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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 1تغییر گونه ها و انتخاب طبیعی
اندیشه تغییر گونه ها را اولین بار فیلسوفان رومی ارائه کردند .در 1859چارلز داروین طبیعی دان
ٔ
انگلیسی که شواهد متقاعد کننده ای مبنی بر تغییر گونه ها به دست آورده بود ،ساز و کار قابل قبولی برای
توضیح چگونگی این فرآیند منتشر کرد.
نظریه داروین نیز مانند سایر نظریه های علمی ،در طول سال ها آزمایش و مشاهده دچار تحول
ٔ
نتیجه کارهای علمی چارلز داروین شکل گرفت،
نظریه جدید تغییر گونه ها که در
ٔ
شده است .اگر چه ٔ
نظریه داروین می تواند
امروزه متحول شده است ،اما بنابراعتقاد بسیاری از زیست شناسان امروزی ٔ
مبنای گوناگونی حیات در زمین را توضیح دهد.
بیشتر بدانید
رشته پزشکی ،یا الهیات
پدر چارلز داروین پزشک ثروتمندی بود که از او می خواست در ٔ
تحصیل کند.

1882

مرگ

1859

انتشار کتاب خاستگاه گونه ها

از طریق انتخاب طبیعی

1809

تولد

شکل  1ــ 4ــ چارلز داروین
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رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ او ﻫﻤﻮاره از اﻋﻤﺎل
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،او در ﺳﻦ  ۱۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ٔ
ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺪون ﺑﯽﺣﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﮔﺮﻳﺰان ﺑﻮد .ﭘﺪر داروﻳﻦ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ او را ﺑﺮای
رﺷﺘﻪ اﻟﻬﻴﺎت ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﻳﺞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد .او در ٔ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت را ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﻳﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان داروﻳﻦ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎس ﻏﻴﺮرﺳﻤﯽ در ﻳﮏ ﺳﻔﺮ
درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻴﮕﻞ ۱ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻳﮏ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ،
اﻣﺎ ﮐﺎﭘﻴﺘﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﻳﮏ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎس دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﮐﺸﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .داروﻳﻦ در ﺳﻦ
درﺑﺎره ﺟﺎﻧﺪاران
ﻧﺤﻮه ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺸﺮﻳﺖ را
ٔ
 ۲۲ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻳﻦ ﺳﻔﺮ درﻳﺎﻳﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ او و ٔ
ﺗﻐﻴﻴﺮ داد )ﺷﮑﻞ ۲ــ.(۴

آﺳﻴﺎ

اﻣﺮﻳﮑﺎی

اروﭘﺎ

اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام

اﻓﺮﻳﻘﺎ
اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ

اﻗﻴﺎﻧﻮس
اﻃﻠﺲ
اﻣﺮﻳﮑﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ

اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﺟﺰاﻳﺮ
ﮔﺎﻻﭘﺎﮔﻮس
ﮐﺸﺘﯽ اچ .ام .اس .ﺑﻴﮕﻞ

