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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.
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گستره تاریخ زمین آغاز
زمینه سرچشمه های زندگی در
بخش دوم را با کاوش در ٔ
ٔ
تاریخچه پیدایش و گسترش حیات می پردازیم .در فصل چهارم نظریه های
می کنیم و به
ٔ
مربوط به دگرگونی جانداران را از نظر می گذرانیم و آن گاه پس از بررسی اساس ژنتیک
تحول گونه ها ،به بررسی جمعیت و پویایی آن و روابط میان گونه ها در جوامع زیستی
می پردازیم .اثرهای رقابت که در شکل گیری جوامع زیستی و بقای گونه ها اهمیت فراوان
دارد ،موضوع این فصل است .بخش دوم با بررسی انواع رفتارهای جانوران و تغییر
کلیه
آن در گذر زمان به پایان می رسد .توجه داشته باشید که مبحث رفتار محل تالقی ٔ
موضوع های زیست شناسی است که تاکنون خوانده اید .اگر رفتارشناسی را با نگاهی به
تاریخچه تحول جانداران بررسی کنید ،مفهوم هر رفتار را بهتر درک خواهید کرد.
ٔ
در بخش سوم کتاب گوناگونی روش های زندگی جانداران را از دیدگاه چگونگی
کسب و مصرف انرژی مورد توجه قرار می دهیم .در این مبحث ،جذب و جریان انرژی در
جهان زنده و روش های زندگی ویروس ها ،باکتری ها ،آغازیان و قارچ ها ،که در کتاب های
قبلی کمتر به آنها پرداخته بودیم ،مورد بحث قرار خواهند گرفت.
بدین ترتیب ،تالش شده است که با پایان گرفتن این کتاب موضوع های پایه ای
زیست شناسی که شما شهروندان برای زیستن مسئوالنه در جهان امروز و از سوی دیگر
ادامه تحصیل بدان ها نیاز دارید ،عرضه شود؛ تا بتوانید از آنها برای حل مسایل
برای ٔ
زیستی خود ،اطرافیان و جامعه تان یاری گیرید و با بهره گیری از توانایی های خود در
زمینه های خالقیت ،حل مسئله و نیز کاربرد ابزارهای الزم در پیشبرد جامعه مان نقشی
شایسته داشته باشید.
سایت گروه زیست شناسی http://biology- dept.talif.sch.ir
گروه زیست شناسی
دفترتألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
توجه:

1ــ در آزمون های پایانی و کنکور طرح سؤال از بخش های «بیشتر بدانید» این کتاب مجاز نیست.

2ــ کلی ٔه جدول ها و پیوست های این کتاب صرف ًا به عنوان منبع اطالعات برای دانش آموزان درج شده اند و طرح سؤال از آنها در

آزمون های پایانی و کنکوری به هیچ وجه مجاز نیست.
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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.
4

 ۱از ژن ﺗﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ

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
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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
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 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
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 messenger RNAــ۱

وجود دارند که در فرآیند پروتئین سازی نقش های مهمی برعهده دارند .یکی  RNAناقل است که آن را
با  1 tRNAنشان می دهند .این مولکول آمینواسیدها را به ریبوزوم منتقل می کند ،تا ریبوزوم آمینواسیدها
را براساس اطالعات موجود در  mRNAکنار یک دیگر ردیف کند .دیگری  RNAریبوزومی است
که آن را با  2 rRNAنمایش می دهند rRNA .در ساختار ریبوزوم ها شرکت دارد.
 RNAاز روی  DNAساخته می شود.
ساخته شدن  RNAاز روی  DNAرا رونویسی می گویند (شکل 2ــ .)1رونویسی اولین قدم
برای ساختن پروتئین هاست.رونویسی با کمک آنزیم  RNAپلی مراز انجام می شود.
پلی پپتید

ترجمه

RNA






رونویسی

DNA




A

A

T

U

T

A

G

G

C

U

T

A

G

G

C

U

T

A

G

G

C

C

C

G



شکل 2ــ1ــ از ژن تا پلی پپتید





سلول های پروکاریوتی فقط یک نوع آنزیم  RNAپلی مراز دارند .در سلول های یوکاریوتی سه نوع
آنزیم  RNAپلی مراز یافت شده است که آنها را با عالمت های  II، Iو  IIIمشخص می کنند.
 RNAپلی مراز  Iفقط رونویسی ژن های  rRNAو  RNAپلی مراز  IIرونویسی پیش سازهای
mRNAها و نیز برخی از RNAهای کوچک را انجام می دهندRNA .پلی مراز  IIIرونویسی ژن های
 tRNAو نیز بعضی دیگر از RNAهای کوچک را کاتالیز می کند .شکل 3ــ 1مراحل رونویسی
پروکاریوت ها را به طور خالصه نشان می دهد.
مرحلۀ  :1رونویسی با اتصال  RNAپلی مراز به قسمتی از  DNAبه نام راه انداز شروع می شود.
راه انداز ،قسمتی از  DNAاست که به  RNAپلی مراز امکان می دهد رونویسی را از محل صحیح آغاز
کند و مثال ً این کار را از وسط ژن شروع نکند .راه انداز در نزدیکی جایگاه آغاز رونویسی قرار دارد.
 ribosomal RNAــ 2

		 transfer RNAــ 1
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جایگاه آغاز رونویسی ،به اولین نوکلئوتیدی از  DNAگفته می شود که رونویسی می شود.
رشته  DNAرا از یکدیگر باز می کند.
مرحلۀ  RNA :2پلی مراز دو ٔ
مرحلۀ  RNA :3پلی مراز همچون قطاری که روی ریل حرکت می کند ،در طول نوکلئوتیدهای
 DNAبه حرکت درمی آید و در مقابل هر یک از دئوکسی ریبونوکلئوتیدهای  ،DNAریبونوکلئوتید
مکمل را قرار می دهد و به عالوه ،هر ریبونوکلئوتید جدید را به ریبونوکلئوتید قبلی وصل می کند .در
رونویسی نیز از همان قوانین جفت شدن بازها که در همانندسازی  DNAبه کار می رود ،استفاده می شود.
تنها تفاوت این است که در مقابل دئوکسی ریبونوکلئوتید ( Aآدنین دار) در  ،DNAریبونوکلئوتید U
(یوراسیل دار) در  RNAقرار می گیرد RNA .پلی مراز DNA ،و  mRNAتازه ساخته شده ،پس از
مرحله بعدی
رونویسی جایگاه پایان رونویسی ،از یکدیگر جدا می شوند و مولکول  mRNAبرای
ٔ
یعنی ترجمه ،آزاد می شود.
بخشی از  DNAکه رونویسی می شود .جایگاه راه  انداز
 DNAجایگاه آغاز رونویسی

 RNAپلی مراز به راه  انداز

 RNAپلی مراز

ژن متصل می شود.
نوکلئوتیدهای RNA

رشته غیرالگو

 RNAپلی مراز

رشته الگو

مولکول  DNAاز جایگاه آغاز

 DNA RNAبازشده

رونویسی باز و دو رشته از هم
جدا می شوند.

رشته الگو
RNAساخته شده

نوکلئوتیدهای مکمل در برابر
یکی از رشته ها قرار می گیرند
و به کمک  RNAپلی مراز به
هم متصل می شوند.
RNAساخته شده

شکل 3ــ1ــ رونویسی .ساخته شدن  mRNAبراساس قسمتی از .DNA
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 RNAپلی مراز نوکلئوتیدهای مکمل را از روی الگوی ژن ،در  RNAجای می دهد.

RNA

چنان که مشاهده می شود رونویسی نیز ،مانند همانندسازی  DNAاز نوکلئوتیدها به عنوان الگو
برای ساختن یک مولکول جدید ،بهره می برد .البته در همانندسازی  ،DNAمولکول جدیدی که  ساخته
می شود DNA ،است؛ در حالی که در رونویسی مولکول ساخته شده از جنس  RNAاست .تفاوت
دیگر این است که در همانندسازی  DNAهر دو رشته ،به عنوان الگو عمل می کنند ،در صورتی که در
رشته  DNAبه عنوان الگو عمل می کند.
رونویسی یکی از دو ٔ
همان گونه که در شکل  4ــ 1نشان داده شده است RNA ،های ساخته شده از روی ژن ،ساختار
پرمانندی را به نمایش می گذارند .در این شکل خط افقی میانی DNA ،ای است که از روی آن رونویسی
در حال انجام است .رشته های منشعب RNA ،هایی هستند که در حال ساخته شدن اند.

200 nm

RNA

DNA

شکل  4ــ1ــ رونویسی یک ژن در سلول تخم یک دوزیست

بیشتر بدانید
رشته  ،DNAانجام شود ،چه روی می دهد؟ بدیهی است در این
اگر رونویسی از روی هر دو ٔ
صورت دو نوع  mRNAبرای ساخته شدن دو نوع پلی پپتید مختلف به وجود می آید ،یعنی ممکن است
دو نوع پلی پپتید به طور هم زمان ساخته شود.
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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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 Marshall Nirenbergــ۱

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 آمینواسیدها را به ریبوزوم ها می آورند .ساختار  tRNAدر شکل   5ــ 1نشان داده شده
است .همان طور که می بینید ،مولکول  tRNAساختاری شبیه برگ گیاه شبدر دارد .از این رو به چنین
ساختاری برگ شبدری گفته می شود .دقت کنید که مولکول  tRNAتک رشته ای است و بخش های
درنتیجه تاخوردگی های مولکول  tRNAروی خود حاصل شده اند .در
دورشته ای موجود در شکل،
ٔ
برگ میانی ،سه باز می بینید که با هیچ باز دیگری از  tRNAجفت نشده اند .این سه باز را آنتی کدون
می نامند .آنتی کدون تعیین می کند که آن  tRNAچه آمینو اسیدی را باید حمل کند .برای هر یک از
 20آمینو اسید ،حداقل یک نوع  tRNAوجود دارد .در آن سوی مولکول  tRNAجایگاه
پذیرنده
ٔ
آمینواسید قرار دارد .آمینو اسید ،در این جایگاه به  tRNAویژه خود متصل می شود.
جایگاه اتصال
آمینواسید

جایگاه اتصال
آمینواسید

پیوندهای هیدروژنی
پیوندهای هیدروژنی

الف

آنتی کدون

آنتی کدون

ب

آنتی کدون

ب

رابطه مکملی بین نوکلئوتیدهای موجود در این مولکول موجب ایجاد چنین
شکل  5ــ1ــ ساختار یک مولکول  .tRNAالف)
ٔ

حلقه
ساختاری شده است .بخش آنتی کدون این مولکول که در یکی از حلقه ها قرار دارد ،مکمل کدون مولکول  mRNAاست .دو ٔ
دیگر به نگهداری آن روی ریبوزوم کمک می کنند .در قسمت باالیی آن جایگاه  ،CCAیعنی جایگاه اتصال آمینواسید اختصاصی دیده

می شود .ب) ساختار سه بعدی   tRNAدر سلول شبیه حرف  Lاست.

رمزهای موجود در  RNAچگونه خوانده می شوند؟ هر آنتی کدون در  ،tRNAمکمل یکی از
کدون های  mRNAاست .مثال ً  tRNAای که آنتی کدون  GAAرا دارد به کدون  CUUمتصل می شود
و ناقل لوسین است .به این ترتیب ،رمز  CUUبه لوسین ترجمه می شود.
مرحله آغاز ،ادامه و پایان بررسی کرد .توجه داشته
ترجمه :فرایند ترجمه را می توان در سه
ٔ
باشید که فرایند پروتئین سازی ،همانند دیگر فرایندهای سنتزی درون سلول ،نیازمند آنزیم و انرژی است.
14

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 می شود.
مرحلۀ ادامه :با ورود  tRNAحامل دومین آمینواسید به جایگاه ،A
ٔ
در این مرحله ،آمینو اسید موجود در جایگاه  Pاز  tRNAجدا می شود و با آمینو اسید موجود در جایگاه
 Aپیوند پپتیدی برقرار می کند .به این ترتیب  tRNAموجود در جایگاه  ،Pدیگر آمینو اسیدی نخواهد
اندازه یک کدون
داشت و باید ریبوزوم را ترک کند .در این هنگام ،جابه جایی رخ می دهد و ریبوزوم به
ٔ
در طول  mRNAبه پیش می رود tRNA .موجود در جایگاه  Aهمراه با پلی پپتیدی که حمل می کند،
به جایگاه  Pمنتقل می شود .درنتیجه ،جایگاه  Aکه سومین کدون در آن قرار دارد ،خالی می شود و
آمادگی پذیرش  tRNAحامل آمینو اسید سوم را کسب می کند .با ورود  tRNAحامل سومین آمینو اسید
چرخه فوق دوباره تکرار می شود (شکل 7ــ.)1
به جایگاه ،A
ٔ
آمینواسید

tRNA
آنتی کدون

4ــ دو  tRNAبه صورت هم زمان در ریبوزوم
قرار دارند .آنتی کدون ها با کدون ها جفت شده اند.

