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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    1ویژگی های جمعیت ها
کره زمین از هفتاد سال پیش تاکنون در حدود سه برابر شده است .از حدود
اندازه جمعیت انسان های ٔ
ٔ
اندازه جمعیت کشورمان به دو برابر افزایش یافته است .فکر می کنید چه عواملی
بیست سال پیش تا کنون
ٔ
کننده سرعت افزایش جمعیت اند؟ چه
سبب افزایش یا کاهش
اندازه جمعیت ها می شوند؟ چه عواملی تعیین ٔ
ٔ
اندازه جمعیت انسان و سایر جانداران وجود دارد؟
تفاوتی بین تغییرات
ٔ
زیست شناسان جمعیت را مجموع افراد هم گونه ای می دانند که در زمانی خاص ،در یک محل
روده یک انسان در این لحظه ،جمعیت
معین زندگی می کنند :جمعیت باکتری های اشریشیا کالی ٔ
گنجشک هایی که در سال گذشته در شهر شما زندگی می کردند و جمعیت کنونی درختان بلوط جنگل های
شمال ایران ،همه مثال هایی از جمعیت هستند.

سه ویژگی اصلی جمعیت

هر جمعیت سه ویژگی اصلی دارد :اندازه ،تراکم و پراکنش (توزیع).
اندازه جمعیت ،تعداد افراد
اندازه :یکی از مهم ترین ویژگی های هر جمعیت اندازۀ آن است.
ٔ
اندازه جمعیت ها هستند :تولد ،مرگ ،مهاجرت
کننده
ٔ
دهنده آن است .به طور کلی چهار عامل تعیین ٔ
تشکیل ٔ
به درون و مهاجرت به بیرون .بدیهی است تول ّد و مهاجرت به درون افزاینده ،اما مرگ و مهاجرت به بیرون
اندازه جمعیت یک گلّه فیل  100است .در طول یک سال
اندازه جمعیت ها هستند .فرض کنید
کاهنده
ٔ
ٔ
ٔ
2
____
 2مرگ و  10تولد در این گله روی می دهد .آهنگ مرگ در این جمعیت  100یا  0/02و آهنگ تولد
10
____ یا  0/10فرد در سال است .اگر آهنگ مرگ را از آهنگ تولد کم کنیم ،آهنگ رشد این جمعیت
100
( )rبه دست می آید .اگر  Bآهنگ تولد و  Dآهنگ مرگ باشد:
r=B-D
r = 0/10 - 0/02 = 0/08
اندازه جمعیت را در هر واحد زمانی می دهد.
آهنگ رشد جمعیت به ما امکان محاسبه و پیش بینی
ٔ
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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
 Operophthera brumataــ١
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ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻳﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ۱۸ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ )در ﺣﺪود  ۹۱درﺻﺪ( در ﻓﺼﻞ
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﺨﻢﻫﺎ و ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﻻروﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎری از ﻻروﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ از ﺗﺨﻢ
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﺮگ ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﮐﻤﺘﺮی دارد و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﻓﺮاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﻧﻴﺴﺖ .آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺨﺖ دوام ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ (N ≅ K) ،رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ وﺟﻮد دارد .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻫﺒﺮد ﺑﻪوﺟﻮد آوردن
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﻮی
ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدی دارد؛ ﻟﺬا ،ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .در ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ دارﻧﺪ،
ٔ
واﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺒﺮ ،ﮔﻮرﻳﻞ و ﻋﻘﺎب از اﻳﻦ ﮔﺮوهاﻧﺪ.
در ﺟﺪول ۱ــ ،۶ﻓﻬﺮﺳﺖ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ .آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﺮﻳﮏ
از ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ؟
ﺟﺪول ۱ــ۶ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﮥ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎدﻟﯽ و ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ
ﻋﻮاﻣﻞ

ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎدﻟﯽ

آب و ﻫﻮای ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ

ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ
ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ

ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ

ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﺪﻓﺪار ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ

اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ
ٔ

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

رﻗﺎﺑﺖ

ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺷﺪﻳﺪ

ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺮاﮐﻢ

اﻏﻠﺐ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

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

ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﮏ ﺳﺎل

ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﺗﺎه ،اﻏﻠﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﻳﮏ ﺳﺎل

