــ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ در دﻓﺘﺮ ﺧﻮد رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻗﺎرچ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻧﺎن ﭼﻪ ﻣﺰﻳﺘﯽ دارد؟
۱ــ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ٔ
۲ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ۲ــ ۱۱ﺷﮑﻞﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ رﺳﻢ ﮐﺮدهاﻳﺪ ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ﮐﺎر ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻳﺪ ،ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺎرچﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺨﻴﻨﻪ و ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ روشﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
۴ــ ﻗﺎرچﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ؟
 ۵ــ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻗﺎرچﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
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 ۲ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ

ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﮐﻪ ﻗﺎرچﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮناﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ــ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآﻳﻨﺪ ــ ﻗﺎرچﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ
ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺪول ۱ــ ۱۱ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﺪول  ۱ــ۱۱ــ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی ﻗﺎرچﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ.
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ

ﺷﺎﺧﻪ

زﻳﮕﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ

۱

ﻫﺎگﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در زﻳﮕﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ ﺗﻮﻟﻴﺪ
دﻳﻮاره ﻋﺮﺿﯽ اﺳﺖ.
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﺨﻴﻨﻪ ﻓﺎﻗﺪ
ٔ

ﻣﺜﺎل

ﮐﭙﮏ ﺳﻴﺎه ﻧﺎن

آﺳﮑﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ ۲ﻫﺎگﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در آﺳﮏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﻳﻮاره ﻋﺮﺿﯽ دارد.
ﻧﺨﻴﻨﻪ
ٔ

ﻣﺨﻤﺮ و ﻗﺎرچ ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ

ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ ۳ﻫﺎگﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﻳﻮاره ﻋﺮﺿﯽ دارد.
ﻧﺨﻴﻨﻪ
ٔ

ﻗﺎرچ ﭼﺘﺮی ،ﻗﺎرچ
ﭘﻔﮑﯽ ،زﻧﮓﻫﺎ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ :ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺎم آن در ﺟﺪول ۱ــ ۱۱ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ،
دﺋﻮﺗﺮوﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ،٤ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻗﺎرچﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ دﻳﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ
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 Ascomycotaــ۲

 Zygomycotaــ۱

 Deutromycetesــ۴

 Basidiomycotaــ۳

اﻳﻦ ﮔﺮوه را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺷﺎﺧﻪ درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .اﻣﺎ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس روشﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺷﺎﺧﻪ آﺳﮑﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻗﺎرچﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در
ٔ
اﻧﻮاع زﻳﺎدی از ﻗﺎرچﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ ازﻧﻈﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﻨﯽﺳﻴﻠﻴﻮم ،آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﭘﻨﯽﺳﻴﻠﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس در ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺳﺲﺳﻮﻳﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺘﺮﻳﮏ اﺳﻴﺪ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻌﻀﯽ از دﺋﻮﺗﺮوﻣﻴﺴﺖﻫﺎ
ٔ
وﻳﮋه ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﻨﻴﺮﻫﺎ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺎرچﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ )ﻣﺜﻞ ﻗﺎرچ ﻻی
ﻃﻌﻢ ٔ
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ( ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰ از دﺋﻮﺗﺮوﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ زﻳﮕﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ دﻳﻮارهﻫﺎی ﺿﺨﻴﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﺷﺎﺧـﻪ زﻳـﮕﻮﻣﻴﮑﻮﺗـﺎﺳﺖ.
ﮐـﭙﮏ ﺳﻴﺎه ﻧـﺎن ،رﻳـﺰوﭘﻮس اﺳﺘﻮﻟﻮﻧﻴﻔﺮ  ،۱ﻋﻀﻮی از
ٔ
دﻳـﻮاره ﺿﺨﻴﻢ
زﻳـﮕﻮﻣﻴﮑﻮﺗـﺎ از آنﺟـﻬﺖ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫـﺎﻳﯽ ﺗـﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﺑـﺎ
ٔ
ﺑـﻪ ﻧـﺎم زﻳﮕﻮﺳﭙﻮراﻧـﮋ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ رﻳﺰوﭘﻮس و ﺳﺎﻳﺮ زﻳﮕﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ،در ﺧﺎک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﻮاد ﺟﺎﻧﻮری و ﮔﻴﺎﻫﯽ
ٔ
درﺣﺎل ﺗﺠﺰﻳﻪ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻴﺴﻠﻴﻮمﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی ﺳﻄﺢ ﻧﺎن رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» ،اﺳﺘﻮﻟﻮن« ﻧﺎم دارﻧﺪ.
ﻧﺨﻴﻨﻪ زﻳﮕﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ
ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻗﺎرچ درون ﻧﺎن ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،رﻳﺰوﺋﻴﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪٔ .
دﻳﻮاره ﻋﺮﺿﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ٔ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ در زﻳﮕﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﻳﻊﺗﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﻃﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ
ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ،ﻫﺎگﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ در اﺳﭙﻮراﻧﮋ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺎگﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻟﻎﺷﺪن رﻫﺎ و ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن
ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ،ﻫﺎگﻫﺎ ﻣﯽروﻳﻨﺪ و رﺷﺪ ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ﺟﺪﻳﺪی را
آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ دو ﻧﺨﻴﻨﻪ از دو ﻧﻮع آﻣﻴﺰﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ  +و  -ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ؛
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.

 Rhizopus stoloniferــ۱
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ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ
 ۳ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ادﻏﺎم  ۲دو ﻧﺨﻴﻨﻪ از دو ﮐﭙﮏ ) -و (+
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دو
ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺳﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ،ﮐﻪ اﺗﺎﻗﮏ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺤﺘﻮی
ﻣﺤﺘﻮی ﭼﻨﺪﻳﻦ زﻳﮕﻮت اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺴﺘﮥ ﻫﺎﭘﻠﻮﻳﻴﺪ اﺳﺖ.
زﻳﮕﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ
 ۱زﻳﮕﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ
از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎگﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺎگ

ﻫﻤﺠﻮﺷﯽ
ﻧﺨﻴﻨﻪ

ﻧﻮع آﻣﻴﺰﺷﯽ -
روﻳﺶ

ﻧﻮع آﻣﻴﺰﺷﯽ +
ﻫﺎگﻫﺎ)(n

زﻳﮕﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ

اﺳﭙﻮراﻧﮋ

ﻣﻴﻮز
 ۴ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮد،
زﻳﮕﻮت ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﮕﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻮز اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﯽروﻳﻨﺪ.

ﺳﺎﻗﮥ روﻧﺪه
)اﺳﺘﻮﻟﻮن(
رﻳﺰوﻳﻴﺪ
 ۵ﻫﺎگﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ،ﮐﻪ درون اﺳﭙﻮراﻧﮋ ۱ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﭙﻮراﻧﮋ ﻫﺎﮔﺪان ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ زﻳﮕﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۴ــ۱۱ــ ﭼﺮﺧﮥ زﻧﺪﮔﯽ زﻳﮕﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ .زﻳﮕﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ.

آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ،ﮐﻴﺴﻪﻫﺎی ﻫﺎگدار ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ وﻳﮋهای ﺑﻪ ﻧﺎم آﺳﮏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﺳﮏ ،ﮐﻴﺴﻪای
ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺎگﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﺳﮏﻫﺎ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً درون ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎی
ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﺷﮑﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم آﺳﮑﻮﮐﺎرپ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮑﻞ  ۵ــ ۱۱ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ را در ﻧﻤﻮﻧﻪای
ﺑﻪﻫﻢ ٔ
از آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺎگﻫﺎی ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ در ﻧﻮک ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎ
آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ٔ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺎگﻫﺎ درون ﮐﻴﺴﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻫﺎگﻫﺎ رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽﺑﺮد .ﻫﺎگﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽروﻳﻨﺪ و ﻣﻴﺴﻠﻴﻮمﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﺨﻤﺮ ،ﻧﺎﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎی ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد.
 Sporangiumــ۱
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ﺳﺎﮐﺎروﻣﻴﺴﺰ ﺳﺮوﻳﺰﻳﻪ ۱ﻳﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎن ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﮑﻨﺰ ۲ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻴﻤﺎریزا ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺮﻓﮏ دﻫﺎناﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ،زﺧﻢﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺷﻴﺮیرﻧﮕﯽ در دﻫﺎن ،ﻟﺐﻫﺎ و ﮔﻠﻮ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﻪزدن ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﻮاﻧﻪزدن ،ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻮﭼﮏ از ﺳﻠﻮل
ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ آن ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻳﺎ از آن ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ
 ۳ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی دو ﻗﺎرچ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻔﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﻣﺎ ادﻏﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺨﻴﻨﻪ ﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
آﺳﮑﻮﮐﺎرپ را ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ

 ۲دو ﻧﺨﻴﻨﻪ از دو ﻗﺎرچ ) -و (+
درﻫﻢ ،ادﻏﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی
ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ از ﻳﮏ ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﻗﺎرچ
دﻳﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 ۱آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻫﺎگﻫﺎی ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ در
ﻧﻮک ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺺﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﻮع آﻣﻴﺰﺷﯽ+
ﻧﻮع آﻣﻴﺰﺷﯽ-
آﺳﮑﻮﮐﺎرپ

 ۴ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی
ﺟﻔﺖ ﺷﺪه ،ادﻏﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و زﻳﮕﻮت دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ را
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .زﻳﮕﻮت ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﻴﻮز ،ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﮥ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ
را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورد.

زﻳﮕﻮت

)(۲n

روﻳﺶ
ﻫﺎگ )(n

آﺳﮏ
ﻣﻴﻮز

ﻣﻴﺘﻮز
 ۵اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻴﺘﻮز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﮥ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﻫﺴﺘﮥ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ
ﺑﻪ ﻳﮏ ﻫﺎگ ﻧﻤﻮ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .ﻫﺎگﻫﺎ درون ﻳﮏ آﺳﮏ ﻗﺮار
دارﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪﻧﺪ از آن رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ  ۵ــ۱۱ــ ﭼﺮﺧﮥ زﻧﺪﮔﯽ آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ .آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ٔ

ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﻫﺎگﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را روی ﺑﺎزﻳﺪی ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﻗﺎرﭼﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻳﺪ ،ﻗﺎرچ ﭼﺘﺮی اﺳﺖ .ﻗﺎرچ ﭼﺘﺮی،
ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﺴﺖ ﻫﺎﺳﺖ .دﻳﮕﺮ ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻗﺎرچ ژﻟﻪای و
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ٔ
ﻗﺎرچ ﺻﺪﻓﯽ .ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﮐﻪ ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 Saccharomyces cerevisiaeــ۱
 Candida albicansــ۲
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ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮم ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﮔﺮز ﻣﺎﻧﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎگﻫﺎ روی آن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻫﺎگﻫﺎ را در ﻳﮑﯽ از ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،در ﺑﺨﺶ »ﻗﺎرچ ﭼﺘﺮی در ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﻳﮏ«
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ .ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ درﻣﻴﺎن ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﻧﺎدر اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﮓﻫﺎ
و ﺳﻴﺎﻫﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ روی ﻣﯽدﻫﺪ .اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ،از ﺑﻴﻤﺎریزاﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ) ﺷﮑﻞ
۶ــ .(۱۱ﺷﮑﻞ ۷ــ ۱۱ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﺴﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﻗﺎرچﻫﺎی
ﭼﺘﺮی ﺑﯽﺿﺮرﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ آﻣﺎﻧﻴﺘﺎ ﻣﻮﺳﮑﺎرﻳﺎ ۱ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۶ــ۱۱ــ زﻧﮓ ﮔﻨﺪم .زﻧﮓ ،ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻏﻼت ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺳﺎزد.

 Amanita muscariaــ۱
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ﺑﺎزﻳﺪیﻫﺎ
ﻫﺴﺘﮥ دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ
ﻣﻴﻮز

ﻫﺎگ )(n

 ۳ﻣﻴﻮز ﭼﻬﺎر ﻫﺎگ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ را
 ۲درون ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﺪی دو ﻫﺴﺘﮥ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺎگ ﺑﺮاﺛﺮ روﻳﺶ،
ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺴﺘﮥ
ﻧﺨﻴﻨﮥ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻗﺎرچ +
 ۱ﻫﺎگﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
 ۴ﻧﺨﻴﻨﻪ ﻫﺎی دو ﻗﺎرچ ادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺮزﻣﺎﻧﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎزﻳﺪی
ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎی ادﻏﺎم ﺷﺪه رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺘﺮ را
ﮐﻪ در ﺷﮑﺎف ﻫﺎی زﻳﺮ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﮐﻼﻫﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ،
ادﻏﺎم ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻗﺎرچ -

ﻧﺨﻴﻨﮥ ادﻏﺎم ﺷﺪه
ﺷﮑﻞ ۷ــ۱۱ــ ﭼﺮﺧﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ .ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪروش ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻗﺎرچﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
۲ــ دو ﻣﻮرد از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎرچﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی ﻗﺎرچﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﺮ ﺳﻪ
ٔ
۴ــ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎرچ ﭼﺘﺮی را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ۵ــ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺨﻤﺮ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻗﺎرچ ﭼﺘﺮی در ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﻳﮏ
ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ :آﻣﺎﻧﻴﺘﺎ ﻣﻮﺳﮑﺎرﻳﺎ
اﻧﺪازه۱۵cm :ــ۱۰
زﻳﺴﺘﮕﺎه :ﺧﺎک دارای ﻣﻮاد آﻟﯽ و ﻣﺮﻃﻮب
ﺗﻐﺬﻳﻪ :ﻫﺘﺮوﺗﺮوف
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وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ

ﺑﺎزﻳﺪیﻫﺎ

ﺗﻴﻐﻪﻫﺎ
ﮐﻼﻫﮏ
ﺗﻴﻐﮥ ﻣﻴﺎن ﺳﻠﻮلﻫﺎ )دﻳﻮارۀ ﻋﺮﺿﯽ(

ﺳﺎﻗﮏ

ﻧﺨﻴﻨﻪ
ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻣﺎﻧﻴﺘﺎ ﻣﻮﺳﮑﺎرﻳﺎ و دﻳﮕﺮ ﻗﺎرچﻫﺎ ،از ﮐﻴﺘﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻴﺘﻴﻦ ،ﭘﻠﯽﺳﺎﮐﺎرﻳﺪی
ٔ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﮑﻠﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺸﺮات ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﻧﺨﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎری ﻫﺴﺘﻪ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ وﺟﻮد دارد .در دﻳﮕﺮ ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﻧﺨﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ
)دﻳﻮاره ﻋﺮﺿﯽ( ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﻳﻮارهﻫﺎی ﻣﻨﻔﺬداری ﺑﻪﻧﺎم ﺗﻴﻐﻪ
ٔ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
ﭘﻴﮑﺮ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻗﺎرچ ،اﺳﺎﺳﺎً رﺷﺘﻪای اﺳﺖ و از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻃﻮﻳﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺨﻴﻨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .از ﺑﻪﻫﻢ ﺗﺎﺑﻴﺪن ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ﻧﺎم دارد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم در
ﻣﺎدهای ﮐﻪ ﻗﺎرچ روی آن روﻳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ً درون ﺧﺎک ،ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎی زﻳﺮ ﺧﺎک در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺎﻻ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪﻫﻢ ﻣﯽﺗﺎﺑﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ
را ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﮐﻼﻫﮏ ﻗﺎرچ« ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» .ﮐﻼﻫﮏ ﻗﺎرچ« در واﻗﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ
آﻣﺎﻧﻴﺘﺎﻣﻮﺳﮑﺎرﻳﺎ اﺳﺖ .در زﻳﺮ ﮐﻼﻫﮏ ﻗﺎرچ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽﻫﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺳﻠﻮل ﮔﺮزیﺷﮑﻞ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎزﻳﺪی روی آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﯽ ادﻏﺎم و ﻣﻴﻮز ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﺪی ﻫﺎگﻫﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻴﻮۀ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻗﺎرچﻫﺎ ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ .آﻣﺎﻧﻴﺘﺎ ﻣﻮﺳﮑﺎرﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ،
ﺳﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺎرچﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻧﻮران،
ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ٔ
ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﻠﻴﮑﻮژن ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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 ۳ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ
ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ رواﺑﻂ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ دارﻧﺪ.
ﻗﺎرچﻫﺎ رواﺑﻂ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن دارﻧﺪ .اﻳﻦ رواﺑﻂ ازﻧﻈﺮ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺴﻴﺎر
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖاﻧﺪ .ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﻳﮏ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف )ﻗﺎرچ( ﺑﺎ ﻳﮏ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه )ﮔﻴﺎه ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﺟﻠﺒﮏ( از ﻧﻮع ﻫﻤﻴﺎری
اﺳﺖ .ﻗﺎرچ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮردﻧﻴﺎز را از ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﻴﺎه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮔﻴﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺧﻮد و ﻗﺎرچ ﻣﯽﭘﺮدازد.
رﻳﺸﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن
راﺑﻄﻪ ﻫﻤﻴﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﺎرچ و ٔ
ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪای :ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪای ﻧﻮﻋﯽ ٔ
رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
آوﻧﺪی ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺨﻴﻨﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺴﻔﺮ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ از ﺧﺎک ﺑﻪ ٔ
ﮔﻴﺎه ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺧﻮد و ﻧﺨﻴﻨﻪ را ﻣﯽﺳﺎزد.
در ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪای ،ﻧﺨﻴﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ درون رﻳﺸﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ دورآن ﺑﭙﻴﭽﺪ .در ﺷﮑﻞ ۸ــ۱۱
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺴﻴﻞﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎﻳﯽ را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درون رﻳﺸﻪ رﺷﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ٔ
رﻳﺸﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺑﺘﺪاﻳﯽ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻗﺎرچــ رﻳﺸﻪای ﺑﻮدهاﻧﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ
ﻣﺎده آﻟـﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮔـﻴﺎﻫﺎن اﺑﺘـﺪاﻳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﺎرچــ رﻳﺸﻪایﻫﺎ
ﺧﺸﮑﯽ وارد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺎک ﻓـﺎﻗـﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ٔ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺧﺎک ﻏﻴﺮﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن آوﻧﺪی ،ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺎرچ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪای اداﻣﻪ دادهاﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺨﻴﻨﻪ

رﻳﺸﮥ ﮔﻴﺎه
ﺷﮑﻞ  ۸ــ۱۱ــ ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪای .ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺪار از اﻳﻦ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
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ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪایﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺴﻴﺎری از رﻳﺸﻪﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ،ﺑﻪ درون آن ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮع
ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎرچ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﻴﺎری ازﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎج ،ﺑﻠﻮط و ﺑﻴﺪ از اﻳﻦ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﮔﻠﺴﻨﮓ
ﮔﻠﺴﻨﮓ ،ﺟﺎﻧﺪاری اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ و ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﻳﮏ ﻗﺎرچ و ﻳﮏ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺜﻞ ﺟﻠﺒﮏ
ﺟﺰء ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد و ِ
ﺳﺒﺰ ،ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮی ﻳﺎ ﻫﺮ دو اﺳﺖِ .
ﺟﺰء ﻗﺎرﭼﯽ ،ﻋﻼوه
ﺟﺰء ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎِ ،
ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ،از ِ
ﺟﺰء ﻗﺎرﭼﯽ ﻳﮏ
آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮔﻠﺴﻨﮓ ،ﻣﺜﻞ ﮔﻠﺴﻨﮓ ﺷﮑﻞ ۹ــ ۱۱ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،درواﻗﻊ ِ
ﺟﺰء ﻗﺎرﭼﯽ
ﮔﻠﺴﻨﮓ را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪِ .
ﺟﺰء ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه در ﻻﻳﻪﻫﺎی ﻧﺨﻴﻨﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ از ﻻﻳﻪﻫﺎی
ﻧﺨﻴﻨﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ِ
ﺟﺰء ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻗﺎرچ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی ﺟﻠﺒﮏ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮی ،ﺑﻪ ﮔﻠﺴﻨﮓ
اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .در ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻳﺮ ،در ﻗﻄﺐﺷﻤﺎل،
ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ،ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ را
روی ﺧﺎک ﺑﺪون ﮔﻴﺎه ،روی ﺻﺨﺮهﻫﺎی ِ
داغ آﻓﺘﺎبﺧﻮرده و روی ٔ
ﻣﯽﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﮐﻪ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاران اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪ،
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻨﻴﺎن ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ .ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺮد ﮐﺮدن ﺳﻨﮓﻫﺎ ،ﻣﺤﻴﻂ را
ﺑﺮای ورود دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻬﻴﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﻴﺪی در اﻳﺠﺎد اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ دارﻧﺪ؛
ﭼﻮن ﻗﺎدرﻧﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺪاران ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﺤﻴﻂ وارد ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ و اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاب
ﻣﯽروﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ و ﮔﺮﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ رﺷﺪ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ،ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﯽروﻳﻨﺪ،
ﭼﻨﺪ ﻫﺰارﺳﺎل ﻋﻤﺮ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﻄﺤﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﮐﻒ دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ
ِ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦاﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در دﻣﺎﻫﺎی زﻳﺎد ﻳﺎ ﮐﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺟﺰء ﮐﻬﻦﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران روی ٔ
اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﺤﻴﻂ ،ﺣﺴﺎساﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ،آﻧﺎن اﺑﺰارﻫﺎی زﻧﺪهای ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
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ﺷﮑﻞ ۹ــ۱۱ــ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ .ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺒﺰی ﮐﻪ
در رﻳﺰﻧﮕﺎر ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪِ ،
ﺟﺰء ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهٔ ﮔﻠﺴﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﺛﺮ ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪای ﺑﺮ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه
ﺑﻘﻴﻪ
دو ﮔﺮوه از ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﻳﮑﯽ در ﺧﺎک ﺳﺘﺮون و دﻳﮕﺮی در ﺧﺎک ﻏﻴﺮﺳﺘﺮون ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪٔ .
ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از  ۱۸ﻫﻔﺘﻪ ،وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ،ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.
۱ــ رﺷﺪ دو ﮔﺮوه را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﮐﺪامﻳﮏ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
۲ــ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
۳ــ ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ در ﮔﻴﺎه ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
۴ــ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﭼﻪ راﻫﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟

ب
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اﻟﻒ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ،دﻳﺪهﺑﺎﻧﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
دﻫﻪ  ۱۹۵۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻫﻮای ﭘﺎﮐﻴﺰه
از ٔ
ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻪ ــ دود ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻳﻦ ،در ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻮای ﭘﺎﮐﻴﺰه وﺟﻮد دارد ،ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان
از ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﺮا ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ رﻳﺸﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻮا ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎران،
ﻣﺎده
ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﯽ و ﻫﺮ ﻧﻮع ٔ
ﻣﻪ و ﺷﺒﻨﻢ ،ﺳﻄﺢ ﮔﻠﺴﻨﮓ را ﻣﺮﻃﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻠﺴﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ٔ
آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪهای را ﮐﻪ در ﻫﻮا وﺟﻮد دارد ،ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻃﯽ
ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮای
ٔ
دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺑﺴﻴﺎرﻣﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﻠﺴﻨﮓ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ وﺳﻴﻌﯽ
دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ،ﻣﺜﻞ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻠﺴﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻏﻠﺐ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮای ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ٔ
ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮﻳﮏ را ﺷﻤﺎرش
وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری
و ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎلﺷﺪه ﺑﻪ ٔ
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﻣﮑﺎن ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻐﻴﻴﺮات درازﻣﺪت ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ
درﺑﺎره آﻟﻮدﮔﯽ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات و ﺳﺎﻳﺮ آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎ در ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی
ٔ
ﻫﻮا ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻴﺰان ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻠﺴﻨﮓ از آﻫﻨﮓ
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و از ﻣﻴﺰان ﺳﻼﻣﺘﯽ آن آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ در آن ﻫﻴﭻ ﮔﻠﺴﻨﮕﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ را
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪون ﮔﻠﺴﻨﮓ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ آﻧﺎن ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ
از ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮔﻠﺴﻨﮓ دارد ﺑﻪ
ٔ
را ازﻧﻈﺮ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮدن ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
۱ــ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﮕﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ رﻳﺰوﭘﻮس اﺳﺘﻮﻟﻮﻧﻴﻔﺮ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﻴﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺑﻘﺎی ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۲ــ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﮔﻠﺴﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻫﺮﮐﺪام
۳ــ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻫﺮﻳﮏ از ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﺮوه از ﻗﺎرچﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖاﻧﺪ و ٔ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

دوره زﻣﺎﻧﯽ
۴ــ ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ،ﻣﻘﺪار ﻗﺎرچﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه را در ﻳﮏ ﺟﻨﮕﻞ ﻃﯽ ﻳﮏ ٔ
دوره زﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺧﺎص و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﻨﮕﻞ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط را ﻃﯽ ﻫﻤﺎن ٔ
ﻗﺎرچ

ﺟﻨﮕﻞ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻠﻮط
)ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

175
125
75
25
1990

1970

وزن ﻗﺎرچ )ﭘﻮﻧﺪ(

400
300
200
100
1950

ﺳﺎل
ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن در ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻠﻮط

اﻟﻒ ــ ﭼﻪ راﺑﻄﻪای ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻗﺎرچﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺟﻨﮕﻞزداﻳﯽ وﺟﻮد دارد؟
ب ــ اﮔﺮ ﮐﺸﺎورزان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎرچ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ
آﻧﺎن ﭼﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟
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 ۵ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ اﺑﺘﺪا در ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻄﯽ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ دو ﻧﻮع ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﺎرچ ﺷﺮﮐﺖ دارد ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۲ــ ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪای ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺪهای ﺑﺮای ﮔﻴﺎه دارد؟
۳ــ ﮔﻠﺴﻨﮓ از ﭼﻪ اﺟﺰاﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
۴ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ آﻧﻬﺎ دارد؟
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ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺨﺶ ﭘﻴﻮﺳﺖ ) از اﻳﻦ ﺟﺎ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺘﺎب( ِ
ﺟﺰء ﻣﻄﺎﻟﺐ »ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ« اﺳﺖ
و ﺑﺮای ارﺟﺎع و اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﭘﻨﺞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوﻳﯽ
اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،آﻏﺎزﻳـﺎن ،ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ .اﻟﺒ ّﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪاران ،در ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ــ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ
ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺷﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮو را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﻧﻈﺎم ﺷﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوﻳﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮو آرﮐﯽﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮو ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ
ﺟﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
۱ــ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ
ﺷﺎﺧﮥ ﻳﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ) :(Eubacteriaاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۴۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ دارد؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ از ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه
ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺎﺳﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﯽ )ازﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬب ﻏﺬا(
اﺳﺖ؛ ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻧﺪاﻣﮏﻫﺎی ﻏﺸﺎﻳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؛ روش ٔ
اﺳﺖ ّاﻣﺎ در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ اﻧﻮاع ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه و ﺷﻴﻤﻴﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ
)دوﺗﺎﻳﯽ( ﻳﺎ ﺟﻮاﻧﻪزدن اﺳﺖ.
ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ) :(Cyanobacteriaﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻳﮏ ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪدار اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً روی
ﺧﺸﮑﯽ ﻳﺎ در اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً اﺟﺪاد ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :آﻧﺎﺑﻨﺎ )ُ ،(Anabaenaاﺳﻴﻼﺗﻮرﻳﺎ ) (Oscillatoriaو اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ )(Spirulina
اﺗﻮﺗﺮوفﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ) :(Chemoautotrophsﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻮر
ﺷﺪه آﻣﻮﻧﻴﺎک ) ،(NH۳ﻣﺘﺎن ) (CH۴و
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ،ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽاﻧﺪ؛ اﻧﺮژی را از ﮔﺎزﻫﺎی اﺣﻴﺎ ٔ
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ) (H۳Sﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ؛ در ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﻧﻴﺘﺮوژن زﻣﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎﺳﯽ دارﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و
ﺳﻮﻟﻔﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ:ﻧﻴﺘﺮوزوﻣﻮﻧﺎس)(Nitrosomonasو ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ ).(Nitrobacter
اﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ) :(Enterobacteriaﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻴﻠﻪایﺷﮑﻞ ،ﺑﺪون اﻧﻌﻄﺎف و ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
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ﻫﻮازی ﻳﺎ ﺑﯽﻫﻮازی ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺗﺎژک دارﻧﺪ؛ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﮔﻴﺎﻫﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﮐﻮﻟﯽ )  (Escherichia coliو ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗﻴﻔﯽ ﻣﻮرﻳﻮم )(Salmonella typhimurium
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎدﻫﺎ ) :(Pseudomonadsﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻴﻠﻪای راﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻤﻴﺪه ﺑﺎ ﺗﺎژﮐﯽ در ﻳﮏ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
ﮐﺎﻣﻼ ً ﻫﻮازیاﻧﺪ؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺧﺎک دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا )(Pseudomonas aeruginosa
اﺳﭙﻴﺮوﮐﺖﻫﺎ ) :(Spirochaetesﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ و دراز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﺎژک دارﻧﺪ؛ ﻋﺎﻣﻞ
اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪاﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺗﺮﭘﻮﻧﻤﺎ ﭘﺎﻟﻴﺪوم) (Treponema pallidumو ﺑﻮرﻟﻴﺎ ﺑﻮرﮔﺪورﻓﺮی ) (Borrelia burgdorferi
اﮐﺘﻴﻨﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ) :(Actinomycetesﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی رﺷﺘﻪایﺷﮑﻞ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻗﺎرچﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺎگ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ،ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﮑﻠﻴﻦ و ﮐﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎﻳﯽ
ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻼک دﻧﺪاﻧﯽ ،ﺟﺬام و ﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻣﺎﻳﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮم ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮﺳﻴﺲ )(Mycobacterium tuberculosis
رﻳﮑﺘﺴﻴﺎﻫﺎ )  :(Rickettsiasﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی اﻧﮕﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درون ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﻬﺮه داران و ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :رﻳﮑﺘﺴﻴﺎ رﻳﮑﺘﺴﻴﯽ ) (Rickettsia rickettsii
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻟﻴﺰ و ﻟﺰج ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ :دارای ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻴﻠﻪایﺷﮑﻞاﻧﺪ؛ ﭘﻠﯽﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎی ﻟﻴﺰ و ﻟﺰجﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻏﻠﺐ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻮدهﻫﺎی ﻟﺰج ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺳﺎﺳﺎً در ﺧﺎک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻣﻴﮑﺴﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ )(Myxobacteria
ﺷﺎﺧﮥ آرﮐﯽﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ) :(Archaebacteriaاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی
ﻫﻮازی و ﻏﻴﺮﻫﻮازیاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتاﻧﺪ؛ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻳﻮاره و ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮل ﺑﺎ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ؛ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آرﮐﯽﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه
ﺑﺎ ﻳﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ٔ
ﺑﺰرگ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر آزاد در اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ّاﻣﺎ ﻫﻨﻮز در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﮐﺸﺖ داده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺘﺎﻧﻮژنﻫﺎ ) :(Methanogensﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯽﻫﻮازی ﻣﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ در ﺧﺎک و ﺑﺎﺗﻼقﻫﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ و از ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺟﺎﻧﻮران ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
ﻋﻠﻒﺧﻮار ﻣﺜﻞ ﮔﺎو ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ دو ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻣﺘﺎﻧﻮﺑﺮوی ﺑﺎﮐﺘﺮ روﻣﻨﺎﺗﻴﻮم )(Methanobrevibacter ruminatium
ﺗﺮﻣﻮاﺳﻴﺪوﻓﻴﻞﻫﺎ ) :(Thermoacidophilesدر ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی داغ اﺳﻴﺪی ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮارتﻫﺎی
ﺑﺎﻻ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﺮد ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ؛ اﻏﻠﺐ ﻏﻴﺮﻫﻮازیاﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺳﻮﻟﻔﻮﻟﻮﺑﻮس ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﺎرﻳﮑﻮس )(Sulfolobus solfataricus
ﻫﺎﻟﻮﻓﻴﻞﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ) :(Extreme halophilesدر ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮی ﻧﻤﮏ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ )ﺷﻮری ۱۵
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ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪ( ﻣﺜﻞ ﺑﺤﺮاﻟﻤﻴﺖ و درﻳﺎﭼﻪﻫﺎی ﻧﻤﮏ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ؛ ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ ﻫﻮازی و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽاﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻫﺎﻟﻮﺑﺎﮐﺘﺮوﺋﻴﺪز ﻫﻮﻟﻮﺑﻴﻮس )(Halobacteroides holobius
۲ــ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی آﻏﺎزﻳﺎن
در ﺣﺪود  ۴۳۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻴﺎه ،ﻗﺎرچ ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻫﺴﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﺸﺎ دارد؛ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪ دارای ﮐﺮوﻣﻮزوم،
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را دارد؛ ﻣﻮﺟﻮدات آن ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ؛ ٔ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ دارﻧﺪ؛
ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺸﺎﻳﯽ درون ﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ؛ ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ دارای ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖاﻧﺪ و اﮐﺜﺮﻳﺖ آﻧﺎن
ٔ
ﺑﻪروش ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ آبزی ﻳﺎ اﻧﮕﻞاﻧﺪ؛ ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﺧﺎک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﺧﮥ رﻳﺰوﭘﻮدا ))(Rhizopodaآﻣﻴﺐﻫﺎ( :ﺣﺪود  ۳۰۰ﮔﻮﻧﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ؛
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﯽﺷﮑﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﻤﮏ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽﻫﺎی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎی ﮐﺎذب ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻴﺐﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﺧﮥ ﻓﻮراﻣﻴﻨﯽ ﻓﺮا )روزنداران( ) :(Foraminiferaﺣﺪود  ۳۰۰ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻫﺘﺮوﺗﺮوف
ﻣﻮاد آﻟﯽ دارﻧﺪ و دارای ﻣﻨﺎﻓﺬی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﺑﻴﺮون زدهاﻧﺪ.
و درﻳﺎزیاﻧﺪ؛ ﭘﻮﺳﺘﻪای از ﺟﻨﺲ ّ
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻫﺘﺮوﺳﺘﺠﻴﻨﺎ دﭘﺮﺳﺎ )(Heterostegina depressa
ﺷﺎﺧﮥ ﺑﺎﺳﻴﻼری ﻓﻴﺘﺎ )دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ( ) :(Bacillariophytaﺑﻴﺶ از  ۱۱۵۰۰ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ و
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی از ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺷﻴﺮی رﻧﮓ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺟﻌﺒﻪای ﺑﺎ ﻳﮏ درﭘﻮش
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ؛
ٔ
اﺳﺖ؛ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎی ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﻬﻮهای اﺳﺖ و ﻣﺤﺘﻮی ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎی ﻧﻮع  aو  cو
ﻓﻮﮐﻮﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﺳﺖ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﮥ ﮐﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ )ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ( ) :(Chlorophytaاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺣﺪود  ۷۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ دارد؛ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ،اﺷﮑﺎل
ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﮐﻠﻮﻧﯽ و ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺤﺘﻮی ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎی  aو bﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎی ﺷﺒﻴﻪ
ﮔﻴﺎﻫﺎن دارﻧﺪ؛ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﮐﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس) ،(Chlamydomonasﮐﻠﺮﻻ ) ،(Chlorellaاُودوﮔﻮﻧﻴﻢ ) ،(Oedogoniumاﺳﭙﻴﺮوژﻳﺮ
) ،(Spirogyraاوﻟﻮا )ﮐﺎﻫﻮی درﻳﺎﻳﯽ( ) ،(Ulvaوﻟﻮﮐﺲ ).(Volvox
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ و
ﺷﺎﺧﮥ رودوﻓﻴﺘﺎ )ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ( ) :(Rhodophytaﺣﺪود  ۴۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ٔ
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ درﻳﺎزیاﻧﺪ؛ دارای ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ  aو ﻓﻴﮑﻮﺑﻠﻴﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً از
ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﻢزﻳﺴﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ .اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﭘُﻮرﻓﻴﺮا )(Porphyra
ﺷﺎﺧﮥ ﻓﺌﻮﻓﻴﺘﺎ )ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﻬﻮهای( ) :(Phaeophytaﺣﺪود  ۱۵۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ؛
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ درﻳﺎزیاﻧﺪ؛ دارای ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎی  aو  cو ﻓﻮﮐﻮﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮهای
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ٔ
اﺳﺖ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﻬﻮهای اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻓﻮﮐﻮس ) ،(Fucusﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﺎ ) ،(Laminariaﭘﻮﺳﺘﻠﺰﻳﺎ ) ،(Postelsiaﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم )(Sargassum
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ دارد
ﺷﺎﺧﮥ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﺗﺎ )ﺗﺎژﮐﺪاران ﭼﺮﺧﺎن( ) :(Dinoflagellataاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ٔ ۲۱۰۰
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ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰی ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ؛
و ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف و اﺗﻮﺗﺮوف اﺳﺖ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ درﻳﺎزیاﻧﺪ؛ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﺎ دو
ٔ
دارای ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎی  aو  cو ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﺗﺎﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﮔﻮﻧﻴﻮﻻﮐﺲ ) ،(Gonyaulaxﻧﻮﮐﺘﻴﻠﻮﮐﺎ )(Noctiluca
ﺷﺎﺧﮥ ُزﺋﻮﻣﺎﺳﺘﯽﺟﻴﻨﺎ )ﺗﺎژﮐﺪاران ﺟﺎﻧﻮرﻣﺎﻧﻨﺪ( ) :(Zoomastiginaﺣﺪود  ۳۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ دارد؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﺗﺎژک دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ زﺋﻮﻣﺎﺳﺘﯽﺟﻴﻨﺎﻫﺎﺳﺖ.
ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ؛ ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ژﻳﺎردﻳﺎ ) ،(Giardiaﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ) ،(Leishmaniaﺗﺮیﭘﺎﻧﻮزوﻣﺎ )(Trypanosoma
ﺷﺎﺧﮥ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ )اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎ( ) :(Euglenophytaاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺣﺪود  ۱۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ دارد؛ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه و ﻫﺘﺮوﺗﺮوف اﺳﺖ؛ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﻢزﻳﺴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ اوﮔﻠﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :اوﮔﻠﻨﺎ )(Euglena
ﺷﺎﺧﮥ ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا )ﻣﮋﮐﺪاران( ) :(Ciliophoraدر اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺣﺪود  ۸۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد؛ دارای ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪهاﻧﺪ؛ ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ؛ ردﻳﻒﻫﺎﻳﯽ از ﻣﮋک دارﻧﺪ و دو ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻪ در ﺳﻠﻮل آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮋﮐﺪاران اﺳﺖ.
ِ
ﻧﻤﻮﻧﻪ :دﻳﺪﻳﻨﻴﻮم ) ،(Didiniumﭘﺎراﻣﺴﻴﻮم ) ،(Parameciumاﺳﺘﻨﺘﻮر ) ،(Stentorورﺗﻴﺴﻼ ).(Vorticella
ﺷﺎﺧﮥ آﮐﺮازﻳﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ )ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ( ) :(Acrasiomycotaاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺣﺪود  ۷۰ﮔﻮﻧﻪ دارد؛
ﺗﻮده ﻣﺘﺤﺮک ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛
ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ؛ ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻣﻴﺒﯽﺷﮑﻠﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از ﻏﺬا ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﮏ ٔ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی درون اﻳﻦ ﺗﻮده ،ﻏﺸﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺎگﻫﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻴﺒﯽﺷﮑﻞﻫﺎی
ﺟﺪﻳﺪی را در ﺟﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :دﻳﮑﺘﻴﻮﺳﺘﻠﻴﻮم )(Dictyostelium
ﺷﺎﺧﮥ ﻣﻴﮑﺴﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ )ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮﻣﯽ( ) :(Myxomycotaاﻳـﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺣﺪود ۵۰۰ﮔﻮﻧﻪ دارد
ﺗﻮده ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﭼﻨﺪﻫﺴﺘﻪای ﺷﻨﺎوراﻧﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺎگﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻪوﺟﻮد آورﻧﺪ ﮐـﻪ در ﻳﮏ
ﮐﻪ ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ؛ ﻳﮏ ٔ
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ،ﻓﺮد ﺟﺪﻳﺪی را ﭘﺪﻳﺪ آورد؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﺎل اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻓﻴﺰاروم )(Physarum
دﻳﻮاره
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف دارد؛ اﻧﮕﻞ ﻳﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ؛
ﺷﺎﺧﮥ آﺋﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ ) :(Oomycotaاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺣﺪود ٔ ۵۸۰
ٔ
ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻧﻬﺎ از ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎرچﻫﺎ ﮐﻴﺘﻴﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﭙﮏﻫﺎی آبزی ،زﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ
و ﻣﻴﻠﺪﻳﻮﻫﺎی ﮐﺮکدار اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻓﻴﺘﻮﻓﺘﻮرا)(Phytophthora
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﻫﺘﺮوﺗﺮوف و ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮک
ﺷﺎﺧﮥ آﭘﯽﮐﻤﭙﻠﮑﺴﺎ )ﻫﺎگداران( ) :(Apicomplexaﺣﺪود ٔ ۳۹۰۰
دوره زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ دو روش
دارد؛ اﻧﮕﻞﻫﺎﻳﯽ ﻫﺎگ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﺟﺎﻧﻮران ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪهای در ﻃﻮل ٔ
ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﭙﻮروزوﺋﻦ )(Sporozoanﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ) ،(Plasmodiumﺗﻮﮐﺴﻮوﭘﻼﺳﻤﺎ )(Toxoplasma
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۳ــ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی ﻗﺎرچﻫﺎ
ﺣﺪود  ۷۷۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از راه ﺟﺬب ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪﺟﺰ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ؛
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺎکزیاﻧﺪ؛ ﺑﺪن ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ از رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻴﻒ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺪﻫﺴﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮلﻫﺎ از ﮐﻴﺘﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
)دﻳﻮاره ﻋﺮﺿﯽ( ﻧﺎم دارد؛
ﺳﻠﻮلﻫﺎ دﻳﻮارهﺑﻨﺪی ﻧﺎﻗﺼﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﭙﺘﻮم
ٔ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﯽاﻧﺪ.
ﺣﺪود  ۱۷۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ )دوﺗﺮوﻣﻴﺴﺖﻫﺎ() (Deuteromycetesﻓﺎﻗﺪ
ٔ
)دﻳﻮاره ﻋﺮﺿﯽ(اﻧﺪ؛ ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﺷﺎﺧﮥ زﻳﮕﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ ) :(Zygomycotaﺣﺪود  ۶۶۵ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺘﻮم
ٔ
ﻫﻴﻒﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم روﻳﺶ ،ﺑﻪروش ﻣﻴﻮز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺧﺎکزی ﻳﺎ اﻧﮕﻞاﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﭘﻴﻠﻮﺑﻮﻟﻮس ) ،(Pilobulusرﻳﺰوﭘﻮس )(Rhizopus
ﺷﺎﺧﮥ آﺳﮑﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ ) :(Ascomycotaﺣﺪود  ۳۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﻴﻒﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دارای دﻳﻮارهﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ
ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﻮده درﻫﻢ ٔ
ﺳﻮراخداراﻧﺪ؛ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﻴﻒﻫﺎ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﮐﻪ آﺳﮏ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺴﻴﺎری از ﻗﺎرچﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ازﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻗﺎرچﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن
در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ دارای ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎکزی ،درﻳﺎزی ﻳﺎ ﺳﺎﮐﻦ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺨﻤﺮﻧﺎن و ﻣﺨﻤﺮ آبﺟﻮ ،ﮐﭙﮏﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺎرچﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻧﻮروﺳﭙﻮرا ) ،(Neurosporaﺳﺎﮐﺎروﻣﻴﺴﺲ )(Saccharomyces
ﺷﺎﺧﮥ ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ ) :(Basidiomycotaﺣﺪود  ۱۶۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﻴﻒﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دﻳﻮارهﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ
ﺑﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺎﻗﺺ دارﻧﺪ؛ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻧﻮﻋﺎً ﺑﻪ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﻴﻒﻫﺎ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ درﻫﻢ ٔ
ٔ
ﻣﺘﺮاﮐﻤﯽ )ﻗﺎرچ ﭼﺘﺮی( ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در زﻳﺮ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ وﺑﺎزﻳﺪی ﻧﺎم دارد؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎرچﻫﺎی ﭼﺘﺮی ،ﻗﺎرچﻫﺎی ﭼﺘﺮی ﺳﻤﯽ ،زﻧﮓﻫﺎ و ﺳﻴﺎﻫﮏﻫﺎﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﻗﺎرﭼﯽ :ﺣﺪود  ۲۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ از ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﺎﮔﺮوهﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن،
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ :ﺣﺪود  ۱۵۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ،ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﻗﺎرچﻫﺎ )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻴﺸﻪ آﺳﮑﻮﺳﻴﺖﻫﺎ(
و ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داردِ .
ﺟﺰء ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه در ﺑﻴﻦ ﻫﻴﻒﻫﺎی ﻗﺎرچ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺎرچ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ِ
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺰء
ٔ
ﻗﺎرچ رﻳﺸﻪﻫﺎ ) :(Mycorrhizaeﺣﺪود  ۵۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ .در اﻳﻦ ﮔﺮوه ،ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﻗﺎرچﻫﺎ و
رﻳﺸﻪ آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ؛ ﮔﻴﺎه
رﻳﺸﻪﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد؛  ۸۰درﺻﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪﻫﺎﻳﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ٔ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻳﺸﻪﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﮔﻴﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﻗﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺮای ﻗﺎرچ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺎرچ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ٔ
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺳﻄﺢ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﺟﺬب ّ
ٔ
۴ــ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی ﮔﻴﺎﻫﺎن
دﻳﻮاره
ﺣﺪود  ۲۸۰،۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت ،اﻏﻠﺐ اﺗﻮﺗﺮوف و ﺧﺸﮑﯽزی ،دارای ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ و اﻧﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
ٔ
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ دارای ﺗﻨﺎوب ﻧﺴﻞﻫﺎﺳﺖ.
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﻠﻮﻟﺰی دارﻧﺪ؛ ﭘﻼﺳﺘﻴﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮی ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎی  aو  bاﺳﺖ؛
ٔ
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ﺷﺎﺧﮥ ﺧﺰهایﻫﺎ :ﺣﺪود  ۱۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﺑﺪون آوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ
اﺳﺖ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ روی ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻫﺎدی ﺳﺎدهای دارﻧﺪ؛ ﻓﺎﻗﺪ رﻳﺸﻪ ،ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺰهﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :اﺳﻔﺎﮔﻨﻮم )(Sphagnum
ﺷﺎﺧﮥ ﻫﭙﺎﺗﻮﻓﻴﺘﺎ )ﺟﮕﺮواشﻫﺎ( ) :(Hepatophytaﺣﺪود  ۶۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﺑﺪون آوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ
آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از اﺳﭙﻮروﻓﻴﺘﺎﻫﺎﺳﺖ و اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ روی ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻓﺎﻗﺪ روزﻧﻪ ،رﻳﺸﻪ ،ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﮕﺮواشﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻣﺎرﮐﺎﻧﺴﻴﺎ )ﻣﺎرﭼﺎﻧﺘﻴﺎ (Marchantia
ﺷﺎﺧﮥ آﻧﺘﻮﺳﺮوﻓﻴﺘﺎ :ﺣﺪود  ۱۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﺑﺪون آوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎﺳﺖ
و اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ روی ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ روزﻧﻪدارﻧﺪ؛ ﻓﺎﻗﺪ رﻳﺸﻪ ،ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگاﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎخواشﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :آﻧﺘﻮﺳﺮوز )(Anthoceros
ﺷﺎﺧﮥ ﭘﺘﺮوﻓﻴﺘﺎ ) :(Pterophytaﺣﺪود  ۱۱۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎن آوﻧﺪدار ﺑﺪون داﻧﻪاﻧﺪ؛ اﺳﭙﻮرﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ
از ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎﺳﺖ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ رﻳﺸﻪ ،ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح زﻳﺮﻳﻦ ﺧﻮد ﻫﺎگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎ
ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺴﻄﺢ و ﻣﺴﺘﻘﻞاﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﺧﺲﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺳﺎﻟﻮﻳﻨﻴﺎ )(Salvinia
ﺷﺎﺧﮥ ﭘﻨﺠﻪ ﮔﺮﮔﻴﺎن :ﺣﺪود  ۱۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎن آوﻧﺪدار ﺑﺪون داﻧﻪاﻧﺪ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از
ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎﺳﺖ .اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ در ﻣﺨﺮوطﻫﺎﻳﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺧﺰه ،ﻫﺎگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ دارای رﻳﺸﻪ ،ﺳﺎﻗﻪ و
ﺑﺮگاﻧﺪ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺴﻄﺢ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻪﮔﺮگﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ :ﭘﻨﺠﻪﮔﺮگ و ﻋﻠﻒ ﺧﻮک
ﺷﺎﺧﮥ دماﺳﺒﻴﺎن :ﺣﺪود  ۱۵ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎن آوﻧﺪی ﺑﺪون داﻧﻪاﻧﺪ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎﺳﺖ؛
اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ ،ﻫﺎگﻫﺎ را در ﻣﺨﺮوطﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ دارای رﻳﺸﻪ ،ﺑﺮگ وﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎ
ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺴﻄﺢ و ﻣﺴﺘﻘﻞاﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دماﺳﺐﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :دماﺳﺐ
ﺷﺎﺧﮥ ﺑﺮﻫﻨﻪرﺳﺖﻫﺎ :ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎن آوﻧﺪی ﺑﺪون داﻧﻪاﻧﺪ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از
ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎﺳﺖ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ ،ﻫﺎگﻫﺎ را در اﺳﭙﻮراﻧﮋﻫﺎی )ﻫﺎﮔﺪانﻫﺎی( واﻗﻊ در ﻧﻮک ﺳﺎﻗﻪﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ دارای
رﻳﺸﻪ و ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮگ ﻧﺪارد؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺴﻄﺢ و ﻣﺴﺘﻘﻞاﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﭘﺴﻴﻠﻮﺗﻮم )(Psilotum
ﺷﺎﺧﮥ ﻣﺨﺮوطداران :ﺣﺪود  ۵۵۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺎزداﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎن داﻧﻪدارﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛
ﻣﺎده
اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ اﻏﻠﺐ درﺧﺘﺎن ﻳﺎ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺑﺮگﻫﺎی ﺳﻮزﻧﯽ ﻳﺎ ﻓﻠﺴﯽ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻧﺮ و ٔ
ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽاﻧﺪ و از ﻫﺎگﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ درون ﻣﺨﺮوطﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮ روی اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎجﻫﺎ ،ﺳﺮوﻫﺎ ،ﺻﻨﻮﺑﺮﻫﺎ ،ﮐﺎجﻫﺎی ﺳﻴﺎه ،ﺳﺮﺧﺪارﻫﺎﺳﺖ.
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ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﮐﺎج ،ﺳﺮﺧﺪار و ﺳﺮو
ﺷﺎﺧﮥ ﺳﻴﮑﺎدوﻓﻴﺘﺎ ) :(Cycadophytaﺣﺪود  ۱۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ﺑﺎزداﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎن داﻧﻪداری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎی
ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ و درﺧﺘﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺑﺮگﻫﺎﻳﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﻧﺨﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده
ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽاﻧﺪ و از اﺳﭙﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی در درون ﻣﺨﺮوطﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎی ﺟﺪا ،ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﮑﺎدﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺳﻴﮑﺎس )(Cycas
ﺷﺎﺧﮥ ژﻳﻨﮕﮑﻮﻓﻴﺘﺎ ) :(Ginkgophytaﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺎزداﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﮔﻴﺎه داﻧﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ درﺧﺘﯽ ﺧﺰانﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ ﺑﺮگﻫﺎی ﺑﺎدﺑﺰﻧﯽﺷﮑﻞ و داﻧﻪﻫﺎی آﺑﺪار )ﮔﻮﺷﺘﯽ( اﺳﺖ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻧﺮ
وﺳﻴﻠﻪ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎی ﺟﺪا ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺎده ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ اﺳﺖ و از ﻫﺎگﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺑﻪ ٔ
و ٔ
ژﻳﻨﮕﮑﻮﺑﻴﻠﻮﺑﺎ )(Ginkgo bilobaﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﮥ ﮔِﻨﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ) :(Gnetophytaﺣﺪود  ۷۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺎزداﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎن داﻧﻪداری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ
ﻣﺎده
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﻴﭽﮏﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻬﺎنداﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻧﺮ و ٔ
ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽاﻧﺪ و از اﺳﭙﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی در درون ﻣﺨﺮوطﻫﺎی روی اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ ،ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﻨﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎﺳﺖ.
ِ
ﻧﻤﻮﻧﻪ :اﻓﺪرا )ِ ،(Ephedraوﻟﻮﻳﭽﻴﺎ )(welwitschia
ﺷﺎﺧﮥ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻬﺎنداﻧﻪ )ﮔﻠﺪار( :ﺣﺪود  ۲۵۰،۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎن داﻧﻪداری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎﻳﯽ درون ﻳﮏ
ﻣﻴﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ درﺧﺖﻫﺎ ،ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ،ﻋﻠﻒﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﻴﭽﮏﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎی
ﻣﺎده ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﺳﭙﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه درون ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﻳﮏ ﮔﻞ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ؛ اﻳﻦ
ﻧﺮ و ٔ
ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪار اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﮔﻞ ﻣﻴﻨﺎ ،ﮔﻮﺟﻪ ،ﺑﻠﻮط ،ذرت.
ردۀ ﺗﮏﻟﭙﻪایﻫﺎ :ﺣﺪود  ۷۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ،ﺟﻨﻴﻦﻫﺎ ﻳﮏ ﻟﭙﻪ دارﻧﺪ؛ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻞﻣﻀﺮﺑﯽ از ﺳﻪ
اﺳﺖ .رﮔﺒﺮگﻫﺎی ﺑﺮگﻫﺎ ﻣﻮازی اﺳﺖ و دﺳﺘﻪﻫﺎی آوﻧﺪی در ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﻗﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺪﻣﻴﺎن ،ﺟﮕﻦﻫﺎ،
ﻻﻟﻪﻫﺎ ،زﻧﺒﻖﻫﺎ ،ﻧﺨﻞﻫﺎ و ارﮐﻴﺪهﻫﺎﺳﺖ.
ردۀ دوﻟﭙﻪایﻫﺎ :ﺣﺪود  ۱۸۰،۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ،ﺟﻨﻴﻦﻫﺎ دو ﻟﭙﻪ دارﻧﺪ؛ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻞ ﻣﻀﺮﺑﯽ از
دو ،ﭼﻬﺎر ﻳﺎ ﭘﻨﺞ اﺳﺖ؛ ﺑﺮگﻫﺎ رﮔﺒﺮگﻫﺎی ﻣﺸﺒﮏ دارﻧﺪ؛ دﺳﺘﻪﻫﺎی آوﻧﺪی در ﺳﺎﻗﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﻳﯽ آراﻳﺶ ﭘﻴﺪا
ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻞﻫﺎی آﻓﺘﺎبﮔﺮدانُ ،رزﻫﺎ ،اﻓﺮاﻫﺎ و ﻧﺎرونﻫﺎﺳﺖ.
۵ــ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی ﺟﺎﻧﻮران
وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻠﻌﻴﺪن
ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ٔ
ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت و ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﯽاﻧﺪ؛ ٔ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻳﺎ
اﺳﺖ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺺﻳﺎﻓﺘﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎری ﻧﻴﺰ اﻧﺪامﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه دارﻧﺪ؛
ٔ
ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞﺟﻨﺴﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﺗﺮی دارد؛ در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮو َاﺷﮑﺎل آبزی و
ﺧﺎکزی ــ ﻫﺮدو ــ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
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دﻳﻮاره ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﺎﺧﮥ اﺳﻔﻨﺞﻫﺎ :ﺣﺪود  ۹۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ،ﺗﻘﺎرﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻓﺖ و اﻧﺪاماﻧﺪ؛
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﻏﺬا ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در
ﺣﻔﺮه داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ٔ
وﻳﮋه ﺗﺼﻔﻴﻪ ٔ
وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ٔ
دو ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﺘﻌﺪدی دارد؛ ٔ
آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ درﻳﺎزیاﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻔﻨﺞﻫﺎﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﮥ ﮐﻴﺴﻪﺗﻨﺎن :ﺣﺪود  ۱۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺗﻘﺎرن ﺷﻌﺎﻋﯽ دارﻧﺪ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ دارﻧﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ
ﮐﻴﺴﻪﻣﺎﻧﻨﺪ و ژﻻﺗﻴﻨﯽ اﺳﺖ و از دو ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮل ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی درﻳﺎزی و ﺳﺎﮐﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪوز و ﭘﻮﻟﻴﭗ را در
ردۀ ﻫﻴﺪروزوا) :(Hydrozoaﺣﺪود  ۲۷۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ دو
ٔ
ٔ
ﺧﻮد دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪرﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻫﻴﺪر ) ،(Hydraاوﺑﻠﻴﺎ ) ،(Obeliaﻓﻴﺰاﻟﻴﺎ )(Physalia
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪوز در آﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ؛
ردۀ ﺳﻴﻔﻮزوا ) :(Scyphozoaﺣﺪود  ۲۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﺳﺎﮐﻦ درﻳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
ٔ
اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺮوسﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ا ُِرﻟﻴﺎ )(Aurelia
ردۀ آﻧﺘﻮزوآ) :(Anthozoaﺣﺪود  ۶۲۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ درﻳﺎزیاﻧﺪ؛ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ﻳﺎ ﮐﻠﻮﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪوزاﻧﺪ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ :ﺷﻘﺎﻳﻖﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ ،ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ و ﺑﺎدﺑﺰنﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ اﺳﺖ.
ٔ
ﺷﺎﺧﮥ ﺷﺎﻧﻪداران :ﺣﺪود  ۱۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ دارای ﺗﻘﺎرن ﺷﻌﺎﻋﯽاﻧﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮوسﻫﺎی
درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺪن ژﻟﻪای دارﻧﺪ؛ درﻳﺎزیاﻧﺪ.
ﺣﻔﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ و دارای ﺗﻘﺎرن دو ﻃﺮﻓﯽاﻧﺪ؛ ﺑﺪن ﭘﻬﻦ و ﻧﻮاری
ﺷﺎﺧﮥ ﮐﺮمﻫﺎی ﭘﻬﻦ :ﺣﺪود  ۲۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ .ﻓﺎﻗﺪ ٔ
ﭘﺮده ﺟﻨﻴﻨﯽ دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮمﻫﺎی ﭘﻬﻦ اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ و ﺑﺪون ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽاﻧﺪ؛ اﻧﺪام دارﻧﺪ؛ ﺳﻪ ٔ
ردۀ ﺗﻮرﺑﻼرﻳﺎ ) :(Turbellariaﺑﻴﺶ از  ۳۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ اﺷﮑﺎل آبزی ﻳﺎ ﺧﺎکزی آزاد دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ
ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼﻧﺎرﻳﺎﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :دوﺟﺴﻴﺎ )(Dugesia
ﻳﺎﻓﺘﻪ دروﻧﯽاﻧﺪ؛ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻧﺪارﻧﺪ؛
ردۀ ﺳﺴﺘﻮدﻫﺎ ) :(Cestodaﺣﺪود  ۱۵۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ اﻧﮕﻞﻫﺎی ﺗﺨﺼﺺ ٔ
دارای اﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻗﻼبدار ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎناﻧﺪ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮمﻫﺎی ﻧﻮاری اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﮐﺮم ﮐﺪوی ﮔﺎوی )(Taenia Saginata
ردۀ ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎ ) :(Trematodaﺣﺪود  ۶۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ اﻧﮕﻞﻫﺎی دروﻧﯽاﻧﺪ؛ در اﻧﺘﻬﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ دارای دﻫﺎن
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب ﻣﻴﺰﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎری در اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻏﻠﺐ دارای
ٔ
اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮمﻫﺎی ﮐﺒﺪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺷﻴﺴﺘﻮزوﻣﺎ ) ،(Schistosomaﮐﻠﻮﻧﻮرﮐﻴﺲ ﺳﻨﻴﻦﺳﻴﺰ )(Chlonorchis sinensis
ﺷﺎﺧﮥ ﮐﺮمﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪای :ﺑﻴﺶ از  ۱۲۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮐﺮمﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،اﻧﮕﻞ ،ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻗﻄﻌﻪ ،دراز و ﺑﺎرﻳﮏ
ﺣﻔﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎذباﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮمﻫﺎی ﮔﺮد )ﻟﻮﻟﻪای( اﺳﺖ.
اﺳﺖ؛ دارای ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ :آﺳﮑﺎرﻳﺲ ،ﺗﺮﻳﺸﻴﻨﻼ اﺳﭙﻴﺮاﻟﻴﺲ ) ،(Trichinella spiralisﻧﮑﺎﺗﻮر ) ،(Necatorﺗﻮﮔﺰوﮐﺎرا ﮐﺎﻧﻴﺲ
) ،(Toxocara canisﺗﻮﮔﺰوﮐﺎرا ﮐﺎﺗﯽ ).(Toxocara cati
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ﺣﻔﺮه ﺑﺪﻧﯽ واﻗﻌﯽاﻧﺪ؛ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﻪ ﺑﺨﺸﯽ دارﻧﺪ
ﺷﺎﺧﮥ ﻧﺮمﺗﻨﺎن :ﺣﺪود  ۱۱،۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻧﺮم و ﻳﮏ ٔ
ﺗﻮده اﺣﺸﺎﻳﯽ و ﺟﺒّﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ دارای دﻫﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﻫﺎن
ﮐﻪ از ﭘﺎٔ ،
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رادوﻻ ﻧﺎم دارد؛ ﺧﺸﮑﯽزی ،درﻳﺎزی و ﺳﺎﮐﻦ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦاﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ردهﻫﺎی زﻳﺮ اﺳﺖ:
ردۀ ﭘﻠﯽ ﭘﺎﮐﻮﻓﻮرا ) :(Polyplacophoraﺣﺪود  ۶۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪﻧﯽ ﻃﻮﻳﻞ و ﺳﺮی ﮐﻮﭼﮏ دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ رده
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻴﺘﻮنﻫﺎﺳﺖ.
دوره رﺷﺪ ﺗﺎب ﺑﺮﻣﯽدارد؛ ﻳﮏ ﺳﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن
ﺗﻮده اﺣﺸﺎﻳﯽ آﻧﻬﺎ در ٔ
ردۀ ﺷﮑﻢﭘﺎﻳﺎن :ﺣﺪود  ۸۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ٔ
ﻣﺸﺨﺺ دارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دارای ﺷﺎﺧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮑﻢ ﭘﺎﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺣﻠﺰونﻫﺎ و ﺣﻠﺰونﻫﺎی ﺑﺪون ﺻﺪف
)ﻟﻴﺴﻪﻫﺎ( اﺳﺖ.
وﺳﻴﻠﻪ ﻳﮏ ﻣﻔﺼﻞ )ﻟﻮﻻ( ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ردۀ دوﮐﻔﻪایﻫﺎ :ﺣﺪود  ۱۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ دارای دو ﺻﺪف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ رادوﻻ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﭘﺎﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺒﺮ دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ دوﮐﻔﻪایﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اوﻳﺴﺘﺮﻫﺎ )(Ousters
و ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪ اﺳﺖ.
ردۀ ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن :ﺑﻴﺶ از  ۶۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﭘﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزو ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﭘﺎﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺧﺘﺎﭘﻮسﻫﺎ
و ﻧﺮمﺗﻦ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﮥ ﮐﺮمﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی :ﺣﺪود  ۱۲۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ از ﻗﻄﻌﺎت دﻧﺒﺎل ﻫﻢ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﻘﺎرن دو ﻃﺮﻓﯽ
دارﻧﺪ؛ دارای دﻫﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ردهﻫﺎی زﻳﺮ اﺳﺖ:
ردۀ ُﭘﺮﺗﺎران :ﺣﺪود  ۸۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽﻫﺎﻳﯽ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﭘﺎراﭘﻮدﻳﺎ ،از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺮون زده اﺳﺖ؛
ﺗﺎرﻫﺎی زﻳﺎدی دارﻧﺪ؛ درﻳﺎزیاﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻧﺮﺋﻴﺲ )(Nereis
ردۀ ﮐﻢﺗﺎران :ﺣﺪود  ۳۱۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮب رﺷﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ ﭘﺎراﭘﻮدﻳﺎ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺗﺎرﻫﺎی ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ؛
اﺷﮑﺎل ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺳﺎﮐﻦ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ دارﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮمﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ردۀ زاﻟﻮﻫﺎ :ﺣﺪود  ۶۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺎراﭘﻮدﻳﺎ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در دو اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺪن ﺑﺎدﮐﺶﻫﺎﻳﯽ
دارﻧﺪ؛ ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ اﻧﮕﻞﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽاﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ زاﻟﻮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﺧﮥ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن :ﺣـﺪود ﻳﮏ ﻣﻴـﻠﻴﻮن ﮔﻮﻧـﻪاﻧﺪ .ﺑـﺪن ﻗﻄﻌﻪﻗﻄﻌﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺿﻤﺎﻳﻢ زوج ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ؛ ﺗﻘﺎرن
دو ﻃﺮﻓﯽ دارﻧﺪ؛ اﺳﮑﻠﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﻴﺘﻴﻨﯽ اﺳﺖ؛ دارای دﻫﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﺷﮑﺎل ﭘﺮوازﮐﻨﻨﺪه ،ﺧﺸﮑﯽزی و آبزی دارﻧﺪ.
زﻳﺮ ﺷﺎﺧﮥ ﮐﻠﺴﻴﺮداران :اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﺧﮏ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﻠﺴﻴﺮ دارﻧﺪ؛ ﺗﻤﺎم ﺿﻤﺎﻳﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘـﯽاﻧﺪ؛ ﺑﺪن از دو ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ ــ ﺳﻴﻨـﻪ و ﺷﮑﻢ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺧﺸﮑﯽزیاﻧﺪ.
ردۀ ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﻴﺎن :ﺣﺪود  ۵۷۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺧﺎکزی ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ ،ﻧﺎی و ﺷﺶﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﯽ دارﻧﺪ؛ ﭼﻬﺎر
ﺟﻔﺖ ﭘﺎ دارﻧﺪ .ﺷﺎﻣﻞ :ﻋﻨﮑﺒﻮتﻫﺎ ،ﻋﻘﺮبﻫﺎ ،ﮐﻨﻪﻫﺎ و رﻃﻴﻞﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ردۀ ﻣﺮوﺳﺘﻮﻣﺎﺗﺎ )) (Merostomataﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎی ﻧﻌﻞ اﺳﺒﯽ( :ﺣﺪود  ۵ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺳﺮ ــ ﺳﻴﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ِ
ﺻﺪف
ٔ
ٔ
ﺣﻔﺎﻇﺖﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺪن ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰهای ﺷﮑﻞ دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎی ﻧﻌﻞ اﺳﺒﯽ اﺳﺖ.
ردۀ ﭘﻴﮑﻨﻮﮔﻮﻧﻴﺪا ) :(Pycnogonidaﺣﺪود  ۱۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺷﮑﺎرﭼﯽﻫﺎ ﻳﺎ اﻧﮕﻞﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ درﻳﺎﻳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ ﭘﺎ دارﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﮑﺒﻮتﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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زﻳﺮ ﺷﺎﺧﮥ ﺳﺨﺖﭘﻮﺳﺘﺎن :ﺣﺪود  ۳۵،۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ دو ﺟﻔﺖ ﺷﺎﺧﮏ ﺣﺴﯽ دارﻧﺪ؛ دارای ﻣﺎﻧﺪﻳﺒﻮل )آرواره(اﻧﺪ؛
رده زﻳﺮاﻧﺪ:
ﺿﻤﺎﻳﻢ آﻧﻬﺎ دارای دو اﻧﺸﻌﺎب اﺳﺖ؛ ﻏﺎﻟﺒﺎً آﺑﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ٔ
ردۀ ﻣﺎﻻﮐﻮﺳﺘﺮاﮐﺎ ) :(Malacostracaﺣﺪود  ۲۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﻧﻮﻋﺎً  ۵ﺟﻔﺖ ﭘﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ و دو ﺟﻔﺖ ﺷﺎﺧﮏ
ﺣﺴﯽ دارﻧﺪ؛ اﻏﻠﺐ آﺑﺰیاﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ :ﺧﺮﭼﻨﮓ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ،ﺧﺮﭼﻨﮓ درﻳﺎﻳﯽ ،ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد ،ﻣﻴﮕﻮ ،ﺧﺮﺧﺎﮐﯽ ،ﮐﺮﻳﻞ.
زﻳﺮ ﺷﺎﺧﮥ ﻳﻮﻧﯽ راﻣﻴﺎ ) :(Uniramiaدارای ﺷﺎﺧﮏ ﺣﺴﯽ ،آرواره و ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﺮون اﻧﺸﻌﺎباﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ردهﻫﺎی
زﻳﺮاﻧﺪ:
ردۀ ﺣﺸﺮات :ﺣﺪود  ۷۵۰،۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ دارای ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ و ﺳﻴﻨﻪ و ﺷﮑﻢ اﺳﺖ؛ ﺳﻪ ﺟﻔﺖ ﭘﺎ دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دو ﺟﻔﺖ ﺑﺎل دارﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ راﺳﺘﻪﻫﺎی زﻳﺮاﻧﺪ:
ﺷﭙﺸﻪ ﮔﻨﺪم
راﺳﺘﻪ ﻗﺎبﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﻮﺳﮏﻫﺎ ،ﮐﻔﺶدوزک و
ٔ
ٔ
راﺳﺘﻪ دوﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﮕﺲﻫﺎ و ﭘﺸﻪﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﭘﻮﻟﮏﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ و ﺑﻴﺪﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻧﺎزکﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ ،ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎ و زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﺳﺮخ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻧﻴﻢﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻋﻨﮑﺒﻮتﻫﺎی آﺑﯽ و اﻧﻮاع ﺳﺎسﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻫﻢﺑﺎﻻن )ﻫﻤﻮﭘﺘﺮا )((Homoptera؛ ﺷﺎﻣﻞ :زﻧﺠﺮهﻫﺎ ،ﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺣﺸﺮات ﻓﻠﺲدار
ٔ
راﺳﺘﻪ راﺳﺖ ﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﻠﺦﻫﺎ ،ﺳﻮﺳﮏﻫﺎی ﺣﻤﺎم ،ﻣﺎﻧﺘﻴﺲﻫﺎ و ﺟﻴﺮﺟﻴﺮکﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺳﻨﺠﺎﻗﮏﻫﺎ؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﻨﺠﺎﻗﮏﻫﺎ و …
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺗﻮرﺑﺎﻻن )رگﺑﺎﻻن(؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﻮرﭼﻪﮔﻴﺮﻫﺎ )ﺷﻴﺮﻣﻮران(
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻣﻮیدﻣﺎن )ﺗﻴﺰاﻧﻮرا(؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﻴﻠﻮرﻓﻴﺶ ،ﺑﺮﻳﺴﺘﻞﺗﻴﻞ و ﻓﺎﻳﺮ ﺑﺮاکﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺷﭙﺶﻫﺎ؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺷﭙﺶﻫﺎی ﻣﮑﻨﺪه
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺟﻮرﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﻮرﻳﺎﻧﻪﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ زودﻣﻴﺮان؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﯽ ﻓﻼیﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻟﻮﻟﻪﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﮐﮏﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺖﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﮔﻮشﺧﺰﻫﺎ
ٔ
ردۀ ﺻﺪ ﭘﺎﻳﺎن :ﺣﺪود  ۲۵۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﭘﻬﻦ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ  ۱۷۰ــ  ۱۵ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﻳﮏ ﺟﻔﺖ
ﭘﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪ ﭘﺎﻫﺎﺳﺖ.
ردۀ دﻳﭙﻠﻮﭘﻮدﻫﺎ ) :(Diplopodaﺣﺪود  ۱۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪن درازی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۲۰۰ــ  ۱۵ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ و
در ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ دو ﺟﻔﺖ ﭘﺎ دارﻧﺪ؛ ﻋﻠﻒﺧـﻮارﻧﺪ؛ اﻳﻦ رده ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺰارﭘﺎﻳﺎناﻧﺪ.
ﺷﺎﺧﮥ ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن :ﺣﺪود  ۶۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ دو ﺗﺮوﺳﺘﻮم )دارای دو ﺳﻮراخ دﻫﺎﻧﯽ و ﻣﺨﺮﺟﯽ( ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺎﻟﻎ آﻧﻬﺎ دارای ﺗﻘﺎرن ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺑﺪن ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺷﮑﺎل آﻧﻬﺎ دارای ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪای آب ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎی
ﻟﻮﻟﻪای ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ درﻳﺎزیاﻧﺪ.
ردۀآﺳﺘﺮوﺋﻴﺪه ) :(Asteroideaﺣﺪود ۱۵۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭘﻨﺞ ﺑﺎزو دارد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺑﺎزو ردﻳﻒﻫﺎی
دوﺗﺎﻳﯽ ﭘﺎﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪای اﺳﺖ؛ دﻫﺎن در ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺘﺎرهﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ اﺳﺖ.
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ردۀ ُاﻓﻴﻮروﺋﻴﺪه ) :(Ophiuroideaﺣﺪود  ۲۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﭘﻨﺞ ﺑﺎزو ﻳﺎ ﺷﻌﺎعﻫﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻇﺮﻳﻒ دارﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ:
ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪه و
ﺳﺘﺎره زﻧﺒﻴﻠﯽ )(Bascket Starﻫﺴﺘﻨﺪ.
ٔ
ردۀ ﮐﺮﻳﻨﻮﺋﻴﺪه ) :(Crinoideaﺣﺪود  ۶۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺳﻄﺢ دﻫﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺎزوﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﻻﻟﻪﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ و ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ.
ردۀ اﮐﻴﻨﻮﺋﻴﺪه ) :(Echinoideaﺣﺪود  ۹۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﮐﺮوی ،ﺗﺨﻢﻣﺮﻏﯽ ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪای ﺷﮑﻞ اﺳﺖ؛ ﺑﺎزو
ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﻃﺮح ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﺪن ﻫﻨﻮز آﺷﮑﺎر اﺳﺖ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺗﻴﺎﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ اﺳﺖ.
ردۀﻫﻮﻟﻮﺗﻮروﺋﻴﺪه ) :(Holothuroideaﺣﺪود  ۱۵۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪﻧﯽ ﻗﻄﻮر )ﺿﺨﻴﻢ( و دراز ﺑﺎ ﺑﺎزوﻫﺎﻳﯽ دور دﻫﺎن
دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻴﺎرﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ اﺳﺖ.
ﺣﻔﺮه
ﺷﺎﺧﮥ ﻃﻨﺎﺑـﺪاران :ﺣﺪود  ۴۲۵۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧـﺪ؛ ﺗﻘـﺎرن دوﻃﺮﻓﯽ دارﻧﺪ؛ دارای ﺳﻮراخ دﻫﺎﻧﯽ و ﻣﺨﺮﺟﯽاﻧﺪ؛ ٔ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد ،ﻃﻨﺎب ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺸﺘﯽ ،ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﺣﻠﻘﯽ و دم دارﻧﺪ .آبزی و ﺧﺸﮑﯽزیاﻧﺪ.
زﻳﺮ ﺷﺎﺧﮥ اوروﮐﻮرداﺗﺎ ) :(Urochordataﺣﺪود  ۱۲۵۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎﻟﻎ آﻧﻬﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻴﺴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎ
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ درﻳﺎزیاﻧﺪ؛ اﻳﻦ زﻳﺮ
ﺗﻮﻧﻴﮏ دارﻧﺪ؛ ﻻروﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﮔﺮان آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و دارای ﻃﻨﺎب ﻋﺼﺒﯽ و ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرداﻧﺪ؛ ٔ
ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻧﻴﮑﻴﺖﻫﺎ ) (Tunicatesاﺳﺖ.
زﻳﺮ ﺷﺎﺧﮥ ﺳﻔﺎﻟﻮﮐﻮرداﺗﺎ ) :(Cephalochordataﺣﺪود  ۲۳ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ آب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻳﻦ زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﻧﺴﻠﺖﻫﺎ )(Lancelets
داﻳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮐﺮدن ّ
اﺳﺖ.
زﻳﺮ ﺷﺎﺧﮥ ﻣﻬﺮهداران :ﺣﺪود  ۴۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ در ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد
ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻃﻨﺎب ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺳﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻐﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آرواره
ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﺑﺪون آرواره :ﺣﺪود  ۶۳ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﻣﺎرﻣﺎﻫﯽﻫﺎﻳﯽ درﻳﺎزی ﻳﺎ ﺳﺎﮐﻦ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ٔ
ﺣﻘﻴﻘﯽ ،ﻓﻠﺲ و ﺑﺎﻟﻪﻫﺎی زوج ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﺳﮑﻠﺖ آﻧﻬﺎ ﻏﻀﺮوﻓﯽ اﺳﺖ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﻣﭙﺮیﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﻏﻀﺮوﻓﯽ :ﺣﺪود  ۸۵۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی دارای آرواره و ﺑﺎﻟﻪﻫﺎی زوج و آﺑﺸﺶ ،ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎدﮐﻨﮏ
ﺷﻨﺎ و اﺳﮑﻠﺖ ﻏﻀﺮوﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮﺳﻪﻫﺎ ،ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﯽﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ :ﺣﺪود  ۱۸۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎﻳﯽ درﻳﺎزی و ﺳﺎﮐﻦ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ آﺑﺸﺶﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ
ﺑﻪ ﮐﻤﺎن آﺑﺸﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ دارای آرواره و ﺑﺎﻟﻪﻫﺎی زوج ،اﺳﮑﻠﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽاﻧﺪ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﺷﻨﺎ دارﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻪ
ﺷﻌﺎﻋﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽﺗﻮن ،اﺳﺐﻣﺎﻫﯽ ،ﻗﺰلآﻻ ،ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎردار اﺳﺖ.
ردۀ دوزﻳﺴﺘﺎن :ﺣﺪود  ۴۲۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺳﺎﮐﻦ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﺧﺸﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ در ﻣﺮﺣﻠﻪای از زﻧﺪﮔﯽ آﺑﺸﺶ
دارﻧﺪ؛ ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﻟﺰج و ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﺲ اﺳﺖ؛ ﺗﺨﻢﻫﺎ ﻧﻮﻋﺎً در آب رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻟﻘﺎﺣﺸﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
راﺳﺘﻪ ﺑﯽدﻣﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪﻫﺎ و وزغﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ دمداران؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﻤﻨﺪرﻫﺎ و ﺳﻤﻨﺪرﻫﺎی آﺑﯽ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺑﺪون ﭘﺎﻫﺎ؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﻴﺴﯽﻟﻴﻦﻫﺎ )(Caecilians
ٔ
ردۀ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن :ﺣﺪود  ۷۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﻣﻬﺮهداراﻧﯽ ﺧﺸﮑﯽزی ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪآبزی ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻮﺷﻴﺪه
ﺷﺶ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﺨﻢﻫﺎی آﻣﻨﻴﻮﺗﻴﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ
ٔ
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ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؛ ﻟﻘﺎح آﻧﻬﺎ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ.
راﺳﺘﻪ اﺳﮑﻮاﻣﺎﺗﺎ )(Squamata؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏﻫﺎ و ﻣﺎرﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﮐﻠﻮﻧﻴﺎ )(Chelonia؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻻکﭘﺸﺖﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ و ﺧﺸﮑﯽ
ٔ
ردۀ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن :ﺣﺪود  ۹۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻧﺪام ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺟﻠﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه
ﭘﺮده آﻣﻨﻴﻮﺗﻴﮏ و ﻧﻴﺰ ﭘﻮﺳﺘﻪای ﺳﺨﺖ اﺳﺖ؛
اﺳﺖ؛ ﻗﻠﺐ ﭼﻬﺎر ﺣﻔﺮهای اﺳﺖ؛ ﺧﻮنﮔﺮماﻧﺪ؛ ﺗﺨﻢﮔﺬارﻧﺪ و ﺗﺨﻢﻫﺎ دارای ٔ
ﺷﺎﻣﻞ راﺳﺘﻪﻫﺎی زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﭘﺮﻧﺪه آﺑﯽ ،ﮔﻨﺠﺸﮏﻫﺎ و ﺑﻠﺒﻞﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﮔﻨﺠﺸﮏﺳﺎﻧﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﻴﻨﻪﺳﺮخﻫﺎٔ ،
راﺳﺘﻪ آﭘﻮدﻳﻔﻮرمﻫﺎ )(Apodiformes
ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻬﺪﺧﻮار
ﺷﺎﻣﻞ:
؛
ٔ
ٔ
راﺳﺘﻪ دارﮐﻮبﺷﮑﻼن؛ ﺷﺎﻣﻞ :دارﮐﻮبﻫﺎﺳﺖ.
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻃﻮﻃﯽﺷﮑﻼن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻃﻮﻃﯽﻫﺎ ،ﻃﻮﻃﯽ ﻧﻐﻤﻪﺳﺮا ،ﻣﺎﮐﺎوﻫﺎ ) (Macawsو ﮐﻮﮐﺎﺗﻮﻫﺎ )(Cockatoos
ٔ
راﺳﺘﻪ آﺑﭽﻠﻴﮑﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﮐﺎﮐﺎﻳﯽﻫﺎ ،ﭘﺮﺳﺘﻮی درﻳﺎﻳﯽ،و…
ٔ
راﺳﺘﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮﺷﮑﻼن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ و ﻗﻤﺮیﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻋﻘﺎب ﺷﮑﻼن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻗﻮشﻫﺎ ،ﻋﻘﺎبﻫﺎ ،ﺑﺎزﻫﺎ و ﮐﺮﮐﺲﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻏﻮاصﺳﺎﻧﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺮغﻫﺎی ﻏﻮاص
ٔ
راﺳﺘﻪ ﮐﻠﻨﮕﻴﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :درﻧﺎﻫﺎ و ﭼﻨﮕﺮﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻏﺎزﺷﮑﻼن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺮﻏﺎﺑﯽﻫﺎ ،ﻏﺎزﻫﺎ و ﻗﻮﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺟﻐﺪﺷﮑﻼن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺟﻐﺪﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻟﮏﻟﮏ ﺷﮑﻼن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺣﻮاﺻﻴﻞﻫﺎ ،ﺑﻮﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ،ﻟﮏﻟﮏﻫﺎ و ﻣﻨﻘﺎر ﻗﺎﺷﻘﯽﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺳﻘﺎﺷﮑﻼن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺮغ ﺳﻘﺎ ،آﺑﻘﻤﺒﻞﻫﺎ )ﻗﺮهﻏﺎزﻫﺎ(
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻣﺎﮐﻴﺎنﺳﺎﻧﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻗﺮﻗﺎولﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺑﻮﻗﻠﻤﻮنﻫﺎ ،ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦﻫﺎ ،ﮐﺒﮏﻫﺎ و ﺑﺎﻗﺮﻗﺮهﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻣﺮغﻫﺎی ﻃﻮﻓﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :آﻟﺒﺎﺗﺮوسﻫﺎ و ﻣﺮغ ﻃﻮﻓﺎن
ٔ
راﺳﺘﻪ ﮐﻮﮐﻮﺷﮑﻼن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﮐﻮﮐﻮﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺮدان؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺷﮑﺎرﭼﻴﺎن ﺷﺐ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﮐﻮراﺳﻴﯽﻓﻮرمﻫﺎ )) (Coraciiformesﻣﺮﻏﺎن ﻣﺎﻫﯽﺧﻮار(؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺎﻫﯽﺧﻮرک
ٔ
راﺳﺘﻪ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﺳﺎﻧﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﭘﻨﮕﻮﺋﻦﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺷﺘﺮﻣﺮﻏﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺷﺘﺮﻣﺮغﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺑﯽﭘﺮوازان؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﮐﻴﻮیﻫﺎ
ٔ
ردۀ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران :ﺣﺪود  ۴۴۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪن ﻣﻮ دارﻧﺪ؛ ﺑﭽﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﮐﻪ از ﻏﺪد
وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺶﻫﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ راﺳﺘﻪﻫﺎی زﻳﺮاﻧﺪ:
ﺷﻴﺮی ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺧﻮنﮔﺮماﻧﺪ؛ ﺑﻪ ٔ
راﺳﺘﻪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﻨﺠﺎبﻫﺎ ،ﻣﻮشﺧﺮﻣﺎ ،ﻣﻮشﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﺤﺮاﻳﯽ ،ﻣﻮشآﺑﯽ )ﮐﺮﻣﻮش( و ﺳﮓﻫﺎی آﺑﯽ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺧﻔﺎش؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺧﻔﺎشﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺣﺸﺮهﺧﻮاران؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﻮشﮐﻮرﻫﺎ و ﻣﻮشﻫﺎی ﭘﻮزهدراز )(Shrews
ٔ
279