3ــ  tRNAحامل آمینواسید به ریبوزوم نزدیک
می شود و جایگاه  Aرا اشغال می کند.

lys

 6ــ ریبوزوم به اندازۀ یک کدون به جلو حرکت
می کند و جا برای  tRNAحامل آمینواسید بعدی
باز می شود.
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5ــ آمینواسید موجود در جایگاه  Pاز tRNA
جدا شده و به آمینواسید جایگاه  Aمتصل
می شود و  tRNAجایگاه  Pرا ترک می کند.

شکل 7ــ1ــ ادامۀ پروتئین سازی

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
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تفکر نقادانه

فرضیه ای در زیست شناسی وجود دارد مبنی بر این که «جهت جریان اطالعات ژنی در سلول ها
همیشه یک طرفه و از  DNAبه سوی پروتئین هاست ».این جریان هرگز در جهت مخالف برقرار نمی شود.
با توجه به شکل های 6ــ7 ، 1ــ1و  8ــ1؛ در گروه های  2یا  3نفری این فرضیه را مورد بحث قرار دهید
خالصه مذاکرات خود را در کالس مطرح کنید.
و
ٔ

ژن های یوکاریوتی ،گسسته اند.

نتیجه فعالیت  RNAپلی مراز حاصل می شود،
در یوکاریوت هاRNA ،ای که مستقیماً در
ٔ
 mRNAاولیه نام دارد .این  RNAپس از تغییراتی که متحمل می شود ،به  mRNAبالغ تبدیل و
برای ترجمه به سیتوپالسم فرستاده می شود .یکی از تغییرات در اغلب RNAهای یوکاریوتی کوتاه شدن
مولکول  RNAاولیه است.
در  mRNAاولیه مناطقی وجود دارد که در   mRNAبالغ وجود ندارد و بنابراین ترجمه نمی شوند.
مناطقی از  DNAکه رونوشت آنها در  mRNAبالغ باقی می ماند ،اگزون 1و مناطقی که رونوشت آنها
درنتیجه حذف رونوشت اینترون ها mRNA ،بالغ نسبت به
حذف می شود ،اینترون 2نامیده می شوند.
ٔ
 mRNAاولیه کوتاه تر می شود .به این گونه ژن ها ،ژن های گسسته می گویند.

     فعالیت
آزمایش سریع

چگونه می توانید اینترون ها و اگزون ها را نمایش دهید؟

مواد اولیه
نوار کاغذی به طول  15تا  20سانتی متر ،خودکار قرمز و خودکار آبی یا مداد (دو رنگ)،
خط کش و قیچی
روش کار
نماینده یک ژن است.
1ــ نوار را روی میز قرار دهید .این نوار
ٔ

 intronــ exon				2ــ1
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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 تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها ،هنگام شروع رونویسی است .در یوکاریوت ها ،برخالف
پروکاریوت ها ،آنزیم  RNAپلی مراز به تنهایی نمی تواند راه انداز را شناسایی کند .شناسایی راه انداز به کمک
پروتئین های مخصوصی به نام عوامل رونویسی صورت می گیرد .عوامل رونویسی متعددند و ترکیب های
مختلفی از آنها ایجاد می شود .این ترکیب ها ،نقش های مختلفی را در تنظیم بیان ژن دارند.
گروهی از عوامل رونویسی به راه انداز متصل می شوند و بعد ،آنزیم  RNAپلی مراز به آ نها
می پیوندد .در یوکاریوت ها ،عالوه بر راه انداز معموال ً توالی های دیگری از  DNAنیز در رونویسی
دخالت دارند که عوامل رونویسی به آنها نیز متصل می شوند .افزاینده ،بخشی از مولکول DNA
است که به کمک عوامل رونویسی متصل به آن ،عمل رونویسی را تقویت می کند .افزاینده ،برخالف
راه انداز ،ممکن است هزاران نوکلئوتید از ژن فاصله داشته باشد .در این صورت ،این پرسش مطرح
می شود که افزاینده چگونه اثر خود را بر ژن اعمال می کند؟
افزاینده و عوامل رونویسی م ّتصل به آن (موسوم به فعال کننده) با تشکیل یک حلقه در DNA
کلی ٔه این
در کنار  RNAپلی مراز و سایر عوامل رونویسی روی راه انداز قرار می گیرند .با قرار گرفتن ّ
عوامل در کنار هم ،عوامل رونویسی که به توالی افزاینده متصل هستند ،می توانند عوامل رونویسی
م ّتصل به راه انداز را فعال کنند (شکل    10ــ.)1
ژن

گروهی دیگر از عوامل رونویسی
به افزاینده متصل می شوند

گروهی از عوامل

رونویسی به راه انداز

متصل می شوند.

افزاینده

راه انداز
 RNAپلی مراز
تشکیل حلقه
اتصال  RNAپلی مراز

شکل 10ــ 1ــ تنظیم رونویسی
در یوکاریوت ها ،با کمک عوامل

رونویسی متعدد انجام می شود.
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رونویسی

 RNAپلی مراز

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 ژنتیک اهداف مختلفی دنبال می شود .اما یکی از مهم ترین آنها تولید ژن یا
ٔ
آن به مقدار انبوه است .برای تولید ژن به مقدار انبوه ،مهندسان ژنتیک ،ژن مورد نظر را از میان انبوه
ژن های جاندار جدا و بعد آن را به جاندار ساده ای مثل باکتری ــ که تولیدمثل سریعی دارد ــ وارد
می کنند .به این ترتیب ،ژن مورد نظر در باکتری همانندسازی می کند و
درنتیجه همانندسازی های پی درپی،
ٔ
مقدار آن زیاد می شود .در این فرایند مهندسان ژنتیک به ابزارهایی نیاز دارند .آنان نخست باید بتوانند
بقیه  DNAجاندار جدا کنند .پس به ابزاری نیاز دارند که بتواند  DNAرا ِببُرد.
ژن مورد نظر را از ٔ
برای بریدن  DNAاز آنزیم هایی به نام آنزیم های محدودکننده استفاده می کنند که با آنها آشنا خواهیم
شد .آنان سپس به وسیله ای نیاز دارند که ژن مورد نظر را به درون باکتری حمل کند .به نظر شما ،مهندس
ژنتیک به چه وسایل دیگری نیاز دارد؟ (شکل 2ــ)2
1ــ DNAبرش داده می شود.
 DNAپالزمید

باکتری

کروموزوم انسانی

دارای ژن انسولین

 TTAAبرش با آنزیم های
TTAA
AATT
محدود کننده
AATT
2ــ تولید  DNAنوترکیب
ژن انسولین انسانی
3ــ کلون ژن
وارد کردنDNA
نوترکیب
به باکتری
4ــ غربال کردن سلول ها
سلول های دارای ژن

انسولین جدا می شوند.

شکل 2ــ2ــ در بسیاری از آزمایش های مهندسی ژنتیک یکی یا همۀ این مراحل اساسی انجام می شود.
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روش ها و ابزارهای مهندسی ژنتیک

ِوکتورها :وکتور یک مولکول  DNAاست که به عنوان حامل برای انتقال مـاده ژنتیکی بیگانه بـه
درون یک سلول و تکثیر آن استفاده می شود .از معمول ترین وکتورها ،پالزمیدها و ویروس ها را می توان
نـام بـرد.
پالزمیدها ،مولکول های  DNAحلقوی کوچکی هستند که در بعضی از باکتری ها وجود دارند.
پالزمیدها را کروموزوم های کمکی نیز می نامند ،چون حاوی ژن هایی هستند که در کروموزوم اصلی باکتری
وجود ندارد .مثال ً ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک در پالزمیدها قرار دارد.
پالزمیدها می توانند مستقل از کروموزوم اصلی همانندسازی کنند .معنی این جمله آن است که
پالزمیدها می توانند حتی در مواقعی که باکتری درحال تولید مثل نیست نیز همانندسازی کنند .مهندسان
ژنتیک ،ژن مورد نظر را درون پالزمید قرار می دهند .به این ترتیب ،هرگاه که پالزمید همانندسازی می کند،
ژن مورد نظر نیز همانندسازی می کند و بدین ترتیب بر تعداد نسخه های آن دائماً افزوده می شود.
وقتی ژن مورد نظر ،که از این پس آن را ژن خارجی می نامیم ،درون پالزمید قرار می گیرد ،در واقع
 DNAجدیدی ساخته می شود که از ترکیب دو  DNAمتفاوت ،یکی ژن خارجی و دیگری پالزمید ،حاصل
شده است .این  DNAرا  DNAنوترکیب می نامند .ساختن  DNAنوترکیب ،یکی از اصلی ترین مراحل
مهندسی ژنتیک است .از این رو مهندسی ژنتیک را ف ّناوری  DNAنوترکیب نیز می نامند.
از دیگر وکتورها می توان به باکتریوفاژها اشاره کرد .باکتریوفاژها ،ویروس هایی هستند که میزبان آنها
باکتری است .وقتی باکتریوفاژ ،باکتری را آلوده می کند DNA ،آن در سلول میزبان شروع به همانندسازی
می کند .با قرار دادن ژن خارجی در  DNAباکتریوفاژ ،امکان تکثیر ژن فراهم می شود.
ساختن مولکول  DNAنوترکیب :برای ساختن مولکول  DNAنوترکیب ،به دو نوع آنزیم
نیاز داریم .یکی برای بریدن پالزمید و قرار دادن ژن خارجی در آن و دیگری برای اتصال دو سر ژن
خارجی به پالزمید .توجه داشته باشید که منظور از بریدن  DNAیعنی قطع پیوند فسفودی استر و منظور
از اتصال دو  DNAیعنی برقراری پیوند فسفودی استر میان دو  DNAاست.
بریدن  ،DNAبه کمک آنزیم های محدودکننده صورت می گیرد .آنزیم های محدودکننده آنزیم هایی
باکتریایی هستند که توالی کوتاه و خاصی از  DNAرا شناسایی می کنند و سپس آن را برش می دهند.
مثالی از چگونگی عمل آنزیم های محدود کننده در شکل 3ــ 2نشان داده شده است .آنزیم
محدود
کننده  1EcoRIتوالی نوکلئوتیدی  GAATTCرا می شناسد .توالی خاصی که آنزیم آن
ٔ
CTTAAG
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 Ecoli Restriction Enzyme Oneــ1

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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TT TT
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TT
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T
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 Dﻟﻴﮕﺎز
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ژن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
 DNAاﻧﺴﺎﻧﯽ
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 DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ
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ﻫ
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ﺎزﮐ
ﻤﺎﻧﻨﺪ
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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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مولکول های کوچک تر یعنی  DNAخارجی است و نوار دیگر حاوی مولکول های بزرگ تر ،یعنی
پالزمید است .روش الکتروفورز عالوه بر نوکلئیک  اسیدها ،برای پروتئین ها نیز کاربرد دارد .در
این روش ،پروتئین ها براساس اندازه ،از یکدیگر جدا می شوند.
بیشتر بدانید
منشأ واژه ها

کلمه التین
واژه الکتروفورز از ٔ
ٔ
کلمه
و
الکتریسیته
معنی
به
electrocus
ٔ
آلمانی  phoresisبه معنی حمل کردن
گرفته شده است .دانستن این مطلب به
ما کمک می کند که به راحتی به  یاد آوریم
که درالکتروفورز به کمک الکتریسیته
قطعات  DNAیا پروتئین از هم جدا و
حمل می شوند.