ﻧﺘﻴﺠﻪ

ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ

زادآوری ﺳﺮﻳﻊ

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

ﻣﺮد

زن
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ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ

ﺷﮑﻞ ۷ــ۶ــ ﻫﺮم ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ۱۳۸۵

139

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.
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دفاع گیاهان در برابر گیاه خواران :انتظار دارید تکامل همراه شکار و شکارچی چگونه باشد؟
به احتمال زیاد انتظار دارید که راه های فرار شکار از شکارچی ،جلوگیری از برخورد یا مبارزه با آن،
تکامل حاصل کرده باشد .اگرچه گیاهان نیز برای مبارزه با شکارچیان خود (جانوران گیاه خوار) تیغ و
مبارزه آنها با کمک مواد شیمیایی برای برحذر داشتن دشمن ،یکی از پیچیده ترین
خار تولید می کنند؛ اما
ٔ
همه گیاهان موادی دفاعی که ترکیب های ثانوی نام دارند ،تولید می کنند .ترکیب های
راه هاست .در واقع ٔ
ثانوی ،نخستین راه دفاعی اغلب گیاهان هستند.
تیره
گیاهان مختلف برای دفاع از خود ترکیب های شیمیایی مختلفی تولید می کنند .مثالً ،گیاهان ٔ
خردل نامیده می شوند ،تولید می کنند.
شب بو گروهی از ترکیب های شیمیایی را که در مجموع روغن َ
تیره گیاهی ،مانند کلم و تربچه نیز به دلیل
مزه تند اعضای این ٔ
مزه تند داردٔ .
روغن خردل بو و ٔ
سمی هستند.
وجود همین ترکیب هاست .این مواد برای حشرات ّ
گیاه خواران چگونه خطوط دفاعی گیاهان را می شکنند :بعضی از جانوران گیاه خوار
پروانه کلم روی گیاهان
می توانند از گیاهانی تغذیه کنند که مواد شیمیایی دفاعی تولید می کنند .مثالً ،نوزاد ٔ
تیره شب بو زندگی و از آنها تغذیه می کند .روغن خردل که در این گیاهان تولید می شود ،برای بسیاری
پروانه کلم چگونه این مواد سمی را تحمل می کند؟ این جانور می تواند
سمی است .اما نوزاد
ٔ
از حشرات ّ
روغن خردل را تجزیه کند و از اثرهای سمی آن در امان بماند.

روابط درازمدت ،گونه های هم زیست را به وجود آورده است.

رابطه نزدیک داشته باشند،
اگر دو یا چند جاندار از گونه های متفاوت در درازمدت با یکدیگر
ٔ
رابطه هم زیستی به نفع هر   دو طرف ،یا
می گویند این جانداران با یکدیگر هم زیست هستند .ممکن است ٔ
فقط به نفع یکی از آنها باشد .اگرچه می توان به آسانی تعیین کرد که در زندگی هم زیستی ،کدام جاندار
سود می برد ،اما تعیین اینکه این نوع رابطه به نفع طرف مقابل نیست ،قدری دشوار به نظر می رسد.
رابطه همزیستی است که در آن هر دو طرف سود می برند .یکی از
همیاری :همیاری ،نوعی
ٔ
معروف ترین انواع روابط همیاری بین مورچه و شته در نظام آفرینش یافت می شود (شکل 9ــ .)6شته ها
مکنده دهانی
حشرات کوچکی هستند که روی شاخه های جوان و سبز بعضی گیاهان زندگی می کنند و با اندام
ٔ
پرورده گیاه میزبان را به فراوانی از درون آوندهای آبکش آنها می مکند .مواد قندی موجود در
شیره
ٔ
خود ٔ
شیره پرورده از مخرج آنها به بیرون تراوش می کند .بعضی از انواع مورچه ها از این قطرات تغذیه می کنند
ٔ
و در مقابل از شته ها در برابر حشرات شکارچی محافظت می کنند (شکل  9ــ.)6
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شکل 9ــ6ــ همزیستی .مورچه های نگهبان از شته های
روی این ساقه حفاظت و در عین حال از شیره ای که از

بدن آنها خارج می شود ،تغذیه می کنند.