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

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

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

ﺳﻬﺮۀ ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺸﺮه ﺧﻮار درﺧﺘﯽ

ﺳﻬﺮۀ ﮐﺎﮐﺘﻮس ﺧﻮار زﻣﻴﻨﯽ
ﮐﺎﮐﺘﻮس ﺧﻮار

ﺣﺸﺮه ﺧﻮار
ﺳﻬﺮۀ ﮔﻴﺎه ﺧﻮار درﺧﺘﯽ

ﺳﻬﺮۀ ﺑﺰرگ زﻣﻴﻨﯽ

ﻣﻴﻮه ﺧﻮار

داﻧﻪ ﺧﻮار

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

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

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

رﺷﺪ ﻋﺪدی
رﺷﺪ ﻫﻨﺪﺳﯽ

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

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

اﻓﮑﺎر داروﻳﻦ دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﺿﻴﻪ او ــ ﺗـﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺎ ﺑـﺮاﺳﺎس اﻧﺘـﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ــ را
از زﻣـﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﻓـﮑﺎر داروﻳـﻦ،
ٔ
زﻣﻴﻨﻪ ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﮐﺸﻔﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﻪ وﻳﮋه در ٔ
درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی
دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ
ٔ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی داروﻳﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺮوزی ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﻳﻪ داروﻳﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ دارﻧﺪ
ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻠﻴﺪی ٔ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد زاده ﻫﺎ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺻﻔﺎت اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻫﻢاﮐﻨﻮن زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ژن ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺻﻔﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻳﮏ ﺻﻔﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻧﺪ ،زﻳﺮا اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﺟﻤﻌﻴﺖ،
اﻟﻞ ﻫﺎی آن ﺷﮑﻞ ﻫﺎ را دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻟﻞ ﻫﺎ در
ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،در ﻃﻮل زﻣﺎن ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﺟﻬﺶ ﻫﺎ و ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ اﻟﻞ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم زادآوری
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جنسی انجام می شود ،منابع بی انتهایی برای ایجاد انواع جدید ،به منظور عمل انتخاب طبیعی یا
گونه گیاهی در اثر انتخاب مصنوعی نشان
دامنه تغییر یک ٔ
مصنوعی فراهم می کند .در شکل    6ــٔ 4
داده شده است.

کلم بروکلی
کلم گل

کلم برگ

کلم بروکسل

گونه براسیکا
همه این گیاهان که متعلق به ٔ
شکل  6ــ 4ــ تغییر در گیاهان زراعیٔ .

اولراسه ،1هستند ،از طریق زاد گیری انتخابی (انتخاب مصنوعی) ایجاد شده اند.

نظریۀ ترکیبی انتخاب طبیعی

نحوه وراثت صفات اطالع چندانی نداشتند .آنان معتقد بودند که
داروین و هم عصران او از ٔ
همواره فرزندان ،حد واسط صفات والدین را نشان می دهند .مثال ً تصور می کردند از آمیزش گیاهی
که گل های زرد دارد ،با گیاهی که گل های آبی دارد ،باید گیاهی با گل های سبز (مخلوط زرد و آبی)
به وجود آید .نتایج کارها و تحقیقات گریگور مندل تا سال  ،1900یعنی  18سال پس از مرگ داروین
مورد بررسی قرار نگرفت .نظریه ای که امروزه مورد قبول زیست شناسان است به نظریۀ ترکیبی
شده
انتخاب طبیعی مشهور است .این نظریه که بر مبنای کارهای داروین و مندل قرار دارد ،تکمیل ٔ
 Brassica oleraceaــ 1
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نظریه ترکیبی ،گوناگونی ژنی در جمعیت ها براساس این موارد
کارهای این دو دانشمند است .طبق ٔ
است:
ــ جهش (کروموزومی و ژنی)
ــ تفکیک کروموزوم های والدین هنگام تقسیم میوز
مبادله قطعاتی بین کروموزوم های همتا که هنگام میوز صورت می گیرد و به کراسینگ اوور
ــ
ٔ
معروف است.
ــ لقاح تصادفی گامت های نر و ماده با یکدیگر
پایه این نظریه ،گوناگونی ژنی منجر به این موارد می شود:
بر ٔ
ــ در فنوتیپ افراد ظاهر می شود.
ــ در هر محیط ،بعضی از فنوتیپ ها سازگارترند و جانداران را قادر می سازند در آن محیط بیشتر
تولیدمثل کنند.
ــ بر اثر انتخاب طبیعی ،فراوانی نسبی صفات در جمعیت ها تغییر می کند و در نهایت گونه های
جدید پدیدار می شوند.
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بیشتر بدانید
ارسمـوس دارویـن (1802ــ)1744

ژان باپتیست المارک (1829ــ)1744

نوه خود سهم داشت.
افکار ٔ

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

پدربزرگ داروین احتماال ً با پذیرش
وراثت صفات اکتسابی در شکل گیری

هربرت

اسپنسر

نظریه قابل قبولی
نخستین کسی بود که
ٔ

(1903ــ)1820

تنظیم اندازۀ جمعیت انسان مؤثرند.