منبع جریان
نمونه در چاهک های
ژل ریخته می شود.

ژل

محلول
الکترولیت

خودآزمایی
مرحله عمومی آزمایش های مهندسی ژنتیک را برای شرح کلون کردن یک ژن انسان،
1ــ چهار
ٔ
به کار برید.
چسبنده»  DNAرا در ساختن  DNAنوترکیب شرح دهید.
2ــ نقش «انتهای
ٔ
3ــ به طور خالصه شرح دهید چگونه سلول ها در آزمایش های مهندسی ژنتیک غربال می شوند.

تفکر نقادانه

نمونه  DNAالکتروفورز انجام داده
مهارت ارائۀ نتیجه گیری :یک دانش آموز روی یک ٔ
قطعه  DNAموجود در نمونه اش ،نزدیک ترین نوار به قطب منفی
است و معتقد است که کوچک ترین ٔ
ژل است .آیا شما با نتیجه گیری او موافق هستید؟ شرح دهید.
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 2مهندسی ژنتیک در پزشکی
داروها و واکسن های حاصل از مهندسی ژنتیک امروزه در دسترس هستند.

مهندسی ژنتیک می تواند برای مشکالتی که بشر با آنها روبه روست ،مثل تأمین غذا و مبارزه با
بیماری ها راه حل هایی ارائه کند .بعضی از این راه حل ها هم اکنون در دسترس همگان اند و بعضی دیگر
در آینده در دسترس قرار خواهندگرفت .آینده ای که به گمان بسیاری از پژوهشگران بر زیست شناسی
متکی است.
داروها :بسیاری از بیماری های ژنی به علت عدم توانایی بدن در ساختن یک نوع پروتئین
خاص است .به این علت در سراسر جهان صدها شرکت داروسازی وجود دارد که پروتئین های
مورد نیاز این بیماران را با به کار بردن روش های مهندسی ژنتیک در باکتری ها تولید می کنند (شکل
لخته خون
  جمله این پروتئین ها هستند و برای جلوگیری از ایجاد ٔ
  5ــ .)2مواد ضد انعقاد خون از ٔ
به کار می روند .انسولین نیز که در درمان دیابت به کار می رود ،از همین جمله است.
شماره  VIIIپروتئینی است که در روند انعقاد خون دخالت دارد و فقدان آن
فاکتور انعقادی
ٔ
سبب ناتوانی در انعقاد خون می شود و بیماری هموفیلی را به وجود می آورد .این پروتئین با به کار گرفتن
روش های مهندسی ژنتیک ساخته می شود و به عنوان دارو به فروش می رسد .تا چندی پیش بیماران
هموفیل فاکتوری را که ازخون های اهدایی استخراج می شد ،دریافت می کردند .متأسفانه بعضی از
خون های اهدایی به ویروس  HIVیا ویروس هپاتیت  Bآلوده بودند.
بیشتر بدانید

داروهای حاصل از مهندسی ژنتیک
محصول

اریترو پویتین

فاکتورهای رشد

ِآنمی (کم خونی)

زخم ها و سوختگی ها

هورمون رشد انسانی

ناهنجاری های رشدی

اینترفرون ها

بیماری های ویروسی و سرطان

اینترلوکین ها
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کاربرد در درمان

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
 Restriction Fragment Length Polymorphismــ ١
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را ،به خصوص زمانی که در شواهد جنایی تردید وجود داشته باشد ،برعهده دارد .اثر انگشت DNA
در شناسایی ژن عامل بیماری های ژنی؛ مثل بیماری هانتینگتون و کم خونی داسی شکل نیز کاربرد دارد.

توالی و جایگاه همۀ ژن های انسان مورد مطالعه قرار گرفته است.

تکنولوژی ژن توانایی های زیادی برای مقابله علیه بیماری ها دارد .یکی از مهم ترین شواهدی که
کارایی مهندسی ژنتیک را تأیید می کند ،پروژۀ ژنوم انسان است .هدف
پروژه ژنوم انسان ()1HGP
ٔ
واژه ژنوم به
تعیین توالی نوکلئوتیدی ژنوم انسان و تعیین ٔ
نقشه جایگاه هر ژن روی هر کروموزوم استٔ .
ِ
کل محتوای  DNAیک گونه گفته می شود .ژنوم محتوای  DNAهسته ای و  DNAهای سیتوپالسمی

(میتوکندری و کلروپالست) را در  بر می گیرد .ژنوم هسته ای انسان از  22کروموزوم غیرجنسی (اتوزوم)
و دو کروموزوم جنسی  Xو  Yتشکیل شده است.
پروژه ژنوم انسان بتواند به تشخیص ،معالجه و
دانشمندان امیدوارند که دانش به دست آمده از
ٔ
درمان حدود  4000ناهنجاری ژنتیک انسان کمک کند .دانشمندان تاکنون ژن های دخیل در   بسیاری
از ناهنجاری های ژنتیک ،ازجمله سیستیک فیبروزیز ،دیستروفی عضالنی دوشن و سرطان را کشف
کرده اند .شکل  6ــ 2تعدادی از ژن ها و بیماری های ژنتیکی موجود روی کروموزوم  Xانسان را
نشان می دهد.
کروموزوم  Xانسان
تحلیل عضالنی دوشن
رنگدانه ای شدن شبکیۀ چشم
سیناپسین 1

شکل 6ــ2ــ نقشۀ کروموزوم .پروژۀ ژنوم انسان

جایگاه بسیاری از ژن ها را مشخص کرده است با
کام شکاف دار ،وابسته به X
پذیرندۀ آنژیوتانسین 2
نشانگان زالی ــ ناشنوایی

وجود این که بیش از  450ژن و     200ناهنجاری
ژنتیکی روی کروموزوم  Xوجود دارند فقط تعداد

کمی از آنها در این شکل نشان داده شده است.

پروتئین ریبوزومی L 10
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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؟

40

 3مهندسی ژنتیک در کشاورزی و دامداری
می توان با انتقال ژن ها به گیاهان باعث اصالح محصوالت آنها شد.

اولین اصالح کنندگان بذر کشاورزانی بودند که بذرهای بهترین گیاه خود را انتخاب می کردند،
آنها را می کاشتند و بدین ترتیب به تدریج در نسل های متمادی گیاهان را اصالح می کردند .در قرن بیستم،
اصالح کنندگان بذر برای انتخاب گیاهان مبانی ژنتیک را به کار بردند .امروزه مهندسان ژنتیک می توانند
ویژگی های مطلوب را با دست ورزی ژن به گیاهان بیفزایند.
مهندسان ژنتیک می توانند به روش های مختلف ،گیاهان را تغییر دهند؛ از جمله ایجاد گیاهان
مقاوم به شرایط خشکی و تولید گیاهانی که با خاک های مختلف ،اقلیم های متفاوت و فشارهای محیطی
سازگاری حاصل کنند ،تنظیم سرعت رسیدن میوه ها و افزایش ارزش غذایی گیاهان .به عنوان مثال،
با انجام روش های مهندسی ژنتیک روی گیاه برنج ،سویه های دارای میزان باالی بتاکاروتن (که در
قاره آسیا
بدن به ویتامین  Aتبدیل می شود) و آهن تولید شده اند .این دست آوردها در بخش هایی از ٔ
اهمیت خاصی دارند ،زیرا بسیاری از مردم آن از کمبود ویتامین  Aو آهن رنج می برند.
سازندگان علف کش هایی که در طبیعت زود تجزیه می شوند انواعی از گیاهان زراعی مقاوم به این
علف کش ها را تولید کرده اند .ویژگی این گیاهان زراعی باعث می شود که کشاورزان بتوانند با کاربرد
این علف کش ها علف های هرز را از بین ببرند ،بدون این که به گیاهان زراعی آسیب برسد .چون برای
از بین بردن علف های هرز نیاز به شخم زدن زمین نیست ،خاک های سطحی کمتر دستخوش فرسایش
می شوند .دانشمندان با واردکردن یک ژن درون محصوالت گیاهی ،گیاهانی تولید کرده اند که نسبت
به حشرات مقاوم هستند .گیاهانی که نسبت به حشرات مقاوم اند ،نیازی به استفاده از سموم حشره کش
کننده محیط زیست هستند ،ندارند.
که 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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پیشرفته ،بسیاری از دامداران روش های مهندسی ژنتیک را برای اصالح یا تغییر دام ها به کار می برند.
برخی از دامداران برای افزایش تولید شیر به رژیم غذایی گاوها هورمون های رشد می افزایند .در گذشته
هورمون های رشد از مغز گاوهای کشته شده استخراج می شد ،اما امروزه ژن هورمون رشد گاوی را
وارد باکتری ها می کنند .باکتری ،این هورمون را با هزینه ای کم تولید می کند ،بنابراین اضافه کردن آن
به رژیم غذایی گاوها مقرون   به صرفه خواهد بود.
تولید پروتئین های مفید از نظر پزشکی :کاربرد دیگر تکنولوژی ژن در دامداری افزودن
ژن های انسان به دام ها است .هدف از این کار آن است که پروتئین های انسان در شیر دام ها ظاهر شود.
پیچیده انسانی به کار می روند که از طریق تکنولوژی ژن در باکتری ها
این روش بیشتر برای پروتئین های
ٔ
تولید نمی شوند.
پروتئین های انسان را از شیر این جانوران استخراج می کنند و برای اهداف دارویی به کار می برند.
این جانوران را جاندار تراژنی 1می نامند .چون در سلول های آنها  DNAگونه دیگری وجود دارد.
2
ارائه
کلون کردن از سلول های تخصص یافته :در سال  ،1997محققی به نام یان ویلموت با ٔ
یافته بدن او ،توجه
اخباری مبنی بر کلون کردن موفقیت آمیز یک گوسفند ،با استفاده از سلول های تمایز ٔ
جهان را به خود جلب کرد.
هسته سلولی از پستان گوسفند بالغ به وجود آمد .در سابق ،کلون    کردن
یک بره با کلون کردن ٔ
وسیله سلول های جنینی یا نوزادی ممکن بود .محققان تصور می کردند نمی توان از سلول های
فقط به ٔ
رد کرد.
زنده کامل استفاده کنند .آزمایش ویلموت این فرضیه را ّ
تمایزیافته برای تولید موجود ٔ
هسته یک
ویلموت سلول پستان گوسفند را در اثر تحریک الکتریکی با سلول تخمک فاقد
ٔ
گوسفند دیگر ادغام کرد .این سلول ادغام شده تقسیم شد و اولین سلول های جنین را به وجود آورد.
ویلموت سلول های حاصل را درون رحم گوسفند ماده ای (مادر جانشینی) کار گذاشت .حاصل این
کار در تابستان  1996به صورت گوسفندی که دالی نام گرفت ،بود .دالی از نظر ژنتیکی کامال ً مشابه
با گوسفندی بود که سلول پستان از آن گرفته شده بود( 3شکل 7ــ.)2
محققان دیگر آزمایش های مشابهی برای کلون کردن گاوها و موش ها به کار برده اند .این آزمایش ها
نشان می دهند که کلون کردن بدین روش در سایر پستانداران هم ممکن است .با ادامه یافتن تحقیقات،
وسیله سلول های تمایزیافته در جانوران رایج شده است.
امروزه کلون کردن به ٔ
 Ian Wilmutــ transgenic				2ــ 1

 3ــ دانشمندان در زمستان سال  1381به علت ابتالی دالی به بیماری پیشرفتهٔ ریوی ،به زندگی او پایان دادند.

43

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
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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
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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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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  8ــ3ــ اسکلت سنگواره شدۀ ماهی .در این اسکلت

ماهی ،ستون مهره ها را می توان دید.