هم سفرگی :نوع دیگر همزیستی ،هم سفرگی است .در این نوع رابطه ،یک طرف سود می برد
و طرف دیگر نه سود می برد و نه زیان .یک نوع معروف هم سفرگی بین دلقک ماهی و شقایق دریایی
که نوعی از کیسه تنان است ،وجود دارد .شقایق دریایی خارهای گزنده ای دارد که برای بسیاری از
جانوران دیگر سمی است (شکل 10ــ.)6

شکل 10ــ6ــ هم سفرگی :دلقک ماهی ها از نیش این شقایق دریایی
در امان اند و در میان بازوهای آن مخفی می شوند.

رابطه انگلی نوع ویژه ای از همزیستی است .انگل معموال ً روی میزبان که بزرگ تر از آن
ٔ
است ،زندگی و از بدن آن تغذیه می کند .معموال ً انگل باعث کشته شدن میزبان نمی شود ،چون زندگی
انگل به زندگی میزبان بستگی زیاد دارد .میزبان باعث انتقال زاده های انگل به میزبانان جدید نیز می شود.
بسیاری از جانوران انگل ،مانند شپش بر سطح بدن میزبان زندگی می کنند .کنه ها و بعضی پشه ها نیز
انگل خارجی هستند .انگل های داخلی ،مانند کرم های انگل روده ،تخصصی تر عمل می کنند و درون
بدن میزبان زندگی می کنند.
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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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    4رقابت به جوامع زیستی شکل می دهد
استفاده های مشترک از منابع کمیاب باعث رقابت می شود.

هنگامی که دو گونه در یک زیستگاه از منابع مشترکی استفاده می کنند ،می گویند این دو گونه
درحال رقابت با یکدیگر هستند .جانداران معموال ً برای به دست آوردن غذا ،مکان آشیانه ،فضا برای
زیستن ،نور ،مواد معدنی و آب ،با یکدیگر رقابت می کنند .برای ایجاد رقابت ،الزم است منابع مورد
رقابت فراوان نباشند .مثالً ،در افریقا ،شیر و کفتار بر سر شکار با یکدیگر درحال رقابت هستند .ستیزی
نتیجه این رقابت درمی گیرد ،معموال ً منجر به زخمی شدن هردو طرف می شود .بسیاری از انواع
که در ٔ
رقابت منجر به درگیری و ستیز نمی شود .بعضی از جانداران رقیب هرگز با یکدیگر برخورد نمی کنند.
اثر آنها بر رقیبان خود از طریق اثری است که بر منابع می گذارند.
برای قضاوت
درباره آن پاسخ
درباره نقش هر جاندار در اکوسیستم ،الزم است به این پرسش ها
ٔ
ٔ
دهید :آن جاندار چه می خورد ،یا به عبارت صحیح تر آن جاندار انرژی مورد نیاز خود را از کجا
تأمین می کند و آن جاندار کجا زندگی می کند؟ به نقش ،زیستگاه و تعامل هایی که موجود زنده در یک
اکوسیستم دارد ،کُنام1می گویند.
کُنام هر جاندار را می توان با تعیین عواملی مانند فضایی که مورد استفاده قرار می دهد ،غذایی
خالصه کنام
که می خورد همچنین نیازهای دمایی ،رطوبتی یا جفت گیری ،تعریف کرد .در شکل 11ــ6
ٔ
پلنگ جاگوار را مشاهده می کنید.