«اصول زمین شناسی» اثر عمیقی بر داروین

داد.

گذاشت .فرآیندهایی که امروزه مشاهده

میکنیم ،همیشه وجود داشته است.

آلفرد راسل واالس (1913ــ)1823

داروین کشف و به او ارسال کرد.

چنین نوشت :جنگ و گرسنگی در

چارلز لیل (1875ــ )1797با کتاب خود

مفهوم «بقای شایسته ترین» را ارائه

نظریۀ انتخاب طبیعی را مستقل از

ریورند توماس مالتوس (1866ــ     )1838

چارلز داروین

(1882ــ  )1809نظریۀ تغییر

گونه ها از طریق انتخاب
طبیعی

گریگور مندل (1884ــ )1822اساس

ژنی وراثت را کشف کرد .الگوی

وراثت مندلی  34سال بعد پایه های

انتخاب طبیعی را توجیه کرد.

اگوست وایزمن (1914ــ )1834کشف
کرد که کروموزوم ها اساس وراثت
هستند و بنابر این نظری ٔه وراثتی بودن

جولیان هاکسلی (1975ــ)1887

صفات اکتسابی را رد کرد.
فیشر (1962ــ)1890

هالدین (1964ــ    )1898
رایت (1988ــ)1889

علم ژنتیک جمعیت و مدل های

ریاضی تغییر گونه ها و ژنتیک را بنیان

ارنست مایر (2005ــ )1904

نظریۀ جدید ترکیبی
در اواسط قرن بیستم

در پرتو پیشرفت های
زیست شناسی ارائه
شد.

گذاشتند.

پیدایش نظریۀ جدید ترکیبی
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دوبژانسکی (1975ــ)1900

در دهه های  1930و  1940نظریۀ

نظریه
جدید ترکیبی را براساس
ٔ
داروین با استفاده از شواهد ژنتیک،

دیرین شناسی و سایر رشته های

زیست شناسی پایه ریزی 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 ٔ
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تغییرهای پی درپی ،بخشی از ساختار ژنتیکی آنها را تغییر داده باشد .از این رو ،در طول زمان ،تغییرات
بیشتر و بیشتری در توالی نوکلئوتیدی ژن ها ایجاد شده است.این پیش بینی ها برای اولین بار از طریق
تجزیه و تحلیل توالی آمینواسیدی پروتئین های مشابه در چندین گونه مورد آزمایش قرار گرفت.
پروتئین ها :می دانید که ژن ها توالی آمینواسیدی پروتئین ها را تعیین می کنند .در صورت
گذشته نزدیک تر از یک نیای مشترک ایجاد شده باشند ،نسبت به
وقوع تغییر ،گونه هایی که در
ٔ
گونه هایی که نیای آنها در گذشته های دورتر از هم جدا شده اند ،دارای تفاوت کمتری در توالی
آمینواسیدی خود هستند .نیای مشترک گونه ای است که دو یا چند گونه از تغییر آن اشتقاق پیدا
مقایسه یک زنجیره از هموگلوبین جانوران مختلف با یک دیگر شباهت هایی را بین آنها
کرده باشند.
ٔ
نشان می دهد (جدول  1ــ.)4
جدول  1ــ 4ــ مقایسه توالی هموگلوبین در چند جاندار .گونه هایی که نیای مشترک آنها در گذشته های
نزدیک تر قرار داشته است ،از نظر توالی آمینو اسیدی هموگلوبین خود دارای تفاوت کمتری هستند.
                    
مقایسۀ هموگلوبین چند جانور مختلف

گونه
گوریل

تعداد آمینواسیدهای متفاوت
٭

0

میمون رزوس

7

موش

26

مرغ

44

قورباغه

66

المپری

124

٭ مبنای مقایسه گوریل است.