خزندگان :خزندگان در حدود  350میلیون سال پیش از تحول دوزیستان ایجاد شدند .این
جانوران برای محافظت از خود در برابر از دست دادن رطوبت بدن به اتمسفر ،پوستی محکم دارند که
مانع تبخیر آب می شود.به خزندگان توانایی تخم گذاری در خشکی داده شده است ،زیرا تخم های آنها
را پوسته ای محافظ می پوشاند (شکل 9ــ .)3می دانید که دوزیستان امروزی هنوز نیازمند تخم گذاری
در آب هستند ،زیرا تخم های آنها در محیط خشک قادر به حفظ آب خود نیستند.
دوره خشکی وسیع
شواهد حاکی است که در طول  50میلیون سال بعد از پیدایش خزندگان ،یک ٔ
حاکم شده است .در این مدت ،خزندگان که سازگاری بهتری نسبت به خشکی داشتند ،برتری هایی نسبت
به دوزیستان به دست آوردند .از آن زمان به تدریج تا حدود  65میلیون سال پیش ،در میان مهره داران،
خزندگان بیشترین فراوانی را از آن خود کردند.

شکل 9ــ3ــ خزندگان .تا  65میلیون سال پیش
خزندگانی از قبیل کروکودیل بزرگ ترین 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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 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
ــ
مبادله قطعاتی بین کروموزوم های همتا که هنگام میوز صورت می گیرد و به کراسینگ اوور
ٔ
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.

82

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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5

ژنتیک جمعیت

چون داروین از منشأ گوناگونی افراد جمعیت ها و نیز از چگونگی انتقال صفات بین نسل ها اطالع
نظریه المارک ،یعنی
چندانی نداشت ،نمی توانست ساز و کار انتخاب طبیعی را توضیح دهد ،بنابراین ٔ
«وراثتی بودن صفات اکتسابی» را پذیرفته بود.
امروزه زیست شناسان با استفاده از پژوهش های حاصل از ژنتیک جمعیت به بررسی تغییر و تحول
گونه ها می پردازند.

پیش نیازها

مطالعه این فصل باید بتوانید:
پیش از
ٔ
انتخاب طبیعی را شرح دهید،
اصول ژنتیک مندلی را بیان کنید،
جهش را توضیح دهید.
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 1تعادل در جمعیت ها
فاصله بین افراد به اندازه ای است که افراد می توانند با یک دیگر آمیزش
معموال ً در هر جمعیت
ٔ
کنند .بنابراین در صورتی که بین افراد مانعی ایجاد شود به  طوری که این مانع از آمیزش آنها جلوگیری
باغچه منزل شما عمال ً نتوانند
کند ،عمال ً آن جمعیت به دو جمعیت تجزیه می شود .مثال ً اگر کرم های خاکی
ٔ
با کرم های خاکی باغچه های همسایه های شما آمیزش کنند ،هر کدام جمعیتی جداگانه تشکیل خواهند
داد .در مقابل گنجشک های شهر شما جمعیت بزرگی از گنجشک ها را تشکیل می دهند.
ژنتیک جمعیت به بررسی ژن های جمعیت ها می پردازد .در ژنتیک جمعیت به مجموع ژن های
موجود در سلول های زایشی هر جمعیت خزانۀ ژنی می گویند .به عبارت دیگر ،چون هر ژن ممکن
همه سلول های
است الل های متفاوتی داشته باشد،
خزانه ژنی شامل مجموع الل های مربوط به ژن های ٔ
ٔ
تولیدکننده گامت) افراد یک جمعیت است.
زایشی (سلول های
ٔ
خزانه ژنی به دست آوردن تعداد واقعی هر الل کاری غیرممکن است ،بنابراین
برای توصیف
ٔ
سعی می کنیم در ژنتیک جمعیت ،فراوانی نسبی الل های هر جمعیت را به جای تعداد واقعی ،مورد
بررسی قرار دهیم.
در سال  ،1900یعنی از هنگامی که اصول مندل بار دیگر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت،
زیست شناسان بررسی چگونگی تغییر فراوانی الل ها را در جمعیت ها آغاز کردند .آنان در ابتدا تصور
می کردند الل های غالب که معموال ً نسبت به الل های مغلوب فراوانی بیشتر دارند ،پس از مدتی الل های
مغلوب را از جمعیت حذف خواهند کرد و خود جای آنها را خواهند گرفت.
در سال  1908هاردی ،1ریاضی دان انگلیسی و واینبرگ 2پزشک آلمانی که مستقل از یک دیگر
محاسبه فراوانی ژنوتیپ ها بودند ،پی بردند که در جمعیت های
در حال کاربرد قوانین جبر و احتمال برای
ٔ
بزرگ که در آنها آمیزش ها به صورت تصادفی صورت می گیرد ،نسبت الل های غالب به مغلوب و نیز
نسبت فراوانی افراد خالص به ناخالص در نسل های پی درپی ثابت است و تغییر نمی کند ،مگر آن که
 G.H. Hardyــ1
   Weinbergــ2
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جمعیت تحت فشار نیرو یا نیروهای تغییردهنده قرار گیرد که به نفع یا به زیان ماندگاری یک یا چند الل
خاص عمل می کنند .به این امر اصل هاردی ــ واینبرگ می گویند .مثال ً اگر الل غالب یک ژن مرگ آور
باشد ،فراوانی این الل به علت غالب بودن افزایش نمی یابد ،بلکه برعکس به علت مرگ آور بودن رو به
کاهش می گذارد؛ چون افراد غالب بیشتر در معرض مرگ قبل از تولیدمثل قرار دارند .به مثال زیر در
مورد ثابت ماندن الل های جمعیت طبق اصل هاردی ــ واینبرگ ،توجه کنید:
مرحلۀ اول :در یک جمعیت  100تایی مگس سرکه ،در آزمایشگاه ،دو نوع مگس سرکه وجود
دارد :نوع عادی که بدن خاکستری دارد و نوع جهش یافته که بدن آن سیاه رنگ است .الل رنگ
سیاه بدن ( )gمغلوب است .فراوانی ژنوتیپ های این جمعیت چنین است:
 : GG   +  Gg   +  ggژنوتیپ ها
فرد  : 64 + 32 + 4 =100تعداد
چون مگس سرکه جانداری دیپلویید است ،پس هر فرد دو الل مربوط به رنگ بدن دارد .بنابراین
تعداد الل های این جمعیت  100نفری که مربوط به رنگ پوست هستند 200 ،است:
G = 128 + 32 + 0 =160
 200الل
g = 0 + 32 + 8 = 40
فراوانی نسبی هر یک از الل های  Gو  gدر این جمعیت به صورت زیر محاسبه می شود:
160
) × 100= %80
200
40
=
( g
) × 100= %20
200
( =G

چون معموال ً فراوانی نسبی الل ها را با اعداد اعشاری نشان می دهند می توان نسبت های فوق را
به این صورت نشان داد :فراوانی نسبی  Gو  gدر این جمعیت به ترتیب  0/8و  0/2است.
مرحلۀ دوم :فراوانی گامت هایی که توسط این جمعیت تولید می شود ،به صورت زیر است:
 :0/8G + 0/2gاسپرم
 :0/8G + 0/2gتخمک
محاسبه نتایج آمیزش بین گامت های افراد این جمعیت از مربع پانت استفاده کنیم ،حاصل
اگر برای
ٔ
چنین است:
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G

تخمک

GG = 0/64

Gg
0/8 * 0/2 = 0/16

GG
G 0/8 * 0/8 = 0/64

Gg = 0/16 + 0/16 = 0/32

gg
0/2* 0/2 = 0/04

Gg
0/8 * 0/2 = 0/16

>

0/16G
0/16g

>

0/32G
0/32G

g

اسپرم

>

0/02g
gg = 0/04
0/02g
________________
0/8G + 0/2g

g

فراوانی افراد خالص غالب نسل بعد p2 = GG
فراوانی افراد ناخالص
2pq = Gg
q2 = gg
فراوانی افراد خالص مغلوب

g
q
Gg
pq
gg
qq

اس
تخم پرم
ک

بنابراین فراوانی الل های  Gو  gدر جمعیت نسل اول مساوی با فراوانی این الل ها در جمعیت
مادر است.
همان گونه که مالحظه می شود ،مطابق اصل هاردی ــ واینبرگ چون این جمعیت تحت هیچ نیروی
انتخاب کننده و متحول سازنده ای قرار نداشته ،فراوانی الل ها در دو نسل تغییری نکرده است.
فرمول هاردی ــ واینبرگ :اگر در مثال فوق فراوانی الل غالب  Gرا  pو فراوانی الل مغلوب
 gرا  qبنامیم ،با توجه به این فراوانی کل این الل ها  1است ،پس p  +  q   = 1؛ یعنی آمیزش بین گامت ها
به این صورت درمی آید:
G
p
GG
pp
Gg
pq

G
p
g
q

فرمول هاردی ــ واینبرگ را می توان به این صورت توضیح داد :اگر فراوانی الل غالبی را
در جمعیتی  pو فراوانی الل مغلوب آن را  qنام گذاری کنیم ،هر یک از افراد آن جمعیت ممکن است
 (p * q )  Gg ، (p * p = P2)، GGیا  (q * q )ggباشند .بنابراین می توان این رابطه را برای جمعیت
نوشت:
p2 + 2pq + q2=1
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چگونه مسایل مربوط به تعادل هاردی ــ واینبرگ را حل کنیم؟

در بسیاری از جمعیت ها دو الل هر ژن با توجه به نسبت الل مغلوب خالص ( )q2محاسبه می شود؛
چون ژنوتیپ این نوع فنوتیپ را می توان با اطمینان تشخیص داد ،اگر فقط بدانیم کدام فنوتیپ غالب
است ،می توانیم  q2را به دست آوریم (یک منهای فراوانی فنوتیپ غالب) .برای حل مسایل مربوط به
اصل هاردی ــ واینبرگ مراحل زیر توصیه می شود:
همه محاسبات باید نسبت را در نظر گرفت ،نه درصد را.
به یاد داشته باشید که در ٔ
1ــ نخست توجه کنید چه اطالعاتی راجع به جمعیت موردنظر در اختیار شما قرار می گیرد.
در بسیاری از موارد ،درصد فراوانی فن وتیپ مغلوب خالص  q2یا غالب  p2 + 2pqدر اختیار ما
قرار می گیرد.
معادله مربوطه و محاسبه ای
2ــ سپس مقدار  pیا  qرا به دست آورید .در این صورت با استفاده از
ٔ
ساده ،سایر مقادیر را به دست آورید.
3ــ از  q2جذر بگیرید تا  qبه دست آید.
4ــ مقدار  qرا از عدد  1کم کنید تا  pبه دست آید (یعنی .)p = 1-q
  5ــ  p2را با ضرب کردن آن در خودش به دست آورید.
    6ــ  ٢pqرا به دست آورید.
7ــ کنترل کنید p2 + 2pq + q2که مساوی با یک باشد.
ماده شیمیایی فنیل
مزه ٔ
مثال  :1در یکی از جمعیت های انسانی %70از افراد می توانند ٔ
تیوکاربامید ( )PTCرا تشخیص دهند (فنوتیپ غالب) .فراوانی هر یک از موارد زیر را به دست
آورید:
الف) فنوتیپ مغلوب خالص ()q2
ب) الل مغلوب ()q
پ) افراد خالص غالب ()p2
ت) افراد ناخالص
پاسخ :فراوانی فنوتیپ غالب ( )%70و مغلوب ( )1- %70 = %30در صورت مسأله داده شده
است.
فنوتیپ مغلوب( = %30 :در محاسبات بنویسید )0/30
بنابراین ( q  =0/5477جذر )%30
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چون  ،q -1= pپس p    =  1-0/5477=0/4523
p2    = (0/4523)2=0/2047
2pq    =  -0/4953
مثال  :2ژن  Aدو الل دارد ( Aو  .)aاگر فراوانی افراد  AAبرابر 0/36باشد ،براساس اصل
هاردی ــ واینبرگ نسبت های مورد انتظار از سه نوع ژنوتیپ حاصل از این الل ها در جمعیت چقدر
است؟
پاسخ ،p2   =  0/36 :پس p    =   0/6
چون  q   =1-  pپس q  =1-0/6  =0/4
فراوانی افراد ناخالص ( 2pq =2)0/6( )0/4( = 0/48 :)Aaو فراوانی افراد مغلوب ( :)aa
q2 =0/42 = 0/16
عوامل مؤثر در برقرار ماندن تعادل هاردی ــ واینبرگ
برای برقرارماندن تعادل هاردی ــ واینبرگ در جمعیتی ،باید در آن جمعیت:
1ــ جهش ژنی رخ ندهد ،یا این که تعداد جهش های رفت که الل  Aرا به  (a  ←A) aتبدیل می کنند،
با تعداد جهش های برگشت ) (A  ← aبرابر باشند.
2ــ مهاجرت صورت نگیرد.
3ــ جفت گیری ها به ژنوتیپ و فنوتیپ افراد وابسته نباشند.
4ــ جمعیت به قدری بزرگ باشد که بر اثر نوسانات تصادفی ،فراوانی الل ها تغییر نکند.
همه افراد آن یکسان باشد.
  5ــ انتخاب طبیعی رخ ندهد؛ یعنی ،احتمال بقا و تولید مثل برای ٔ
خزانه
همه این شرایط فراهم نیست؛ بنابراین ،معموال ً
ٔ
چون در جمعیت های طبیعی ،هیچ گاه ٔ
ژنی ،به عبارت دیگر فراوانی الل های جمعیت از نسلی به نسل دیگر تغییر می کند .انباشته شدن این
خزانه ژنی شود و سیمای گونه را
تغییرات کوچک در گذر زمان ممکن است سبب تغییر چشمگیر
ٔ
تغییر دهد.