غذا :پستانداران کوچک تر ،ماهی و الک پشت

تولیدمثل :در طول تابستان

زمان فعّالیت :هم در روز ،شکار می کند و هم در شب
شکـل 11ــ 6ــ کنام پلنگ جاگوار
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ﮐﻨﺎم را اﻏﻠﺐ از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺮ ﺳﻴﺮ اﻧﺮژی اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛
ﻣﺜﻼً ،ﮐﻨﺎم ﻳﮏ ﮔﻮزن ﮐﻪ از ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺎهﺧﻮار ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻨﺎم ﺑﻌﻀﯽ از
ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ دارد .اﮔﺮ در ﻳﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻤﺒﻮد وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻨﺎم ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﻢاﻧﺪازه ﻧﻴﺴﺖ :ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺎم ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻨﺎم ﭼﻨﺪ ٔ
ِ
ﭘﺮﻧﺪه آوازﺧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻏﺬای ﺧﻮد ﮐﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ .ﺳ ْﺴﮏ ﻧﻮﻋﯽ ٔ
ﺣﺸﺮات ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺮای ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺎم اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را
ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ :دﻣﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ،ﻣﻮﻗﻌﯽ از ﺳﺎل ﮐﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه آﺷﻴﺎﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻏﺬای ﻣﻮرد
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﻋﻼﻗﻪ آن و ﻣﺤﻠﯽ از درﺧﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻏﺬای ﺧﻮد را از آنﺟﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورد ،از ٔ
ٔ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﻴﻔﯽ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪار ،ﺗﻮان زﻳﺴﺘﻦ در آﻧﻬﺎ را دارد ،ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ :ﺳﺴﮏ زرد ﻏﺬای ﺧﻮد را از ﺣﺸﺮات ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﻻی درﺧﺘﺎن ﮐﺎج ﻧﻮﺋﻞ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺣﺸﺮات در ﺑﺨﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮ درﺧﺖ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۲ــ .(۶ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﺴﮏ زرد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از درﺧﺖ ﮐﺎج ﻧﻮﺋﻞ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
درﺑﺎره ﮐﻨﺎم اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم
دﻫﻪ  ۱۹۵۰راﺑﺮتﻣﮏ آرﺗﻮر ۱ﮐﻪ ﺑﻮمﺷﻨﺎس ﺑﻮد ﭘﮋوﻫﺸﯽ
در اواﺧﺮ ٔ
ٔ
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺴﮏ را
داد .ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ در ﺷﮑﻞ ۱۲ــ ۶ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .او رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪای ﭘﻨﺞ ٔ
ﮐﻪ رﻗﻴﺐ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار داد و ﭘﯽﺑﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﭘﻨﺞﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ،اﻣﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
درﺧﺖ ﮐﺎج ﻧﻮﺋﻞ ،ﻏﺬای ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی ﻫﺮ ﭘﻨﺞﮔﻮﻧﻪ ﻳﮑﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﮔﻮﻳﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺨﺶ وﻳﮋهای از درﺧﺖ ﮐﺎج ﻧﻮﺋﻞ ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﻪدﺳﺖ
آورد .ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻨﺎم واﻗﻌﯽ آن ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﻨﺎم واﻗﻌﯽ ﺳﺴﮏ
زرد ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ )ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﯽ درﺧﺖ( از ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی آن )درﺧﺖ ﮐﺎج ﻧﻮﺋﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ( اﺳﺖ.
ﻣﺰﻳﺖ ﮐﺴﺐ ﻏﺬا از ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ اﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺴﮏ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮن ﻣﺤﻞﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﻏﺬای ﭘﻨﺞ ٔ
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪای ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ٔ
ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺴﮏ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ درﻧﻤﯽﮔﻴﺮد .او ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ٔ
ﺳﺴﮏ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻣﻮاﻓﻖاﻧﺪ.
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ﺳﺴﮏ ﺳﺒﺰآﺑﯽ

ﺳﺴﮏ ﺳﻴﻨﻪ ﺳﺮخ

ﺳﺴﮏ ﺳﻴﻨﻪﺳﻴﺎه

ﺳﺴﮏ ﭘﺸﺖ ﺳﻴﺎه

ﺳﺴﮏ زرد

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

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

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

ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ )(m

..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . .
. .. .. .. ..
ﻃﻮل ﺑﺪن ﺷﮑﺎر)(mm