راﺳﺘﻪ ﮐﻴﺴﻪداران؛ ﺷﺎﻣﻞ :اُﭘﻮﺳﻮمﻫﺎ ،ﮐﺎﻧﮕﻮروﻫﺎ و ﮐﻮاﻻﻫﺎ
ٔ
ﮔﺮﺑﻪ آﺑﯽ ،راﺳﻮی ﺑﺪﺑﻮ ،ﺷﻴﺮﻫﺎ ،ﺑﺒﺮﻫﺎ و ﮔﺮگﻫﺎ
راﺳﺘﻪ ﮔﻮﺷﺖﺧﻮاران؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺧﺮسﻫﺎ ،راﺳﻮﻫﺎ ،ﺳﻤﻮرٔ ،
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻧ ُ ُﺨﺴﺘﯽﻫﺎ؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﻴﻤﻮنﻫﺎ ،ﻟﻤﻮرﻫﺎ ،ژﻳﺒﻮنﻫﺎ ،اوراﻧﮕﻮﺗﺎنﻫﺎ ،ﮔﻮرﻳﻞﻫﺎ و ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰهﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺟﻔﺖﺳﻤﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :اﺳﺐﻫﺎی آﺑﯽ ،ﺷﺘﺮﻫﺎ ،ﺷﺘﺮﻫﺎی ﺑﺪون ﮐﻮﻫﺎن )ﻻﻣﺎﻫﺎ( ،ﮔﻮزنﻫﺎ ،زراﻓﻪﻫﺎ ،ﮔﺎو،
ٔ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰﻫﺎ
راﺳﺘﻪ آبﺑﺎزان؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺑﺎﻟﻦﻫﺎ و دﻟﻔﻴﻦﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺧﺮﮔﻮشﻫﺎ؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺧﺮﮔﻮشﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺮﮔﻮشﻫﺎی ﺻﺤﺮاﻳﯽ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻪداران؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻓﻮکﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ و ﺷﻴﺮﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺑﯽدﻧﺪاﻧﺎن ،ﺷﺎﻣﻞ :آرﻣﺎدﻳﻠﻮﻫﺎ ،ﺣﻴﻮان ﺗﻨﺒﻞ و ﻣﻮرﭼﻪﺧﻮارﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻣﺎﮐﺮواﺳﮑﻴﺪهﻫﺎ )ﺑﺰرگﭘﺎﻫﺎ(؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻓﻴﻞ ﺷﺮو
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻓﺮدﺳﻤﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺧﻮکﻫﺎی ﺧﺮﻃﻮمدار ،ﮐﺮﮔﺪنﻫﺎ ،اﺳﺐﻫﺎ ،ﮔﻮرﺧﺮﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ اﺳﮑﻦدﻧﺘﻴﺎ )(Scandendtia؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﻮشﻫﺎی ﭘﻮزهﺑﻠﻨﺪ درﺧﺘﯽ )(Treeshrews
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻫﻴﺪراﮐﻮﺋﻴﺪه )(Hyracoidea؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻫﻴﺮاﮐﺲ )ﺧﺮﮔﻮشﻫﺎی ﮐﻮﻫﯽ(
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻣﻮرﭼﻪﺧﻮاران ﻓﻠﺲدار؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﭘﺎﻧﮕﻮﻟﻴﻦﻫﺎ )ﻣﻮرﭼﻪﺧﻮار ﻓﻠﺲدار(
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺷﻴﺮان درﻳﺎﻳﯽ؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﮔﺎوﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺗﺨﻢﮔﺬار؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﭘﻼﺗﯽﭘﻮس )ﻧﻮک اردﮐﯽ( ،ﻣﻮرﭼﻪﺧﻮار ﺧﺎردار
ٔ
راﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺖﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻟﻤﻮرﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺧﺮﻃﻮمداران؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻓﻴﻞﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻣﻮرﭼﻪﺧﻮاران؛ ﺷﺎﻣﻞ :آردوارک )(Aardvark
ٔ
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آﺑﻠﮥ ﮔﺎوی :ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻴﻤﺎری ﺳﺮﭘﺴﺘﺎن ﮔﺎو ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﺮوﻫﯽ از وﻳﺮوسﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
ﺑﺎ دوﺷﻴﺪن ﮔﺎو آﻟﻮده ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﻨﺪ
اﭘﺮان ﻟﮏ :اﭘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ٔ
ﻻﮐﺘﻮز ،ﮐُﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﺳﻴﻠﻪ ﻳﮏ
ُاﭘﺮان :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭼﻨﺪ ژن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ٔ
وﻳﮋه ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﺳﺖ و
راهاﻧﺪاز روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﭘﺮان ٔ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﮏژﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺗﻮﺗﺮوف :ﺟﺎﻧﺪاری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ،
ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت آﻟﯽ ﺑﺴﺎزد.
آرﮐﯽﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ :ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ و از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
دﻳﻮاره آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روی زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ٔ
ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﮑﺎن اﺳﺖ.
آرﻣﺎدﻳﻠﻮ :ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ او از ﺻﻔﺤﺎت
اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪﻫﺎ و ﻧﺎﺧﻦﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮای
ﺣﻔﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ.
ارﻳﺘﺮوﭘﻮﻳﺘﻴﻦ :ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﮐﻠﻴﻪ ﺗﺮﺷﺢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺮک ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ )ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﺧﻮﻧﺴﺎزی ﮐﻠﻴﻮی(.
آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ )ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل( :رﻓﺘﺎر ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر در آن ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎداش ﻳﺎ ﺗﻨﺒﻴﻪ ،رﻓﺘﺎر ﺧﺎﺻﯽ
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺳﭙﻮراﻧﮋﻳﻮم :ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻮز ﺗﻌﺪادی