نوکلئیک اسیدها :تغییرات نوکلئیک اسیدها ،مثال ً جانشینی نوکلئوتید ،باعث تغییراتی در توالی
مقایسه توالی دقیق نوکلئوتیدهای ژن ها ،می توانند به طور
آمینواسیدی پروتئین ها می شود .دانشمندان با
ٔ
گونه جدید تخمین بزنند .آنان با
گونه نیایی به دو ٔ
مستقیم تعداد تغییرات نوکلئوتیدی را حین اشتقاق یک ٔ
استفاده از اطالعات حاصل از پروتئینها و نوکلئیک اسیدها ،طرحی شبیه آنچه در شکل      8ــ 4نشان داده
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شده است به دست آورده اند .این گونه طرح ها که درخت های تبارزایشی نیز نام دارند ،چگونگی ارتباط
تحولی جانداران را نشان می دهند .درخت های تبارزایشی شواهدی برای تغییر گونه ها فراهم می آورند.
گوریل
مرغ

موش
قورباغه

المپری

شکل   8ــ 4ــ درخت تبارزایشی که برای ژن هموگلوبین ترسیم شده است.

کالبد شناسی (آناتومی) و مراحل تکوین جانداران ،احتمال وجود نیاکان مشترک
را تقویت می کنند.

مقایسه ساختارهای بدن جانداران مختلف اغلب مشابهت هایی اساسی نشان می دهد ،حتی اگر
ٔ
این ساختارها وظایف متفاوتی داشته باشند .مثالً ،گاه ساختاری استخوانی در یک جاندار وجود دارد
و وظیفه ای انجام می دهد ،اما همین ساختار در جانداری دیگر به نسبت کوچک تر شده ،فاقد نقش
دهنده تغییرات
شناخته شده ای است ،یا نقش بسیار جزئی برعهده دارد .چنین ساختارهایی که نشان ٔ
جاندار در گذشته هستند ،اندام وستیجیال 1نامیده می شوند (شکل 9ــ .)4
استخوان های مهره داران مختلف ،متفاوتند .با این حال شباهت اساسی در ساختار استخوان های
آنها دیده می شود .این شباهت اساسی می تواند حاکی از آن باشد که مهره داران یک نیای مشترک
داشته اند .همان طور که در شکل  10ــ  4مالحظه می کنید ،اندام های جلویی مهره داران ،از استخوان های
واژه التینی  vestigiumبه معنی رد پا گرفته شده است.
1ــ  vestigialاز ٔ
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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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تاریخ تغییر جانداران را در طول نمو رویان نیز می توان دید .نمو رویان مرغ را با نمو رویان سایر
مهره داران که در شکل 11ــ 4نشان داده شده است ،مقایسه کنید .هر رویان یک دم ،چهار جوانه که
حفره گلویی (حاوی آب شش های ماهی و دوزیستان) ایجاد می کند.
منشأ اندام های حرکتی هستند و یک ٔ
دم اکثر مهره داران در بلوغ نیز باقی می ماند .اگرچه این ساختارها در گروه های مختلف مهره داران با
سرعت های مختلفی نمو پیدا می کنند ،با این حال همولوگ هستند .تنها ماهی های بالغ و دوزیستان نابالغ
حفره های گلویی خود را حفظ می کنند.

		
مرغ خانگی

الک پشت

ماهی

اولیه نمو دارای صفت های مشترکی هستند .با تداوم
شکل 11ــ4ــ رویان های چند جانور مهره دار .رویان های مهره داران در مراحل ٔ

نمو ،ساختارهای مختلف تغییر می کنند و شکل نهایی آنها ایجاد می شود.
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بیشتر بدانید
اصالح یک تصور نادرست

بسیاری تصور می کنند ساختارهایی وستیجیال نامیده می شوند که بدون استفاده باشند ،اما
درواقع بسیاری از چنین ساختارها دارای وظیفه ای هستند .بسیاری از ساختارهای وستیجیال که
وظیفه سبک تری برعهده دارند و یا در مقایسه با ساختارهای مشابه در نیاکان ،وظیفه
کوچک تر هستند
ٔ
زرده تخم پرندگان و
کیسه رویانی که در پستانداران همولوگ ٔ
متفاوتی را برعهده دارند .برای مثالٔ ،
کیسه ٔ
خزندگان است ،وستیجیال درنظر گرفته می شود ،زیرا مواد غذایی رویان در حال رشد را فراهم نمی کند.
کیسه رویانی در پستانداران سلول های خونی تولید می کند.
الزم است توضیح داده شود که ٔ