ﺑﺮ اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد.
درﺑﺎره ﻳﮏ ﻣﻮرد رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم
دﻫﻪ  ،۱۹۶۰ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﺑﻪﻧﺎم ژوزف ﮐﺎﻧﻞ ۱ﭘﮋوﻫﺸﯽ
در ﺳﺎلﻫﺎی ٔ
ٔ
داد .اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ دو ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﭼﺴﺐ را ﮐﻪ در ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .ﮐﺸﺘﯽ ﭼﺴﺐ ﺟﺎﻧﻮری درﻳﺎزی ،از ﮔﺮوه ﺳﺨﺖﭘﻮﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻤﺮ
ﻧﻮزاد اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا آزاداﻧﻪ در آب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ٔ
ﮔﻮﻧﻪ  ۱ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺧﻮد را ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .در ﺷﮑﻞ ۱۳ــ ۶ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﭼﺴﺐ ٔ
ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺰر از آب ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻫﻤﻴﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﻋﯽ دﻳﮕﺮ ﮐﺸﺘﯽ
)ﮔﻮﻧﻪ (۲را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ روی ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﺗـﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ،اﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺪرت
ﭼﺴﺐ ٔ
در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ۲
ﮐﺎﻧﻞ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﭼﺴﺐﻫﺎ را از وﺟﻮد ٔ
ﮔﻮﻧﻪ  ۱ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﺗﺨﺘﻪﺳﻨﮓﻫﺎ را ﻧﻴﺰ
ﭘﺎک ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ٔ
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گونه  1در مناطق عمیق به علت عدم توانایی آن برای
اشغال می کند .این نشان می دهد که عدم گسترش ٔ
زیستن در آن بخش از زیستگاه نیست و در  واقع مناطق کم عمق و عمیق تخته سنگ ها کنام بنیادی
گونه  2را روی این تخته سنگ ها کشت می داد ،مشاهده
آن محسوب می شود .وقتی که او بار دیگر ٔ
می کرد که این گونه ،همواره مناطق عمیق تر تخته سنگ ها را انتخاب و در آن جا جایگزین می شود.
گونه  2به   مناطق عمیق تخته سنگ ها نفوذ کند (شکل
گونه 1نمی تواند در حضور ٔ
به عبارت دیگر ٔ
گونه  1همواره مناطق عمیق تر را ترجیح می دهد .به نظر
گونه  2در حضور یا عدم حضور ٔ
13ــٔ .)6
گونه 1
گونه  2به مناطق کم عمق که مدت طوالنی تری از آب خارج می شود ،به پای ٔ
می رسد سازش ٔ
گونه دیگر فقط بخشی از کُنام بنیادی خود را اشغال می کند .این
گونه  1به علت رقابت با ٔ
نمی رسدٔ .
پژوهش نشان می دهد همان گونه که در پژوهش های مک آرتور نیز مشخص شده ،رقابت دسترسی
گونه ها را به منابع محدود می کند.
گونۀ 1

گونۀ 2

کنام واقعی کنام بنیادی
شکـل 13ــ   6ــ اثر رقـابت بین دو گونه کشتی چسب .کُ نام واقعی 1

از کنام بنیادی آن کوچک تر است .چون این گونه در رقابت با گون ٔه  2است.

رقابت بدون تقسیم منابع باعث حذف رقابتی می شود.

محدودیت و کمبود منابع در طبیعت یک قاعده است و گونه هایی که از منابع یکسانی استفاده
می کنند ،در معرض رقابت با یک دیگر قرار می گیرند .داروین مشاهده کرد که رقابت بین گونه هایی که
شباهت زیاد به یکدیگر دارند ،حادتر است ،چون این گونه ها معموال ً با روش مشابهی از منابع یکسانی
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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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ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ ،ﻫﺮ دو ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
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ﺷﮑﻞ ۱۴ــ۶ــ ﺣﺬف رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﺎراﻣﺴﯽ .در آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﻮس ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠ ٔﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎمﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی رﻗﻴﺐ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
 Competitive exclusionــ٣