فکر می کنید در جمعیت کالس شما چند نفر ناقل بیماری تاالسمی هستند؟

1ــ به یاد بیاورید که ژن مربوط به بیماری تاالسمی یک ژن مغلوب اتوزومی است .افراد
مبتال به تاالسمی مینور که از نظر این ژن ناخالص ( )Ccهستند ،در واقع ناقل این بیماری محسوب
می شوند .فراوانی افراد خالص که مبتال به تاالسمی ماژور هستند ،در جمعیت کشورمان حدود
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 20،000نفر است .اگر جمعیت کشورمان را  60میلیون نفر در نظر بگیریم ،q2 ،یعنی فراوانی افراد
خالص ،برابر  0/000333و  qبرابر  0 / 000333یا  0/0182به دست می آید.
2ــ اگر بخواهیم فراوانی الل غالب  ،Cیعنی  pرا در جمعیت کشورمان محاسبه کنیم ،به صورت
زیر عمل می کنیم :چون  p   +  q  = 1است ،پس  ،p   = 1-  qبنابراین  p   =1-  0/0182یا .p   =0/9818
3ــ برای تعیین فراوانی افراد ناخالص ناقل محاسبات زیر را انجام می دهیم:
2pq   = 2  *0/9818   *0/0182   = 0/0357375
به عبارت دیگر به طور متوسط در هر  1000نفر از جمعیت کشورمان  36نفر ناقل وجود دارد.

عوامل تغییردهندۀ ساختار ژنی جمعیت ها

هرگاه در جمعیتی شرایط الزم برای تعادل هاردی ــ واینبرگ برقرار باشد ،آن جمعیت در حال
تغییردهنده
دگرگونی و تغییر نیست .پس ،عواملی را که سبب به هم خوردن تعادل می شوند ،می توان نیروهای
ٔ
گونه ها نامید .این عوامل عبارت اند از:
ماده ژنتیک هیچ گاه کامال ً بدون نقص نیست .عوامل جهش زای
1ــ جهش :همانند سازی ٔ
ماده ژنتیک می شوند .بنابراین جهش همواره رخ
بسیاری نیز در محیط وجود دارد که سبب تغییر در ٔ
می دهد و هیچ روشی برای متوقف کردن آن شناخته نشده است .تعادل جهش یعنی شرایطی که در آن
تعداد جهش های  a  ←Aبا تعداد جهش های  A  ← aبرابر باشد ،نیز بسیار به ندرت پیش می آید .بنابراین
جهش های دایمی همواره ،اما به آهستگی ،فراوانی الل ها را تغییر می دهند .مثالً ،اگر فراوانی جهش های
 a  ←Aبیشتر از جهش های  A  ← aباشد ،فراوانی الل  aبه تدریج در جمعیت افزایش می یابد.
با آن که جهش همیشه اتفاق می افتد ،اما معموال ً آن را به عنوان عامل اصلی تغییر فراوانی الل ها در
جمعیت در نظر نمی گیرند چون آهنگ جهش برای بیشتر ژن ها بسیار اندک است .اگر جهش به تنهایی
عمل کند و سایر نیروهای تغییر دهنده فعال نباشند ،مدتی بسیار طوالنی الزم است تا تغییر قابل توجهی
در فراوانی الل ها رخ دهد .مهم ترین نقش جهش ،ایجاد تنوع در جمعیت است (شکل1ــ  .)5اگرچه
جهش ،زمینه تغییر گونه ها را فراهم می کند ،ولی جهت آن را تعیین نمی کند.
2ــ شارش ژن :هنگامی که افرادی از یک جمعیت به جمعیتی دیگر مهاجرت می کنند ،درواقع
1
تعدادی از الل های جمعیت مبدأ را با خود به جمعیت مقصد وارد می کنند .به این پدیده ،شارش ژن
می گویند .شارش ژن می تواند باعث افزایش تنوع درون جمعیت پذیرنده (مقصد) شود .از سوی دیگر
 gene flowــ1
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شکل 1ــ  5ــ گوناگونی در جمعیت گیاه الله عباسی

خزانه ژنی دو جمعیت شبیه به هم می شود .به
اگر روند مهاجرت در دو جهت ادامه یابد ،با گذشت زمان
ٔ
این ترتیب ،می توان گفت که شارش ژن در جهت کاهش تفاوت بین جمعیت ها عمل می کند.
3ــ آمیزش غیر تصادفی :منظور از آمیزش تصادفی این است که احتمال آمیزش هر فرد با
هریک از افراد جنس دیگر در جمعیت برابر باشد و ارتباطی با ژنوتیپ یا فنوتیپ او نداشته باشد .در
جمعیت های طبیعی ،عموماً وضع بدین گونه نیست .حالت های مختلفی از آمیزش های غیرتصادفی در
طبیعت دیده می شود .در این نوع آمیزش ها فراوانی الل ها تغییر نمی کند.
درون آمیزی :گاه آمیزش میان خویشاوندان نزدیک محتمل تر از آمیزش با سایر افراد است.
به این حالت درون آمیزی می گویند .به عنوان مثال ،اگر دانه های یک گیاه به خوبی در محیط پراکنده
نشوند ،زاده های آن گیاه در فواصل نزدیک به هم می رویند و احتمال گرده افشانی بین آنها بیشتر می شود.
اگرچه درون آمیزی فراوانی نسبی الل ها را تغییر نمی دهد؛ ولی سبب افزایش فراوانی افراد خالص و کاهش
افراد ناخالص می شود .شدیدترین حالت درون آمیزی خود  لقاحی است که در آن گامت های نر هر فرد،
ماده خود او را بارور می کنند .اگر افراد جمعیتی که در آن سه نوع ژنوتیپ  Aa ،AAو  aaوجود
گامت های ٔ
داشته باشد ،شروع به خودلقاحی کنند ،در هر نسل فراوانی افراد ناخالص در آن جمعیت نصف می شود؛
زیرا از هر آمیزش  ، Aa× Aaفقط نیمی از زاده ها  Aaهستند و نیم دیگر  aaیا  AAمی شوند .در عوض،
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همه زاده های حاصل از خودلقاحی هر فرد خالص ،عیناً مانند خود او خواهد بود.
ژنوتیپ ٔ
آمیزش همسان پسندانه :1به حالتی گفته می شود که احتمال آمیزش بین افرادی که فنوتیپ
یکسان دارند ،بیشتر است .به عنوان مثال ،ممکن است انسان های قدبلند تمایل بیشتری به ازدواج با هم
داشته باشند .آمیزش همسان پسندانه در این مثال جمعیت را به دو زیرگروه فنوتیپی مثال ً گروه بلند قد و
گروه کوتاه قد تقسیم می کند که تبادل ژن بین آنها کمتر صورت می گیرد .در این حالت ،ژن هایی که صفت
مورد نظر (در این مثال قد انسان) را کنترل می کنند ،عموماً در هر گروه به صورت خالص درمی آیند و
فراوانی افرادی که برای این ژن ها ناخالص هستند ،کاهش می یابد.
آمیزش همسان پسندانه ،محدود به جانوران نیست .بسیاری از گروه های گیاهی بالقوه می توانند با
هم آمیزش کنند ،اما در طبیعت این کار را انجام نمی دهند؛ چون زمان گلدهی آنها با هم متفاوت است.
آمیزش ناهمسان پسندانه :گاه مشاهده می شود که ِ
افراد همانند با هم آمیزش نمی کنند .این
نوع آمیزش غیرتصادفی آمیزش ناهمسان پسندانه نام دارد و منجر به افزایش فراوانی افراد ناخالص
می شود .نمونه ای از آمیزش های ناهمسان پسندانه که در گیاه شبدر یافت می شود ،توسط یک ژن چند
کالله مادگی این گل
دانه گرده ای روی ٔ
اللی ،به نام ژن خودناسازگاری تنظیم می شود .هنگامی که ٔ
لوله گرده تشکیل خواهد شد یا نه .می دانید که سلول های
می نشیند ،الل های این ژن تعیین می کنند که ٔ
دانه گرده دارد ،شبیه یکی از دو اللی
کالله مادگی دیپلویید و دانه های گرده هاپلویید هستند .اگر اللی که ٔ
ٔ
لوله گرده نمی تواند در آن مادگی رشد کند .دانه های گرده ای که
باشد که در سلول های کالله وجود داردٔ ،
لوله گرده تشکیل و
اللی متفاوت نسبت به دو الل موجود در گیاه
پذیرنده گرده را در خود دارند،می توانند ٔ
ٔ
لقاح انجام دهند.
خزانه ژنی جمعیت های کوچک به علت رخدادهایی تغییر
4ــ رانش ژن :گاه فراوانی الل ها در ٔ
 assortative matingــ١
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می کند و حتی ممکن است بعضی از الل ها حذف شوند .به این پدیده رانش ژن 1می گویند .فراوانی
همه جمعیت های واقعی تغییر می کند ،اما این تغییرات در جمعیت های کوچک شدیدتر است.
الل ها در ٔ
در واقع در جمعیت های کوچک احتمال بیشتری وجود دارد که برخی از افراد دارای ژنوتیپ های
کمیاب مثال ً به این دلیل که پیش از رسیدن به سن تولید مثل می میرند ،اصال ً در آمیزش شرکت نکنند.
رانش ژن در جمعیت های مختلف نتایج یکسانی به بار نمی آورد (شکل 2ــ.)5

جمعیت باقی مانده

رانش

جمعیت اولیه

اندازه جمعیت یکی از الل ها (سبز) حذف
شکل 2ــ  5ــ الگویی از رانش ژن .به علت کاهش ناگهانی
ٔ

شده و فراوانی نسبی دو الل دیگر (سفید و قرمز) نسبت به جمعیت مادر تفاوت بسیار پیدا کرده است.