ﻫﺎگ در آن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮ :ﭘﻴﺸﻮﻧﺪی ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮﺷﻪای
ﺷﮑﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ.
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ :ﭘﻴﺸﻮﻧﺪی ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﺟﺘﻤﺎع رﺷﺘﻪای
ﺷﮑﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ.
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس :ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮐﺮوی رﺷﺘﻪای
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻠﻮ دردﻫﺎی ﭼﺮﮐﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
آﺳﮏ :ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻴﺴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪی در ﻗﺎرچ ﻫﺎی
آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺎگﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﺳﮑﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ :ﺷﺎﺧﻪای از ﻗﺎرچﻫﺎ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻫﺎگﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯽ در آﺳﮏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﺮﺧﻪ
اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﺎت :اﺳﻴﺪ آﻟﯽ  ۴ﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ٔ
ﮐﺮﺑﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ  Aﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺰون :ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ از ) DNAﻳﺎ  mRNAاوﻟﻴﻪ(
ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﮐﻪ روﻧﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ در  RNAﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
آﻟﮑﺎﭘﺘﻮﻧﻮرﻳﺎ :ﺑﻴﻤﺎری ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﮐﻪ در آن ادرار اﻓﺮاد
ﻣﺒﺘﻼ در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا ﺳﻴﺎه ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز :روﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت
 DNAاز ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪازه و ﺑﺎر آﻧﻬﺎ.
اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎدل ﻧﻘﻄﻪای :ﻧﻮﻋﯽ اﻟﮕﻮی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ
ﻃﯽ آن اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ در دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ در دورهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﺪﻳﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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اﻟﮕﻮی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﯽ :اﻟﮕﻮﻳﯽ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ در
آن روﻳﺪادﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺠﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎنﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﮕﻮی رﺷﺪ ﻟﺠﻴﺴﺘﻴﮏ :اﻟﮕﻮﻳﯽ از رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ
آن ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت در
اﻟﮕﻮی ﺳﻮپ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ:
ٔ
اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎی ﭘﺮ از ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از واﮐﻨﺶ ﻫﺎی
ﺟﻮ.
درون ّ
اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ :اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎر ﻏﺮﻳﺰی ﺟﺎﻧﻮران ،ﮐﻪ در
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻳﮏﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ٔ
اﻟﮕﻮی ﻧﻤﺎﻳﯽ رﺷﺪ :رﺷﺪ ﺟﺎﻧﺪاران در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی
دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان و ﺑﺪون رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ.
آﻣﺎﻧﻴﺘﺎ ﻣﻮﺳﮑﺎرﻳﺎ :ﻳﮏ ﻧﻮع ﻗﺎرچ ﭼﺘﺮی ﺳﻤﯽ و
ﮐﺸﻨﺪه.
ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﭘﺎی ﮐﺎذب
آﻣﻴﺐ :ﺗﮏ ٔ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﻣﻴﺰش ﺗﺼﺎدﻓﯽ :آﻣﻴﺰﺷﯽ ﮐﻪ در آن اﺣﺘﻤﺎل آﻣﻴﺰش
ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻳﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ
آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد.
آﻣﻴﺰش ﻧﺎﻫﻤﺴﺎنﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ :آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن
ﻳﮏﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
آﻣﻴﺰش ﻫﻤﺴﺎنﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ :آﻣﻴﺰﺷﯽ ﮐﻪ در آن اﺣﺘﻤﺎل
آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻳﺎ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻳﮑﺴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺴﯽ :ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﮐﻪ در آن ﻳﮏ ﺻﻔﺖ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ دار :ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ.
اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ :ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﺧﻮد.
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اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺴﻠﻨﺪه :ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻧﺪاران در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی
ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﻓﺘﻮﺗﻴﭗﻫﺎی ﺣﺪ واﺳﻂ ﺑﻴﻦ دو
ﻓﺘﻮﺗﻴﭗ اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭼﺴﺒﻨﺪه :ﻗﻄﻌﻪای ﺗﮏرﺷﺘﻪای ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی
ﻗﻄﻌﻪ
ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ  DNAدورﺷﺘﻪای ﻗﺮار دارد و ﻣﮑﻤﻞ ٔ
ﺗﮏرﺷﺘﻪای دﻳﮕﺮی اﺳﺖ.
آﻧﺘﯽﮐﺪون :ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﻪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی در ﻣﻮﻟﮑﻮل ،tRNA
ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻮاﻟﯽ ﮐﺪون در  mRNAاﺳﺖ.
اﻧﺪام وﺳﺘﻴﺠﻴﺎل :اﻧﺪام و ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ در ﺑﺪن ﻳﮏ
ﺟﺎﻧﺪار ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر در
ﺑﺪن ﺟﺎﻧﺪار دﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻘﺶ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه :ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻟﯽﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺧﺎﺻﯽ از  DNAرا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ  DNAرا ﺑُﺮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
آورﻧﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺟﺎﻧﻮران.
اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ :ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺎﻳﻴﻦ
ٔ
اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ :ﻣﺮگ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
زﻳﺎدی از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺰرگ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﺳﻴﻠﻪ RNA ،ﭘﻠﯽﻣﺮاز
 mRNAاوﻟﻴﻪRNA :ای ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
 IIﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻨﻮز ﭘﺮدازش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اوﮔﻠﻨﺎ :ﺷﺎﺧﻪای از آﻏﺎزﻳﺎن آبﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ دو ﺗﺎژک.
اﻳﺪز ) :(HIVﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ در
آن ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دﻓﺎع ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎریزا از دﺳﺖ ﻣﯽرود و ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد.
وﺳﻴﻠﻪ
اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﻫﺎ :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد و از آﻟﻮده ﺷﺪن
ﺳﻠﻮلﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻳﻨﺘﺮون :ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﯽ از ژن ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ )ﻳﺎ روﻧﻮﺷﺖ
اوﻟﻴﻪ ژن( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در  mRNA، tRNAﻳﺎ
ٔ

 rRNAﺑﺎﻟﻎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮدازش
 mRNAﺑﺎﻟﻎ mRNA :ای ﮐﻪ در
ٔ
 mRNAاوﻟﻴﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎزﻳﺪی :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﮔﺮز ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻗﺎرچ ﻫﺎی
ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ ﮐﻪ ﻫﺎگﻫﺎ روی آن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ :ﺷﺎﺧﻪ ای از ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ
ﻫﺎگﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ روی ﺑﺎزﻳﺪی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﻮاﺗﻮﺗﺮوف :ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻧﺮژی
ﺷﺪه آﻣﻮﻧﻴﺎک ) ،(NH۳ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ
ﺧﻮد را از ﮔﺎزﻫﺎی اﺣﻴﺎ ٔ
ﻫﻴﺪروژن ) (H۲Sو ﻳﺎ ﻣﺘﺎن ) (CH۴ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژ :وﻳﺮوسﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﺴﻢ :ﺑﻴﻤﺎری ﮐﺸﻨﺪه ای ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺧﻮردن
ﮐﻨﺴﺮوﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻢِ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻢ اﻳﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﮋکدار ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﮋکﻫﺎﻳﺶ
ﭘﺎراﻣﺴﯽ :ﻧﻮﻋﯽ ﺗﮏ ٔ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺎذب :ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽﻫﺎی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎﻓﯽ
ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﻴﺐاﻧﺪ.
ﭘﺮاﮐﻨﺶ :اﻟﮕﻮی ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﺤﻴﻂ
زﻳﺴﺖ.
ﭘﺮاﻳﻤﺮ ــ آﻏﺎزﮔﺮ :ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ آﻧﺰﻳﻢ
 DNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ آن،
آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺮوــ وﻳﺮوس :وﻳﺮوﺳﯽ ﮐﻪ ژﻧﻮم ﺧﻮد را درون ژﻧﻮم
ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻨﺪه :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ روی
ﺗﻮاﻟﯽﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻨﺪه در  DNAﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژنﻫﺎ اﺛﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد.
ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﯽ
ﭘﺮوژۀ ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن ):(HGP
ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺮ ژن
ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ٔ
روی ﻫﺮ ﮐﺮوﻣﻮزوم.