 Parameciumــ٢

 G.F.Gauseــ١
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رﻗﺎﺑﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ :آﻳﺎ درﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود،
ﻫﻤﻮاره ﺣﺬف رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ روی ﻣﯽدﻫﺪ؟
)ﮔﻮﻧﻪ  (۳را ﺑﻪﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﭘﺎراﻣﺴﯽ  ۱وارد
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮی از ﭘﺎراﻣﺴﯽ ٔ
ﮔﻮس در آزﻣﺎﻳﺸﯽ دﻳﮕﺮ ٔ
ﮐﺮد .ﻏﺬای اﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺴﯽ ﻧﻴﺰ ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ .او اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺒﻠﯽ ،ﻳﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ
ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺬف ﺷﻮد.
از
ٔ
ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻮر دﻳﮕﺮی ﺑﻮد .اﻳﻦدو ﮔﻮﻧﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺴﮏﻫﺎی ﺷﮑﻞ ۱۲ــ ۶ﻫﺮ دو در
اﻣﺎ
ٔ
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭼﻮن در واﻗﻊ ،اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ،ﻏﺬای ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻇﺮف را ،ﮐﻪ در آنﺟﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﮥ  ۱اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﻇﺮف ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﻴﮋن ﮐﻤﺘﺮ دارد ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯽﻫﻮازی دارﻧﺪ،
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮﻧﮥ  ۳ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻇﺮف و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺳﺎزش ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻫﻤﻪ ﻇﺮف ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﮐﻨﺎم واﻗﻌﯽ آن دو ،ﺑﻪﻋﻠﺖ
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪٔ ،
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ﺳﺎزﺷﯽ آﻧﻬﺎ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ در ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺬف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻴﭻﮐﺪام دﻳﮕﺮی را از
ٔ
ﺻﻴﺎدی رﻗﺎﺑﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ :ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻴﺎدی اﺛﺮات رﻗﺎﺑﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻳﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺻﻮرت
ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﯽ روی ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰر و ﻣﺪی درﻳﺎ
درﺑﺎره ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ٔ
ٔ
ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﯽ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺟﺎﻧﻮران درﻳﺎزی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪف ﺑﺎرﻳﮏ و ﺻﺪف ﭘﻬﻦ اﺳﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ را از آن ﺧﺎرج ﮐﺮد .او ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم راﺑﺮت ﭘﺎﻳﻦ ۱ﺳﺘﺎرهﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ ﻳﮏ
ٔ
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ِ
ﺷﮑﺎر اﻳﻦ ﺳﺘﺎرهﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ از  ۱۵ﺑﻪ  ۸ﻣﯽرﺳﺪ .در واﻗﻊ ﺻﺪفﻫﺎی ﺑﺎرﻳﮏ ﮐﻪ ﺷﮑﺎر
ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻫﻔﺖﮔﻮﻧﻪ را از ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺬف ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﺘﺎرهﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ
اﺻﻠﯽ
ٔ
ﺑﺎ ﺷﮑﺎر ﺻﺪفﻫﺎی ﺑﺎرﻳﮏ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر رﻗﺎﺑﺖ را ﻧﻴﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
)ﺷﮑﻞ ۱۵ــ.(۶
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻮع
درﺑﺎره
دﻫﻪ  ۱۹۹۰ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻬﻢ
ٔ
ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﯽ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ :در ﺳﺎلﻫﺎی ٔ
ٔ
۲
ﻣﻨﻄﻘﻪ
زﻳﺴﺘﯽ و ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .دﻳﻮﻳﺪ ﺗﻴﻠﻤﻦ و  ۵۰ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﮑﺎران او در ﻣﺠﻤﻮع ٔ ۱۴۷
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزﻣﺎﻳﺸﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ  ۱ﺗﺎ
آزﻣﺎﻳﺸﯽ را در ﻋﻠﻒزارﻫﺎی ﻣﻴﻨﻪﺳﻮﺗﺎ ،در اﻣﺮﻳﮑﺎ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ
ٔ
زﻧﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ
ٔ ۲۴
ﻣﺎده ٔ
ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص و ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮد .آﻧﺎن ﻣﻘﺪار ٔ
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 David Tilmanــ٢

 Robert Paineــ١

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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