گاهی تعداد زیادی از افراد یک جمعیت به علت حوادثی نظیر سیل ،زلزله ،آتش سوزی ،افزایش
ناگهانی جمعیت شکارچی و غیره ،می میرند .در این صورت ممکن است فراوانی الل ها در گروه کوچکی
که از بحران جان سالم به در برده اند ،نسبت به جمعیت اولیه بسیار متفاوت باشد .این افراد باقی مانده
با هم تولید مثل می کنند و جمعیت جدیدی به وجود می آورند .فراوانی الل ها در جمعیت جدید ،مشابه
فراوانی آنها در گروه کوچکی است که از جمعیت اصلی باقی مانده بود .مشابه همین اتفاق ،زمانی رخ
می دهد که تعداد کمی از افراد جمعیت به محیطی جدید ،مثال ً یک جزیره ،مهاجرت می کنند و در آن جا
جمعیت تازه ای را بنیان می نهند .به چنین وضعیتی اثر بنیان گذار گفته می شود.
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 genetic driftــ١

رانش ژن معموال ً به کاهش تنوع درون جمعیت می انجامد .شباهت زیادی که در جمعیت های
چیتاهای افریقای جنوبی 1وجود دارد ،به خاطر رانش ژن است (شکل   3ــ .)5علت و زمان دقیق
کاهش ناگهانی جمعیت این جانوران مشخص نیست .شاید قبال ً مردم برای حفاظت از گله های خود
تعداد زیادی از آنها را کشته باشند؛ همچنین ،ممکن است که یک عامل انقراضی بزرگ در سال ها
مانده این جانوران و از بین
پیش سبب اصلی این کاهش بوده باشد .به علت کوچکی جمعیت باقی ٔ
خزانه ژنی جمعیت بزرگ اولیه ،چیتاهای امروزی بسیار
رفتن قسمت عمده ای از الل های موجود در
ٔ
شبیه هم هستند .این شباهت تا حدی است که پیوند پوست بین هر دو عضوی از جمعیت   چیتاها
امکان پذیر است!

شکل   3ــ  5ــ چیتاهای افریقایی .هزاران سال پیش جمعیت این جانور ،بحرانی

ناشناخته را پشت سر گذاشت که موجب کاهش  90درصد از جمعیت آن شد.

  5ــ انتخاب طبیعی :پنجمین شرط برقراری تعادل هاردی ــ واینبرگ این است که احتمال بقا
همه افراد برابر باشد .هنگامی که صحبت از بقا یا موفقیت تولید مثلی است ویژگی های
و تولید مثل برای ٔ
بسیار گوناگونی مطرح می شوند .انتخاب جفت ،تعداد دفعات جفت گیری ،تولید گامت های سالم ،تعداد
دوره
سلول های زیگوت که پس از هر بار جفت گیری تشکیل می شوند ،درصدی از سلول های زیگوت که ٔ
نمو جنینی را با موفقیت می گذرانند و منجر به تولد نوزاد می شوند،احتمال زنده ماندن زاده ها تا زمانی
 Acinonyx jubatus jubatusــ1
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که به سن تولید مثل می رسند و حتی احتمال زنده ماندن والدین پس از تولید مثل ،به ویژه در گونه هایی که
والدین از فرزندان خود مراقبت می کنند؛ از جمله عواملی هستند که تعیین می کنند هر فرد چه مقدار در
نسل بعد سهم دارد .می توان با قاطعیت گفت که این ویژگی ها مستقل از ژنوتیپ نیستند.
مجموعه
نظام طبیعت همواره انواع سازگارتر نسبت به محیط را انتخاب می کند .در این انتخاب
ٔ
درباره اثر انتخاب طبیعی داشته
کمی
عواملی که ذکر کردیم ،مؤثرند .برای این که بتوانیم یک توصیف ّ
ٔ
باشیم ،کمیتی را به نام شایستگی تکاملی تعریف می کنیم .شایستگی هر فرد نشان می دهد که سهم نسبی
خزانه ژنی نسل بعد چقدر است .معموال ً شایستگی را برای بهترین و موفق ترین گروه 1
او در تشکیل
ٔ
در نظر می گیرند و شایستگی نسبی سایر گروه ها را به صورت کسری از  1بیان می کنند.
برای این که اثر انتخاب طبیعی را در باال بردن فراوانی الل های مطلوب (از نظر محیط زیست)،
سرکه جوان را در نظر می گیریم و صفت طول بال را در آن بررسی
درک کنیم ،جمعیتی از مگس های ٔ
می کنیم .فرض کنید که ترکیب این جمعیت به صورت زیر است ( : fفراوانی ):
100LL  +200  Ll   +  100ll
⇒ f (LL)  =0/25   ، f (Ll)  =0/5 ، f (ll)  =0/25
فراوانی دو الل  Lو  lدر این جمعیت یکسان و برابر  0/5است.
احتماال ً مگس های بال کوتاه در پرواز دچار مشکل می شوند و نمی توانند به آسانی از چنگ
شکارچیان بگریزند .فرض کنید که به خاطر این مشکل ،نصف مگس های بال کوتاه تا پیش از آن که
خزانه ژنی نسل بعد را تشکیل می دهد،
به سن تولید مثل برسند ،می میرند .در این صورت ،جمعیتی که
ٔ
چنین ترکیبی خواهد داشت:
100LL  +200Ll  +  50ll
فراوانی دو الل در گامت هایی که توسط این افراد تولید می شوند ،به آسانی قابل محاسبه است:
2 ×100 + 1× 200
= 0 / 57
2 × 350

=
)f (L

f(l) = 1 - f(L) = 0/43
اگر آمیزش های انجام شده بین اعضای جمعیت باال تصادفی باشد ،می توانیم فراوانی هریک از
ژنوتیپ ها را در نسل بعد به کمک جدول پانت به دست بیاوریم:
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 0 /43lاسپرم ها 0/ 57L
f (LL) = 0/325
⇒ f (Ll) = 0/49
f (ll) = 0/185

0/245
Ll

0/325
LL

0/57L

0/185
ll

0/245
Ll

0/43l

تخمک ها

اگر جمعیت مگس ها در نسل بعد هم  400عضوی باشد ،تعداد افرادی که هریک از ژنوتیپ ها
را دارند به صورت زیر خواهد بود:
130LL + 196Ll + 74ll
باز هم نیمی از افراد  llبه سن تولید مثل نمی رسند و به این ترتیب ،فراوانی الل  lدر نسل های پیاپی کاهش
می یابد.
در این مثال شایستگی تکاملی را برای ژنوتیپ ها  LLو  1 ،Llو برای ژنوتیپ  0/5 ،llدر نظر گرفتیم.
کاهش شایستگی افراد  llبه خاطر کمتربودن احتمال بقای آنهاست .در واقع احتمال این که هر فرد  llبتواند
خزانه ژنی نسل بعد ایفا کند ،پنجاه درصد است .گاهی اوقات کاهش شایستگی به
نقش خود را در تشکیل ٔ
این علت است که افرادی با ژنوتیپ خاص ،گامت های کمتری تولید می کنند و یا بعضی از گامت های آنها
غیرطبیعی هستند و توانایی شرکت در لقاح را ندارند .در مواردی نیز ،نرهایی که فنوتیپ خاصی دارند ،در
جلب نظر ماده ها ناکام می مانند و موفق به جفت گیری نمی شوند .مثالً ،چلچله های ماده در هنگام جفت گیری
نرهای دم بلند را ترجیح می دهند .شانس نرهای دم کوتاه برای یافتن جفت کمتر است.
نکته مهمی که باید همواره به آن توجه داشت این است که انتخاب طبیعی بر فنوتیپ مؤثر است.
ٔ
در جمعیت مگس های سرکه افراد ناخالص هم الل خوب ( )Lو هم الل بد ( )lرا دارند؛ ولی ،چون
فنوتیپ مطلوب (بال بلند) را دارند ،انتخاب طبیعی تفاوتی بین آنها و افراد  LLقائل نمی شود .الل های
نامطلوب اگر مغلوب باشند ،می توانند خود را در قالب افراد ناخالص پنهان کنند و از اثر انتخاب طبیعی
در امان بمانند انتخاب طبیعی تنها زمانی می تواند بر این الل ها اثر بگذارد که در یک فرد به صورت
خالص درآیند و فنوتیپ نامطلوب را ظاهر کنند.الل های نامطلوبِمغلوب آهسته تـر از الـل های نامطلوبِ
غالب از جمعیت حذف می شوند.
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خودآزمایی
1ــ اصطالحات زیر را تعریف کنید:
خزانه ژنی ب) شایستگی تکاملی
الف)
ٔ
2ــ اصل هاردی ــ واینبرگ را توضیح دهید.
زننده تعادل هاردی ــ واینبرگ را نام ببرید.
3ــ پنج عامل بر هم ٔ
  4ــ چرا با آن که جهش معموال ً همیشه در جمعیت ها رخ می دهد ،آن را به عنوان عامل اصلی

تغییردهنده جمعیت در نظر نمی گیرید؟
ٔ
  5ــ تأثیر انتخاب همسر را در جمعیت های انسانی ،بر تعادل هاردی ــ واینبرگ مورد بحث
قرار دهید.
6ــ چرا می گویند رانش ژن در جمعیت های کوچک اثر بیشتری دارد؟
7ــ در مورد این عبارت توضیح دهید :شارش ژن سبب افزایش تنوع درون جمعیت ها و کاهش
تفاوت ها بین جمعیت ها می شود.
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 2چگونه بر اثرانتخاب طبیعی جمعیت ها دگرگون می شوند؟

در نمونه هایی که تاکنون بررسی کردیم ،هر صفت دو حالت بیشتر نداشت :بدن مگس های سرکه یا
خاکستری است یا سیاه .بسیاری از صفاتی که در دنیای واقعی با آنها روبه رو می شویم ،این گونه نیستند.
به عنوان مثال ،قد انسان ها گستره ای از مقادیر را دارد (شکل    4ــ .)5همان گونه که می بینید اغلب انسان ها
قدی متوسط دارند و تعداد افراد بسیار قد بلند یا بسیار قد کوتاه نسبتاً کم است .بنابراین اگر نمودار
توزیع فراوانی را برای این صفت رسم کنیم ،منحنی شکلی زنگوله مانند به خود می گیرد .این نوع توزیع
را توزیع طبیعی (نرمال) می نامند .بسیاری از صفاتی که برای ما جالب توجه اند ،توزیع طبیعی دارند،
ِ
بهره
مثل وزن دانه های برنج ،مقدار پروتئین دانه های سویا ،غلظتِ قندِ خون انسان ،رنگ پوست و حتی ٔ
کمی می گویند.
هوشی .این گونه صفات را صفات پیوسته یا صفات ّ
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تعداد

6
4
3
2
1

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

قد (سانتی متر)

شکل   4ــ  5ــ نمودار مربوط به گوناگونی قد در جمعیتی از بزرگساالن

انتخاب طبیعی در مورد صفات کمی چگونه عمل می کند؟ اثر انتخاب طبیعی بر صفات پیوسته
سه الگوی کلی را نشان می دهد.
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1ــ انتخاب جهت دار در محیط متغیر روی می دهد.