آیا تحول گونه ها ناگهانی است ،یا تدریجی؟ مدت ها بود که زیست شناسان طرفدار تغییر
گونه ها ،آن را پدیده ای تدریجی می دانستند .این الگوی تغییر که در آن رویدادهای تدریجی در طول
زمان منجر به تشکیل گونه های جدید می شود ،الگوی تغییر تدریجی نامیده می شود .به همین دلیل
زیست شناسان در پی کشف جانداران حد واسط بودند تا سیر تحول گونه ها را به طور کامل توضیح
گونه سازگار با
دهند .اما اخیر ًا بعضی زیست شناسان این اندیشه را مطرح کرده اند که ممکن است یک ٔ
محیط به علت پایداری وضعیت محیط زیست به مدت طوالنی تغییر چندانی نداشته باشد .در حالی که
همین گونه در مدت نسبتاً کوتاه در اثر تغییرات شدید و ناگهانی محیطی متحمل تغییرات ناگهانی شده
دوره طوالنی ،ناگهان دچار تغییر شدید شده است،
است .این الگوی تغییر که در آن هر گونه پس از یک ٔ
الگوی تعادل نقطه ای یا الگوی گونه زایی ناگهانی نامیده می شود.
سرعت تغییر :چگونه تغییرات اندک محیطی باعث تغییرات تحولی ناگهانی میشود؟ آثار
سنگواره ای ثبت شده نشان میدهند که تغییرات محیطی شدید بارها در گذشته رخ داده است .این
برهه ها را دوره هایی که هرکدام دهها میلیون سال به طول انجامیده است ،از هم جدا می کنند .وقایعی
مانند انفجارهای آتشفشانی ،اثرات برخورد خرده سیارکها ،و دورههای یخبندان باعث تغییرات ناگهانی
و شدید در اقلیم شده اند .چنین تغییراتی باعث انقراض بسیاری از جانداران نیز شده اند .درنتیجه،
محیطهایی که زمانی زیستگاه جانداران بوده اند ،یک باره خالی شده اند .در چنین شرایطی فرصت برای
جایگزینی گونههایی فراهم میشود که با شرایط جدید سازگار هستند (شکل 12ــ.)4
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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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    3مثالی از تغییر گونه ها
بر اثرانتخاب طبیعی ،چهرۀ جمعیت ها تغییر می کند.