ﭘﺮﻳﻮنﻫﺎ :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎریزا ﺷﻮﻧﺪ و
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺳﺘﺎﻧﻠﯽ ﭘﺮوزﻳﻨﺮ آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎل  ۱۹۸۲ﮐﺸﻒ
ﮐﺮد.
 RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز :آﻧﺰﻳﻤﯽ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ  RNAﺳﺎزی را
ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﻼزﻣﻴﺪ  :Tiﭘﻼزﻣﻴﺪ اﻟﻘﺎﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻣﻮر در ﮔﻴﺎﻫﺎن.
ﭘﻼزﻣﻴﺪ :ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAﺣﻠﻘﻮی ﮐﻪ درون ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ
ﺣﻀﻮر دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﺮوﻣﻮزوم اﺻﻠﯽ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.
 RNAﭘﻴﮏ)RNA:( mRNAای ﮐﻪ از روی DNA
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻴﺮووات :ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻴﻠﯽ :ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺿﺨﻴﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻳﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ دارد.
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﺴﻔﻮدیاﺳﺘﺮ :ﭘﻴﻮﻧﺪی ﮐﻮواﻻن در ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ
اﺳﻴﺪﻫﺎ ﮐﻪ در آن ﮔﺮوه ﻫﻴﺪروﮐﺴﻴﻞ ﻗﻨﺪ ﻳﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺑﻪ
ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺎژک ﺑﺎﮐﺘﺮی :ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪی از ﺟﻨﺲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﺑﻴﺮون ﻣﯽآﻳﺪ و ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻪ از ِ
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺎژﮐﺪاران ﭼﺮﺧﺎن :ﮔﺮوﻫﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﮐﻦ درﻳﺎﻫﺎ و آبﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﻪ از
و
ٔ
ﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺨﻤﻴﺮ اﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ :ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺨﻤﻴﺮ ،ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﭘﻴﺮووات
ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺨﻤﻴﺮ :ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﺑﯽﻫﻮازی ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﭘﻴﺮووات ﺣﺎﺻﻞ از
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺮﺑﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎﻳﯽ
ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ وارد
ٔ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎﻧﻮل ،ﻻﮐﺘﺎت و… ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ :ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ،
283

ﻳﺎ ﺣﺠﻢ در ﻳﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ.
ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻞﻫﺎ :ﮔﺮوﻫﯽ از آرﮐﯽﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮐﻪ در آبﻫﺎی
ﺑﺴﻴﺎر داغ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ از ﻣﻮاد
ﮔﻮﮔﺮددار اﻧﺮژی ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه :ﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ اﻓﺮادی
ﮐﻪ در ﻳﮏ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ :ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﮐﻪ ﻃﯽ آن از اﻧﺮژی ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت
آﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ  ATPاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری :ﻓﺮآﻳﻨﺪی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮐﻪ ﻃﯽ
آن اﮐﺴﻴﮋن ﺟﺬب و دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ آزاد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﮐﺴﻴﻦﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ :ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ّ
ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ :ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻴﺴﻪای ﺷﮑﻞ و ﭘﻬﻦ از ﺟﻨﺲ
ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺎﻧﺪاران ﺗﺮاژن :ﺟﺎﻧﺪاری ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ژﻧﯽاش ،ﺷﺎﻣﻞ
ژن ،ﻳﺎ ژنﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ :ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻬﺶ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ در آن ﻳﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
از ﻳﮏ ژن ﺑﺎ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮی ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮاﻟﯽ ﺧﺎص از
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﺰﻳﻢ :ﻣﺤﺪود ٔ
 DNAﮐﻪ آﻧﺰﻳﻢ آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺪاﻳﯽ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﯽ( :ﺟﺪاﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ
ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻳﮏﮔﻮﻧﻪ در اﺛﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ.
ﺟﺪاﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ :ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ زادهﻫﺎی ﺑﺎرور
در ﮔﺮوهﻫﺎﻳﯽ از ﺟﺎﻧﺪاران ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً دارای اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺟﺪاﻳﯽ رﻓﺘﺎری :ﺟﺪاﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻳﮏﮔﻮﻧﻪ
در اﺛﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت.
ﺟﺪاﻳﯽ زﻣﺎﻧﯽ :ﺟﺪاﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن
ﺟﺎﻧﺪاران از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﺟﺪاﻳﯽ ﮔﺎﻣﺘﯽ :ﺟﺪاﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی
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ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﺟﺪاﻳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ :ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آﻣﻴﺰش در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.
ﺟﻬﺶ :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی .DNA
ﺟﻬﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻬﺎرﭼﻮب :ﺟﻬﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﻳﺎ ﺣﺬف ﺷﺪن ﺗﻌﺪادی ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآﻳﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ
اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﺣﺮوف ﺳﻪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه،
ﻣﻀﺮب  ۳ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺟﻬﺶﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪای :ﺟﻬﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
ژن را ،روی ﻳﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭼﺮﺧﮥ ﮐﺮﺑﺲ :ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازی ﮐﻪ ﻃﯽ
آن ﭘﻴﺮووات ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ وارد ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ و ﺗﺎ
ﺗﺸﮑﻴﻞ  CO۲ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺘﻴﮏ :ﭼﺮﺧﻪای ﮐﻪ در آن وﻳﺮوس ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺰوژﻧﯽ :ﭼﺮﺧﻪای ﮐﻪ ﻃﯽ آن ،ژﻧﻮم وﻳﺮوس
ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺮووﻳﺮوس ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻮد.
 mRNAﭼﻨﺪ ژﻧﯽmRNA :ای ﮐﻪ از روی اﭘﺮان
ﭼﻨﺪژﻧﯽ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺬف رﻗﺎﺑﺘﯽ :ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺬف در اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻪ در آن
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﺎراﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ را از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده و ٔ
ﺧﺰاﻧﮥ ژﻧﯽ :ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮلﻫﺎی
زاﻳﺸﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ.
دﺋﻮﺗﺮوﻣﻴﺴﺖﻫﺎ :ﮔﺮوﻫﯽ از ﻗﺎرچﻫﺎ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ
ﺟﻨﺴﯽ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
درﺧﺖﻫﺎی ﺗﺒﺎرزاﻳﺸﯽ :ﻃﺮحﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن
ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺪار.
درون ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ :ﻧﻈﺮﻳﻪای ﮐﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ

و ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎ از ﻧﺴﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﻮازی ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
درونآﻣﻴﺰی :آﻣﻴﺰش ﻣﻴﺎن ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ آﻟﻞﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
دﻳﺎﺗﻮم :ﮔﺮوﻫﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ دوﻗﺴﻤﺘﯽ و ﺳﻴﻠﻴﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دارای
ٔ
دﻳﺮﻳﻨﻪﺷﻨﺎﺳﺎن :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﭘﺮﺗﻮﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﮕﻮارهﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
 :RFLPﻗﻄﻌﺎت  DNAﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮش آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎی
ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ.
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺟﺎﻧﺪار ﮐﻪ در آن ﻳﮑﯽ ﺳﻮد
راﺑﻄﮥ اﻧﮕﻠﯽٔ :
و دﻳﮕﺮی زﻳﺎن ﻣﯽﺑﺮد.
راﻧﺶ ژن :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﻟﻞﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﺛﺮ
روﻳﺪادﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ.
راهاﻧﺪاز :ﻣﮑﺎﻧﯽ از  DNAﮐﻪ آﻧﺰﻳﻢ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز
ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ روی آن ،روﻧﻮﻳﺴﯽ را از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺻﺤﻴﺢ
آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﻓﺘﺎر :ﻋﻤﻞ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻋﻤﺎل ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﻣﺤﺮک از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﺪ.
رﻓﺘﺎر ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ :رﻓﺘﺎر ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﮐﻪ در آن ﺟﺎﻧﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺑﺪون آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ،ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
رﻓﺘﺎر وراﺛﺘﯽ )ژﻧﯽ( :رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ژﻧﯽ دارد.
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ
رﻧﮓآﻣﻴﺰی ِ ﮔﺮم :ﻧﻮﻋﯽ رﻧﮓ آﻣﻴﺰی
ٔ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮی
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
روﺑﻴﺴﮑﻮ :آﻧﺰﻳﻤﯽ ﮐﻪ در واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی ،واﮐﻨﺶ
ﺗﺮﮐﻴﺐ  CO۲ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ  ۵ﮐﺮﺑﻨﯽ را ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روزنداران :آﻏﺎزﻳﺎﻧﯽ درﻳﺎزی ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪای ﻣﺤﮑﻢ و
ﺳﻮراخدار از ﺟﻨﺲ آﻫﮏ دارﻧﺪ.
روﻧﻮﻳﺴﯽ :ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮﻟﮑﻮل  RNAاز روی