انتخاب جهت دار معموال ً زمانی اتفاق می افتد که شرایط محیط تغییر می کند ،یا جانداران به محیط
جدیدی وارد می شوند .در چنین وضعیتی ،جاندارانی که در یکی از دو انتهای نمودار توزیع طبیعی (دور
از مقدار متوسط) جای می گیرند و ابتدا فراوانی کمی دارند ،انتخاب می شوند و پس از مدتی ،نمودار
اندازه بدن
توزیع در جهت افزایش یا کاهش مقدار صفت مورد نظر جابه جا می شود .افزایش تدریجی
ٔ
اسب در جریان تغییر گونه ها ،نمونه ای از انتخاب جهت دار است (شکل  5ــ .)5به نظر می رسد که این
افزایش پاسخی به تغییر در محیط زندگی اسب یعنی تبدیل جنگل به علفزار باشد.
پراکنش اولیه

تعداد افراد

هیراکوتریوم

1

اندازۀ بدن

مریکیپوس

2

اندازۀ بدن

اندازۀ بدن

شکل  5ــ  5ــ انتخاب جهت دار .بر اثر انتخاب طبیعی یک فنوتیپ

آستانه ای (پیکان ها) ترجیح داده و باعث تغییر نمودار پراکنش شده است.
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 Equusــ٣

 Merychippusــ٢

 Hyracotheriumــ١

تعداد افراد

پس از یک دورۀ طوالنی

اکوئوس   3

تعداد افراد

پس از یک دورۀ کوتاه

انسان انتخاب جهت دار را به طور گسترده مورد استفاده قرار داده است .نگهداری از گاوهایی
که بیشتر شیر می دهند یا در مدت کوتاه تری پروارتر می شوند ،مرغ هایی که بیشتر تخم می گذارند،
اسب هایی که سریع تر می دوند و گیاهانی که محصول بیشتری می دهند ،همه نمونه هایی از انتخاب
جهت دار است .در یک آزمایش روی ذرت ها ،در هر نسل گیاهانی که بیشترین روغن را در دانه های
خود ذخیره می کردند ،انتخاب و برای به وجود آوردن نسل بعد آمیزش داده شدند .این کار تا 50
نسل ادامه یافت .درنتیجه ،متوسط مقدار روغن در دانه های ذرت از  5درصد در جمعیت اولیه
به  15درصد در نسل پنجاهم رسید (شکل 6ــ .)5هیچ یک از گیاهان اولیه 15 ،درصد روغن در
دانه های خود نداشتند!
تغییر در صفات گیاهان یا جانوران را که به انتخاب انسان صورت می گیرد ،انتخاب مصنوعی می نامند.
15

شکل   6ــ   5ــ تغییرات جمعیت ذرت

5

درصد روغن

10

در پاسخ به انتخاب جهت دار به منظور
انتخاب ذرت های دارای روغن بیشتر

50

45

35 40

30

25

20

15

10

5

0

تعداد نسل انتخاب شده

بیشتر بدانید
انتخاب مصنوعی تدبیری است که انسان می اندیشد تا با استفاده از قوانین طبیعت به محصوالت
بهتری دست یابد .انتخاب مصنوعی نوعی تقلید و الگوگیری از نظام آفرینش است .این نظام طوری
طراحی شده است که دائم ًا به سوی بهتر شدن هدایت می شود .تدبیرهای نظام آفرینش بسیار پیچیده تر،

دقیق تر و هدفمندتر از تدبیر انسان در انتخاب مصنوعی است.

2ــ انتخاب پایدارکننده در محیط پایدار روی می دهد.

میانه طیف قرار دارند،
گاه بر اثر انتخاب طبیعی وضع موجود حفظ می شود؛ یعنی ،افرادی که در ٔ
باقی می مانند و فنوتیپ های آستانه کاهش می یابند .این نوع انتخاب که انتخاب پایدارکننده نامیده
می شود ،معموال ً زمانی رخ می دهد که جاندار برای مدت زیادی در یک محیط نسبتاً پایدار زندگی و
سازگاری های الزم را برای زیستن در این محیط پیدا کرده باشد .در این حالت ،بروز تغییرات قابل
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تعداد افراد

توجه در هر صفتی ،می تواند توازن و هماهنگی اندام ها و دستگاه های گوناگون بدن را ــ که در مدتی
طوالنی حاصل شده است ــ برهم بزند .به همین علت تا هنگامی که تغییر شرایط محیط سازگاری های
جدیدی را طلب نکند وضعیت موجود حفظ می شود.
مثال خوبی از انتخاب پایدارکننده ،خرچنگ نعل اسبی 1است .شواهد فسیلی نشان می دهد که این
جاندار در مدت  225میلیون سال بدون تغییر مانده است.
بازمانده جانداران میلیون ها سال
به چنین موجوداتی که
ٔ
پیش هستند و شباهت فراوانی به آنها دارند فسیل زنده
می گویند .خرچنگ های نعل اسبی در ساحل دریاها
زندگی می کنند .به نظر می رسد با وجود تغییر آب و هوای
زمین ،شرایط زیستگاه این جانوران برای آنها تا حدود
زیادی قابل تحمل بوده و بنابراین ،نیازی به سازگاری های
جدید نبوده است (شکل  7ــ.)5
شکل  7ــ  5ــ خرچنگ نعل اسبی (در حدود 30
سانتی متر قطر دارد).
در انسان ،انتخاب پایدارکننده سبب شده است
پراکنش اولیه
که وزن اغلب نوزادان هنگام تولد نزدیک به مقدار
گستره وزن نوزادان
متوسط ( 3/2کیلوگرم) باشد.
ٔ
تازه به دنیا آمده ،از حدود  900گرم تا حدود  5کیلوگرم
گزارش شده است؛ ولی ،میزان مرگ و میر برای
پس از یک دورۀ زمانی کوتاه
آستانه این طیف هستند ،باالست
نوزادانی که در دو
ٔ
و افرادی که فنوتیپ حد وسط دارند ،احتمال بقای
بیشتری دارند (شکل 8ــ.)5
تعداد افراد

پس از یک دورۀ زمانی طوالنی
تعداد افراد

شکل 8ــ  5ــ انتخاب پایدارکننده .بر اثر انتخاب طبیعی فنوتیپ

متوسط (محل پیکان) بر حالت های آستانه ای ترجیح داده می شود .امروزه
اکثر نوزادان انسان وزن متوسط (در حدود  3/2کیلوگرم) دارند.
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 Limulus spــ١

3ــ انتخاب گسلنده در محیط های ناهمگن روی می دهد.

انتخاب گسلنده هنگامی روی می دهد که فنوتیپ های آستانه ای بر فنوتیپ های حد واسط
نمونه چنین
ترجیح داده شوند .معموال ً ناهمگنی شرایط محیط باعث این نوع انتخاب می شود.
ٔ
انتخابی حلزون هایی 1هستند که در زیستگاه های مختلفی ،از قبیل جنگل ها و علفزارها زندگی می کنند.
حلزون هایی که در علفزارها زندگی می کنند ،نوارهای کامال ً روشن دارند و به این ترتیب از دید دشمنان
مخفی می مانند .برعکس حلزون های جنگلی باید برای استتار نوارهای تیره داشته باشند .فنوتیپ های
میانه ،در هیچ یک از دو زیستگاه استتار خوبی ندارند و بنابراین کاهش می یابند (شکل 9ــ .)5
پراکنش اولیه
تعداد افراد
الگوی نوارها
تعداد افراد
پس از یک دورۀ کوتاه
تعداد افراد
پس از یک دورۀ طوالنی
شکل 9ــ  5ــ انتخاب گسلنده .با انتخاب طبیعی دو فنوتیپ افراطی (محل پیکان ها) ترجیح داده شده اند .حلزون های

امروزی که متعلق به این گونه هستند ،دو فنوتیپ متفاوت ویژ ٔه زندگی در دو زیستگاه متفاوت را نشان می دهند.

سهره کامال ً متمایز از
بررسی جمعیتی از سهره های کامرون نشان داده است که در آن جا دو نوع ٔ
اندازه منقار وجود دارد .گروهی از اعضای گونه ،منقار بزرگ و گروهی منقار کوچک دارند .افراد
نظر
ٔ
کوچک منقار از دانه های نرم تغذیه می کنند و بزرگ منقارها دانه های سخت را می شکنند .منقار هریک
اندازه منقار متوسط
از این دو گروه برای استفاده از غذایی که می خورند ،بهینه شده است .افرادی که
ٔ
دارند ،نمی توانند از هیچ کدام از دانه های نرم یا سخت ،به خوبی استفاده کنند (شکل 10ــ .)5
 Cepaea nemoralisــ1
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شکل 10ــ  5ــ در جمعیت سهره های کامرون دو نوع منقار یافت
می شود .اعضای این دو گروه در تعادل و توازن قرار دارند.

در انتخاب گسلنده ،عمال ً جمعیت گونه به دو گروه تقسیم می شود که البته این دو گروه توانایی
آمیزش با هم را دارند .از آمیزش افراد این دو گروه ،احتماال ً برخی از زاده ها فنوتیپ حد واسط را دارند
و لذا در رقابت حذف می شوند .اگر بعضی از افراد به خاطر یک تغییر ژنتیکی ،صرفاً با افراد هم گروه
همه زاده های آنها همان فنوتیپ آستانه ای را خواهند داشت و لذا برای بقا انتخاب
خود آمیزش کنندٔ ،
می شوند .در طی نسل های پیاپی ،این ویژگی ،یعنی آمیزش با افراد همسان در میان اعضای جمعیت
خزانه ژنی دو گروه کامال ً از هم جدا شود
متداول می شود .به این ترتیب ،با گذشت زمان ،ممکن است
ٔ
و زمینه برای اشتقاق گونه ها فراهم شود.
خودآزمایی
1ــ نقش انسان را در انتخاب جهت دار جمعیت ها توضیح دهید.
2ــ انتخاب پایدارکننده در چه محیط هایی روی می دهد و چرا؟
3ــ یک مثال از انتخاب گسلنده بیان کنید.
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 3استمرار گوناگونی در جمعیت ها
افراد جمعیت ها معموال ً متنوع هستند .وجود تنوع برای بقای گونه مفید است؛ زیرا تنوع
توان سازگارشدن با محیط های جدید را به جمعیت می دهد .اللی که در زمان و مکان خاصی از نظر
محیط نامطلوب است ،با تغییر شرایط ممکن است بتواند موجب سازگاری شود ،مثل رنگ سیاه در
پروانه های شب پرواز فلفلی .گونه هایی که نتوانند خود را با محیط تطبیق دهند ،منقرض می شوند.
به یاد دارید که بر اثر انتخاب طبیعی الل های ناسازگار کاهش می یابند و فراوانی الل های سازگار به
صد  در صد نزدیک می شود .پس چگونه تنوع در جمعیت ها استمرار می یابد؟
آورنده تنوع همواره فعال اند :جهش ،سبب
نخست ،باید به یاد داشته باشیم که نیروهای پدید
ٔ
پیدایش الل های جدید می شود؛ شارش ژنی از جمعیت های دیگر نیز اتفاق می افتد .همان گونه که دیدیم،
بر اثر انتخاب طبیعی در مواردی (انتخاب گسلنده) گوناگونی افزایش می یابد .عالوه بر این ها ،عوامل
دیگری نیز باعث می شوند که تنوع در جمعیت ها حفظ شود.

نوترکیبی

با تولید مثل جنسی ترکیب های جدیدی از الل های موجود در کنار هم قرار می گیرند؛ منظور
از نوترکیبی ژن ها کنار هم قرار گرفتن ترکیبی از الل های ژن های مختلف است که پیش تر سابقه نداشته
است .به عنوان مثال ،فرض کنید که دو فرد با ژنوتیپ های  AABBو  aabbبا هم آمیزش می کنند.
لقاح بین گامت های  ABو  abانجام می شود و افراد نسل اول همه  AaBbهستند .هنگامی که این افراد
به سن تولید مثل می رسند ،چهار نوع گامت تولید می کنند که دو نوع آنها ( aBو  )Abجدید هستند.
گامت هایی را که نظیر آنها در گامت های والدین وجود داشته است ،گامت های والدی و انواع جدید را
گامت های نوترکیب می گویند.
اگر این گامت ها به صورت تصادفی در لقاح شرکت کنند ،در نسل دوم ژنوتیپ های زیر را
خواهیم داشت:
AABB, AaBB, aaBB, AABb, AaBb, aaBb, AAbb, Aabb, aabb
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2n

2n

a/a . b/b

A/A . B/B

a.b

A.B

n

A/a . B/b

P

n

گامت ها
F1

میوز
A.B
a.b
A.b
a.B

n

گامت والدی

n

گامت والدی

n

گامت نوترکیب

n

گامت نوترکیب

گامت ها

شکل 11ــ  5ــ ردیابی نوترکیبی در جانداران دیپلویید

از این  9نوع ژنوتیپ در  6 ،F2مورد در نسل های  Pو  F1وجود نداشته اند .همان گونه که می بینید
(شکل 11ــ ،)5نوترکیبی می تواند بدون نیاز به پیدایش الل های جدید بر تنوع ژنتیکی بیفزاید .اگر افراد
ارغوانی دانه زرد و گل ِ
ِ
سفید دانه سبز بوده باشند ،در نسل دوم برخی از بوته ها
نسل  Pنخود فرنگی های گل
گل ِ
ِ
نمونه آنها پیشتر وجود نداشته است.
سفید دانه زرد و بعضی دیگر گل
ارغوانی دانه سبز هستند که ٔ
کراسینگ ُاور :آیا اگر دو ژن روی یک کروموزوم قرار داشته باشند ،باز هم انتظار نوترکیبی
داریم؟ برخالف آنچه ممکن است انتظار داشته باشید ،پاسخ مثبت است .بررسی ها نشان داده است که
در هنگام جفت شدن کروموزوم ها در میوز  ،Iگاه قطعاتی بین کروموزوم های همتا مبادله می شود .اگر این
قطعات حامل الل های متفاوتی باشند ،ترکیب جدیدی از الل ها به وجود می آید .این پدیده را کراسینگ
ُاور 1می نامند.
 Crossing overــ١
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نوترکیبی حاصل تبادل قطعات بین کروماتیدهای غیر خواهری است.
کروموزوم های میوزی