درباره جانداران
شده بسیاری
ٔ
کار انتخاب طبیعی ،حفظ تغییرات مطلوب است .مثال های شناخته ٔ
درباره تغییر گونه ها این است که محیط در تعیین جهت
در محیط های طبیعی وجود دارد .مطلب کلیدی
ٔ
و مقدار تغییرات نقش مهمی دارد (شکل 13ــ .)4براساس تدبیر نظام آفرینش ،میزان موفقیت جانداران
کننده بقای جاندار و ژن های اوست.
برای زیستن و تولیدمثل در شرایط طبیعی خود ،تعیین ٔ
مالنینی شدن صنعتی :یک مثال شناخته شده از انتخاب طبیعی مالنینی شدن صنعتی ،یعنی تیره
  گونه بیستون بتوالریا ،1یا
شدن رنگ جمعیت جاندار به علت آلودگی صنعتی است .افراد پروانه های ٔ
پروانه شب پرواز فلفلی ،به یکی از دو رنگ تیره یا روشن دیده می شود (شکل 14ــ .)4پروانه های تیره تر
ٔ
تیره این گونه تا
کننده رنگ) هستند .بنابر گزارشی ،رقم ٔ
دارای الل هایی برای تولید مالنین (رنگدانه تیره ٔ
دهه  1850بسیار اندک بوده است .پس از این تاریخ در مناطق صنعتی تعداد پروانه های تیره ،بیشتر شد.
ٔ
همه پروانه های موجود در نزدیکی مراکز صنعتی تیره رنگ بودند.
پس از  100سال ،تقریباً ٔ
درباره جانشینی پروانه های
یک فرضیه
ٔ
تیره به جای پروانه های روشن با استفاده
نظریه انتخاب طبیعی ،شکل می گیرد.
از
ٔ
پروانه های تیره رنگ در مناطق صنعتی فراوان تر
تنه درخت ها در اثر
هستند ،چون که سطح ٔ
آلودگی هوا و از بین رفتن گلسنگ هایی که
دارای رنگ روشن بوده اند ،سیاه  رنگ شده
است .گلسنگ ها به آلودگی هوا حساس اند
و در محیط آلوده از بین می روند .پروانه های شکل 13ــ4ــ خرس قطبی .پوشش سفیدرنگ خرس قطبی به او این
تیره رنگ با استفاده از رنگ تیره تنه درخت ها امکان را می دهد که در محیط پوشیده از برف با موفقیت شکار کند و به
ٔ ٔ
بقای خود ادامه دهد.
طعمه پرندگان
استتار پیدا کرده اند و درنتیجه
ٔ
 Biston betulariaــ1
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تنه تیره رنگ درخت ها کامال ً پیدا هستند
نمی شوند .از طرف دیگر پروانه های دارای رنگ روشن روی ٔ
طعمه پرندگان می شوند.
و در نتیجه به راحتی ٔ
آزمون انتخاب طبیعی پروانه ها :یک بوم شناس بریتانیایی به منظور بررسی اثر انتخاب طبیعی
بر تغییر رنگ جمعیت های این پروانه های شب پرواز آزمایشی انجام داد .این محقق جمعیت هایی از
پروانه های روشن و تیره را در آزمایشگاه پرورش داد .سپس به منظور تشخیص پروانه ها قسمت زیر
منطقه
مرحله بعد او پروانه های تیره و روشن را در دو
بال های آنها را با جوهر عالمت گذاری کرد .در
ٔ
ٔ
منطقه
جنگلی مجزا در انگلستان رها کرد .یکی از مناطق جنگلی در نزدیکی برمینگهام شدید ًا آلوده بود.
ٔ
مطالعه
جنگلی دیگر در نواحی حاشیه ای و روستایی و فاقد آلودگی بود .این محقق برای گرفتن پروانه ها و
ٔ
تنه درختان زنده مانده بودند (شکل 14ــ .)4
آنها دام هایی پهن کرد .در هر منطقه بیشتر پروانه های همرنگ با ٔ
تکرار این آزمایش این نتایج را تأیید کرد .طبق بررسی ها در مناطق آلوده ،پرندگان پروانه های دارای رنگ
روشن را شکار می کنند ،ولی پروانه های تیره رنگ از شکار در امان می مانند.
تنوع رنگ در پروانه های شب پرواز
پروانۀ تیره

40

      پروانۀ روشن

30
20
10

پروانه های فلفلی روشن و
تیره روی تنۀ تیرۀ یک درخت

پروانه های فلفلی روشن و تیره              جنگل دورست         جنگل برمینگهام
                    (پاک)                       (آلوده)
روی تنۀ روشن یک درخت

0

درصد پروانه های باقی مانده

50

شکل 14ــ4ــ پروانه های فلفلی اروپا به یکی از دو رنگ تیره یا روشن یافت می شوند .نمودار باال نتایج آزمایش های انجام شده در

مورد این پروانه ها را نشان می دهد .در جنگل های آلوده ،در نزدیکی برمینگهام (انگلستان) دو  سوم پروانه های باقی مانده تیره رنگ هستند .در

حالی که در جنگل های دورست( 1که دارای هوای پاک است) دو سوم پروانه ها به رنگ روشن هستند.

خودآزمایی
1ــ منظور از مالنینی شدن صنعتی چیست؟
تنه درختان وجود دارد؟
2ــ چه ارتباطی بین جمعیت پروانه های روشن و گلسنگ های روی ٔ
3ــ آزمون انتخاب طبیعی پروانه ها چه چیزی را نشان می دهد؟
 Dorsetــ1
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