.DNA
رﻳﺒﻮزوم :از اﺟﺰای ﺳﻠﻮل ﮐﻪ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ،
ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری و ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ وﺟﻮد دارد و از  rRNAو
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 RNAرﻳﺒﻮزوﻣﯽ ) :(rRNAﻣﻮﻟﮑﻮل RNAای ﮐﻪ
در ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻳﺒﻮزوم ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﻳﺰوﺋﻴﺪ :رﻳﺴﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺎرچﻫﺎ
رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن را
و ﺧﺰه ﮔﻴﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻘﺶ
ٔ
دارﻧﺪ.
زﻧﺠﻴﺮۀ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
ﺷﺪه اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ در
ﻧﺎﻗﻞ اﻟﮑﺘﺮون ﮐﻪ از اﻧﺮژی آزاد ٔ
واﮐﻨﺶﻫﺎی اﮐﺴﻴﺪ و اﺣﻴﺎء ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻴﻞ  ATPو ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﭘﺮاﻧﺮژی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ
در ﻏﺸﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری ،ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪی
ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ و ﻏﺸﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﯽ ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮت ﻫﺎ ﻗﺮار
دارﻧﺪ.
زﻳﮕﻮﺳﭙﻮر :زﻳﮕﻮت دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪی ﮐﻪ از ﺟﻔﺖ ﺷﺪن
ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی دارای ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.
دﻳﻮاره ﺿﺨﻴﻢ
زﻳﮕﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ :ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﺑﺎ
ٔ
ﺷﺎﺧﻪ زﻳﮕﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ
ﮐﻪ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻓﺮاد
ٔ
اﺳﺖ.
زﻳﮕﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ :ﺷﺎﺧﻪای از ﻗﺎرچﻫﺎ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻫﺎگﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯽ در زﻳﮕﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه
ژن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪه :ژن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ٔ
روﻧﻮﻳﺴﯽ اﭘﺮان.
ژن ﺧﻮدﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر :ﻧﻮﻋﯽ ژن ﭼﻨﺪ آﻟﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از آﻣﻴﺰش
ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻤﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎﻟﻢ از ﻳﮏ ژن،
ژن درﻣﺎﻧﯽ :ﻗﺮار دادن ﻳﮏ
ٔ
درون ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻓﺮدی ﮐﻪ دارای ﻧﺴﺨﻪای ﻧﺎﻗﺺ از
آن ژن اﺳﺖ.
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ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺘﻮای  DNAﻳﮏ ﺟﺎﻧﺪار را ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ژﻧﻮمٔ :
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮگ ﺷﺒﺪری :ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﺪل دوﺑﻌﺪی
ﻣﻮﻟﮑﻮل  tRNAاز ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﻨﮕﻮاره :ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ،ﻳﺎ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺪه ،ﻳﺎ اﺛﺮات
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﻴﺶ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮی :ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آزاد ﮐﺮدن
اﮐﺴﻴﮋن در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ  aو
ﺳﺎﻳﺮ رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﯽّ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ ،رﻳﺒﻮزوم و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮت
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارﻧﺪ.
ﺷﺎرش ژن :ورود ﻳﺎ ﺧﺮوج آﻟﻞﻫﺎ از ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻓﺮاد.
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ :ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای زﻳﺴﺘﻦ در
ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ.
ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﮐﻼﺳﻴﮏ :رﻓﺘﺎر ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر در
آن ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ﺑﯽاﺛﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺤﺮک ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪه :ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
اﭘﺮان ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﺗﺼﺎل آن را ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻤﮑﻦ ﻳﺎ
ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ
ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ٔ
روﻧﻮﻳﺴﯽ در ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ.
ﻏﺬاﻳﺎﺑﯽ ﺑﻬﻴﻨﻪ :راﻫﺒﺮد ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺮژی در ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن.
ﻏﺮﺑﺎل ﮐﺮدن :ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎی دارای ژن
ﺧﺎص از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎ )در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ(.
ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﺑﺪن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را وادار ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی و
286

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ را
ﻣﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  :IIﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺬب ﻧﻮری آن
در ﻃﻮل ﻣﻮج  ۶۸۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  :Iﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺬب ﻧﻮری آن
در ﻃﻮل ﻣﻮج  ۷۰۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺮوﻣﻮن :ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻧﻮران
ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
رﻳﺸﻪ ﺑﻌﻀﯽ
ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪای :ﻗﺎرچﻫﺎی ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺎ ٔ
ﮔﻴﺎﻫﺎن.
ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰور :ﻣﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ واﮐﻨﺶﻫﺎی
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ در آﺧﺮ ،دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ :رﻧﮕﻴﺰه ای واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Aﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ رﻧﮓ ﻫﺎی زرد و ﻧﺎرﻧﺠﯽ و ﻗﺮﻣﺰ در
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﮑﻨﺰ :ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺨﻤﺮ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺮﻓﮏ
دﻫﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺎوﺷﮕﺮ :ﻗﻄﻌﻪای از  RNAﻳﺎ  DNAﺗﮏرﺷﺘﻪای
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮاد رادﻳﻮاﮐﺘﻴﻮ ﻳﺎ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎندار ﺷﺪه ﺑﻪ ٔ
ﻣﮑﻤﻞ ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻗﻄﻌﺎت  DNAﺑﻴﻦ ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی
ﮐﺮاﺳﻴﻨﮓ ُاورٔ :
ﻫﻤﺘﺎ در ﺗﺘﺮادﻫﺎی ﻣﻴﻮز .I
ﮐﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس :ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ.
رﻧﮕﻴﺰه ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ
ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ :ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻼﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ٔ
وﺟﻮد دارد و ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ
اﺳﺖ.
ﮐﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻢ :ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﯽﻫﻮازی ﮐﻪ
در ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﻨﺴﺮو ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺳﺘﺮون ﻧﺸﺪهاﻧﺪ،
ﺳﻤﯽ ﻣﻬﻠﮏ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﺴﻢ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن :ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪای ﺧﺎص از  DNAدر ﺳﻠﻮل
ﻣﻴﺰﺑﺎن.
ﻫﻤﻪ راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ و
ﮐُﻨﺎمٔ :
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪار در ﻣﺤﻴﻂ.
ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی :ﻃﻴﻒﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﻳﮏ
ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮان زﻳﺴﺘﻦ در آﻧﻬﺎ را دارد.
ﮔﻮﻧﻪ آن را
ﮐﻨﺎم واﻗﻌﯽ :ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی ﮐﻪ ﻳﮏ ٔ
اﺷﻐﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﻮاﺳﺮوات :رﻳﺰ ﮐﻴﺴﻪﻫﺎﻳﯽ از ﺟﻨﺲ ﻟﻴﭙﻴﺪ ،آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ
و ﻗﻨﺪﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ.
ﮐﻴﺘﻴﻦ :ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﻳﺪ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﯽ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺸﺮات و
ٔ
ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ :ﮔﺎﻣﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ
آﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
ﮔﻠﺴﻨﮓ :ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺎﻧﺪار ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﻳﮏ
ﻗﺎرچ و ﻳﮏ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﮐﻪ در ﺳﻴﺘﻮﺳﻞ
ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ :اوﻟﻴﻦ
ٔ
ﺳﻠﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ :ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻴﻨﯽ از ﺟﺎﻧﺪاران ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ و در
ﺣﺪ ﺗﻌﺎدل ﻧﮕﻪ دارد.
ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ دﮔﺮﻣﻴﻬﻨﯽ :ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاﻳﯽ
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ ﻫﻢﻣﻴﻬﻨﯽ :ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ در ﻳﮏ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﮔﻴﺎﻫﺎن  :CAMﻧﻮﻋﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ اوﻟﻴﻦﺑﺎر
ﺗﻴﺮه ﮐﺮاﺳﻮﻻﺳﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.
در ﮔﻴﺎﻫﺎن ٔ
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ
ﮔﻴﺎﻫﺎن  :C۴ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از
ٔ
واﮐﻨﺶ ﻫﺎی دﻳﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ
دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ در اﻳﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﻳﮏ اﺳﻴﺪ ۴ﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﺖ.
ﮔﻴﺎﻫﺎن  :C۳ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ

ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل
ﻓﻘﻂ از
ٔ
ﭘﺎﻳﺪاری ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻳﮏ اﺳﻴﺪ  ۳ﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﺖ.
ﻟﮑّﮥ ﺳﺎدرن :روﺷﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل  DNAاز ژل
اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺬب .DNA
 DNAﻟﻴﮕﺎز :آﻧﺰﻳﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﺴﻔﻮدیاﺳﺘﺮ را ﻣﻴﺎن
دو  DNAﮐﻪ ﻫﺮ دو دارای اﻧﺘﻬﺎی ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﻳﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮم ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮزﻳﺲ :ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻴﻤﺎری
ﺳﻞ .اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ
اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﻧﻮژنﻫﺎ :ﮔﺮوﻫﯽ از آرﮐﯽﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﮐﺴﺐ
اﻧﺮژی از ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺟﺎﻧﻮران ﮔﺎز ﻣﺘﺎن )  (CH ۴ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﺮک ﻧﺸﺎﻧﻪ :ﻣﺤﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﺑﺎ اﻟﮕﻮی
ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻼﻧﻴﻨﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺘﯽ :ﺗﻴﺮه ﺷﺪن رﻧﮓ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻧﺪار
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
ﺻﻨﻌﺘﯽ.
ﻣﻮﻟﮑﻮل  :ATPﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺳﻪﻓﺴﻔﺎﺗﻪای ﮐﻪ اﻧﺮژی ﻻزم
ﺑﺮای ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﯽ ﺧﺎﺻﯽ
از ) DNAاُﭘﺮاﺗﻮر( در اﭘﺮان ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻞ
روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ :اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮل DNAای ﮐﻪ ﺣﺎوی ژنﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ
ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪی از ژنﻫﺎﺳﺖ.
ﺗﻮده ﺣﺎﺻﻞ از رﺷﺪ و اﻧﺸﻌﺎب ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎی
ﻣﻴﺴﻠﻴﻮمٔ :
ﻗﺎرچﻫﺎ.
ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮ :رﻳﺰﮐﻴﺴﻪای ﮐﻪ از زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه آﻣﻴﻨﻮ
اﺳﻴﺪی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 RNAﻧﺎﻗﻞ ) :(tRNAاز ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  RNAﮐﻮﭼﮏ
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ﮐﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ را ﺑﻪ رﻳﺒﻮزوم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺎزاﻳﯽ دورﮔﻪ :ﻧﺎزا ﺑﻮدن اﻓﺮاد ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﻴﺰش
دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺛﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ.
ٔ
ﻧﺎزﻳﺴﺘﺎﻳﯽ دورﮔﻪ :ﻣﺮگ ﺟﻨﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻟﻘﺎح
ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ژﻧﯽ.
ﻧﺨﻴﻨﻪ :رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ای ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ از اﺟﺘﻤﺎع آﻧﻬﺎ
ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ﻗﺎرچﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
دوره
ﻧﻘﺶ ﭘﺬﻳﺮی :ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ از ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﮐﻪ در
ٔ
ﻣﺸﺨﺼﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﻮر رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ارﺗﺒﺎط
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻏﺮﻳﺰی دارد و در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ارﺗﺒﺎط
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﺪی اﻓﺮاد ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
 DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ :ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از  DNAدو ﻳﺎ
ﭼﻨﺪ ﻓﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ :آراﻳﺶ ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎ ﻃﯽ ﻣﻴﻮز  Iﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد
ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ :ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺷﻴﻤﻴﻮاﺗﻮﺗﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎک
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﮐﺸﺎورزی و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ
ﺣﺎﺋﺰاﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ و در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻘﺶ دارد.
واﮐﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهای ﭘﻠﻴﻤﺮاز ) :(PCRروﺷﯽ ﺑﺮای
ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪای از .DNA
واﮔﺮاﻳﯽ )اﺷﺘﻘﺎق( :اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺟﺎﻧﺪاران ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
وﮐﺘﻮر :ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﻣﻴﺰﺑﺎن در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ.
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ) B۱ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ( :وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﯽ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﮐﻪ در
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﻴﺮووات ﺑﻪ اﺳﺘﻴﻞ  COAﻧﻘﺶ دارد.
وﻳﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ :ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎریزای ﮔﻴﺎﻫﯽ
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و ﺷﺒﻴﻪ وﻳﺮوس ﮐﻪ ﺟﻨﺲ آﻧﻬﺎ از  RNAﺗﮏرﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و ﮐﭙﺴﻴﺪ ﻧﺪارﻧﺪ.
وﻳﺮوس :ﻗﻄﻌﻪای از ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪ ﮐﻪ درون ﭘﻮﺷﺸﯽ
از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺮار دارد.
ﻫﺎﻟﻮﻓﻴﻞﻫﺎ :ﮔﺮوﻫﯽ از آرﮐﯽﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮐﻪ در آبﻫﺎی
ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺘﺮوﺗﺮوف :ﺟﺎﻧﺪاری ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ،
ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت آﻟﯽ ﺑﺴﺎزد.
ﻫﺮم ﺟﻤﻌﻴﺖ :ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻤﻮدار ﻫﺮﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﻴﺖ
آدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ در ﭘﺎﻳﻴﻦ
و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﻦﺗﺮ در ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻢزﻳﺴﺖ :دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺪار از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪ در
راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
درازﻣﺪت ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ٔ
راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن دو ﺟﺎﻧﺪار ﮐﻪ در آن ﻳﮑﯽ ﺳﻮد
ﻫﻢﺳﻔﺮﮔﯽ:
ٔ
ﻣﯽﺑﺮد و دﻳﮕﺮی ﻧﻪ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد و ﻧﻪ زﻳﺎن.
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ژن در ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ.
ﻫﻢﻳﻮﻏﯽ :ﻋﻤﻞ
ٔ
ﻫﻤﻪﭼﻴﺰﺧﻮار :ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﺎﻧﻮران ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻴﺎری :راﺑﻄﻪای ﮐﻪ در آن ﻫﺮ دو ﻃﺮف از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻳﺎدﮔﻴﺮی :ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻧﺪار ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﮏ ژن ــ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ :ﻧﻈﺮﻳﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ ژن را ﻣﺴﺌﻮل
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﯽداﻧﺪ.
دﻳﻮاره آﻧﻬﺎ
ﻳﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ :ﮔﺮوه ﻋﻤﺪهای از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮐﻪ
ٔ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آرﮐﯽ
دارای ﭘﭙﺘﻴﺪ و ﮔﻠﻴﮑﺎن اﺳﺖ.
ٔ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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