سلول های حاصل از میوز
B
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B
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B
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a

والدی
والدی

والدی

نوترکیب
نوترکیب

والدی

میوز بدون

کراسینگ  اور
بین ژن ها

میوز به همراه

کراسینگ اور
بین ژن ها

شکل 12ــ  5

هنگامی که گامت های نوترکیب در لقاح شرکت می کنند ،ژنوتیپ های جدیدی به وجود
می آورند.
ماده خام انتخاب طبیعی باشد .انتخاب مصنوعی
تنوعی که در پی نوترکیبی پدید می آید ،می تواند ٔ
ذرت ها برای تولید روغن بیشتر را به یاد آورید (شکل  6ــ .)5در این آزمایش مقدار متوسط روغن طی
پنجاه نسل به تدریج افزایش یافت و به حدی رسید که در هیچ یک از گیاهان اولیه وجود نداشت .می توان
با محاسبات ساده ای نشان داد که پیدایش این گیاهان پرروغن به علت کنار هم قرارگرفتن ترکیب های
جدید اللی بوده است نه جهش .در این تجربه 200 ،تا  300گیاه ذرت در هر نسل پرورش داده می شد؛
بنابراین کال ً بین  10تا  15هزار گیاه مورد آزمایش قرار گرفتند .جهش پذیرترین ژن های ذرت ،یک در
هر  50هزار گیاه جهش پیدا می کنند .پس ،وقوع حتی یک جهش هم در طی آزمایش چندان محتمل
نیست .به عالوه بسیار بعید است که یک جهش ژنی تولید روغن را سه برابر کند .به نظر می رسد که
پیدایش ترکیب های جدید اللی و انتخاب آنها عامل اصلی افزایش تولید روغن بوده باشد.

برتری افراد ناخالص

اگر شایستگی افراد ناخالص از شایستگی افراد هر دو نوع خالص (غالب و مغلوب) بیشتر باشد،
هیچ کدام از دو الل از جمعیت حذف نمی شود .چون اگر هر یک از این دو الل حذف شوند ،دیگر فرد
111

نمونه این گونه انتخاب در مورد الل کم خونی داسی شکل ( )HbSدر
ناخالصی وجود نخواهد داشت! ٔ
مناطقی از آفریقا دیده می شود .افرادی که برای این الل مغلوب خالص ( )HbSHbSهستند ،از مشکالت
عدیده ای از جمله کم خونی شدید رنج می برند و معموال ً پیش از رسیدن به سن تولید مثل می میرند .بنابراین
شایستگی آنها صفر است .افراد ناخالص ( )HbAHbSعموماً مشکل حادی ندارند؛ فقط هنگامی که اکسیژن
محیط کم باشد ،گلبول های قرمز آنها داسی شکل می شوند که البته خطر بسته شدن برخی مویرگ ها در این
مواقع وجود دارد .با توجه به این که فشار اکسیژن در هوای اطراف ما بی دلیل کاهش پیدا نمی کند ،افراد
روزمره خود مشکلی ندارند .بنابراین شایستگی افراد ناخالص و افراد خالص غالب
ناخالص برای زندگی
ٔ
( ،)HbAHbAبرابر  1است .به طور طبیعی انتظار می رود که فراوانی الل کم خونی داسی شکل در جمعیت
بسیار اندک باشد .زیرا افراد خالص مغلوب هیچ شانسی برای تولید مثل ندارند و فقط الل های  HbSکه
در افراد ناخالص نهفته مانده اند ،می توانند به نسل بعد منتقل شوند .در اغلب جوامع فراوانی الل  HbSاز
 0/0001تجاوز نمی کند.
متخصصان ژنتیک که به بررسی شیوع کم خونی داسی شکل می پرداختند ،دریافتند که در برخی
مناطق آفریقا فراوانی الل  HbSبه طور غیرطبیعی باالست (  0/15تا  .)0/4این نکته نیز مشخص شد که
عمده فراوانی الل  HbSمربوط به مناطقی است که در آنها ماالریا زیاد است (شکل  13ــ .)5
ٔ

شکل  13ــ   5ــ همبستگی پراکنش بیماری کم خونی ناشی از گلبول های قرمز داسی شکل و بیماری

دهنده مناطق شیوع بیماری
ماالریا .مناطق صورتی رنگ مناطق شیوع بیماری ماالریا ،مناطق آبی رنگ نشان
ٔ
کم خونی ناشی از گلبول های قرمز داسی شکل و مناطق ارغوانی رنگ مناطق ارتباطی این دو را نشان می دهد.
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بیماری ماالریا را نوعی انگل تک سلولی 1ایجاد می کند .این انگل درون گلبول های قرمز افراد
سالم ( )HbAHbAزندگی می کند و نمی تواند درون گلبول قرمز فرد ناخالص ( )HbSHbAزنده بماند .به
این ترتیب افراد ناخالص در برابر ماالریا مقاومت زیادی از خود نشان می دهند و در مناطقی که شیوع
ماالریا باالست ،شایستگی بیشتری نسبت به افراد سالم دارند .جدول 1ــ   5داده هایی را که از برخی
نواحی آفریقا به دست آمده اند ،با اطالعات مربوط به سایر جوامع مقایسه می کند.
جدول  1ــ    5ــ یک الل به ظاهر نامطلوب مانند  HbSممکن است در
شرایط محیطی ویژه ،سازگارکننده باشد.
شایستگی

HbSHbS

HbAHbA HbAHbS

0

1

0/8

0

1

1

مناطق ماالریاخیز
سایر مناطق

فراوانی الل کم خونی داسی شکل را در هر منطقه ،میزان و شیوع ماالریا ،یعنی این که چقدر
احتمال دارد هر فرد در طول زندگی خود با ماالریا روبه رو شود تعیین می کند .اگر به عنوان مثال در
منطقه ای فراوانی الل  0/17 ،HbSباشد ،تنها حدود  3درصد افراد جمعیت بیماری کم خونی داسی
شکل را خواهند داشت و در عوض نزدیک به  30درصد افراد ،ناخالص و نسبت به ماالریا مقاوم
خواهند بود.
بیشتر بدانید
بیماری کم خونی ناشی از گلبول های قرمز داسی شکل

نوع ژن :مغلوب اتوزومی که حاصل یک جهش در یک نوکلئوتید در ژن  HBBاست .ژن
شماره   11انسان
زنجیره بتای هموگلوبین را در خود دارد .این ژن روی کروموزوم
 HBBرمزهای
ٔ
ٔ
قرار دارد.
 Plasmodium falciparumــ١
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عالیم :درد که ممکن است از حالت خفیف تا بسیار شدید در سینه ،مفاصل ،پشت یا شکم
ظاهر شود؛ تورم دست ها و پاها ،یرقان؛ عفونت های مکرر ،به ویژه ذات الریه و مننژیت؛ نارسایی کلیه،
سکته مغزی (زود هنگام) و کم خونی.
کیسه صفرا (زود هنگام)؛ ٔ
سنگ ٔ
درمان :به بیمار فولیک اسید می دهند و در صورت حاد شدن بیماری اکسیژن درمانی ،تزریق
مایعات و داروهای آنتی بیوتیک به درون رگ ،پیوند مغز استخوان و ژن درمانی از روش های علمی
درمان این بیماری هستند.

یک گلبول قرمز داسی شکل در کنار گلبول های قرمز عادی

انتخاب وابسته به فراوانی

در جانوران برای شکار نشدن استراتژی های گوناگونی طراحی شده است .بعضی از پروانه ها
سمی پیدا کرده ا ند .اگر پرنده ای
برای این که پرندگان آنها را شکار نکنند ،طرح و رنگی شبیه به پروانه های ّ
گونه سمی را بخورد ،از آن پس از خوردن هر پروانه ای که ظاهری شبیه به آن
یک بار پروانه ای از یک ٔ
داشته باشد ،اجتناب خواهد کرد (شکل  14ــ  .)5
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الف

ب

سمی برخورد
شکل  14ــ  5ــ پرندۀ شکل الف هرگز به پروانۀ ّ

نکرده است ،در حال خوردن یکی از آنهاست .در شکل ب پرنده

سمی ،در حال استفراغ است .این
لحظاتی پس از خوردن پروانۀ ّ

پرنده در آینده سعی خواهد کرد چنین تجربه ای را تکرار نکند.

گونه سمی باشد ،مورد توجه پرندگان قرار
پس ،اگر شکل و رنگ ِبال پروانه های غیرسمی همانند ٔ
نمی گیرند و لذا تعداد آنها در جمعیت زیاد می شود .به عبارت دیگر شایستگی پروانه های غیرسمی مقلد
بیشتر خواهد شد.
گونه غیر سمی برای
همه افراد مقلد جمعیت ٔ
ممکن است فکر کنیم که با انتخاب طبیعی سرانجام ٔ
بقا انتخاب خواهند شد و پروانه هایی که از گونه های سمی تقلید نمی کنند ،از بین خواهند رفت ،ولی
این طور نیست! شایستگی پروانه های مقلد هنگامی باالست که تعداد آنها کم باشد .با افزایش فراوانی
پروانه های مقلّد احتمال اینکه پرنده گول بخورد و از شکار آنها صرف نظر کند ،کمتر می شود (شکل
14ــ   .)5در     واقع ،ممکن است پروانه ای که اولین بار با آن طرح و رنگ ویژه توسط پرنده شکار شده
است ،یکی از پروانه های مقلّد باشد که غیرسمی است! بنابراین ،پرنده برای شکار بیشتر آنها تشویق
خواهد شد .سرانجام فراوانی پروانه های مقلّد و غیر مقلّد در جمعیت گونه های غیرسمی به تعادلی پایدار
می رسند ،یعنی هرگروه درصدی از جمعیت را به خود اختصاص خواهد داد .هیچ یک از دو گروه
نمی تواند دیگری را به طور کامل حذف کند و لذا تنوع در جمعیت این پروانه ها دائمی خواهد بود.
انتخاب وابسته به فراوانی هنگامی رخ می دهد که شایستگی یک فنوتیپ به فراوانی آن در جمعیت
بستگی دارد .در مثال تقلید پروانه ها ،شایستگی پروانه های مقلد زمانی که فراوانی آنها در جمعیت کم
است ،باالست ولی با افزایش تعداد پروانه های مقلد ،شایستگی کاهش می یابد.
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نوعی از انتخاب طبیعی که سبب حفظ تنوع در جمعیت ها می شود ،انتخاب متوازن کننده نامیده
می شود .برتری افراد ناخالص و انتخاب وابسته به فراوانی انواعی از انتخاب متوازن کننده هستند.
1

شایستگی پروانۀ مقلّد

1

فراوانی نسبی هر گروه از پروانه های مقلد

0

در گونۀ غیرسمی

شکل 15ــ   5ــ شایستگی پروانه های مقلد بستگی به فراوانی آنها دارد.

خودآزمایی
1ــ چه عواملی باعث حفظ تنوع در جمعیت ها می شوند؟ نام ببرید.
درباره برتری افراد ناخالص در جمعیت ها بیان کنید.
 2ــ یک مثال
ٔ
 3ــ اثر فراوانی در جمعیت پروانه های مقلد را توضیح دهید.
 4ــ انتخاب متوازن کننده چیست؟
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 4گونه زایی
کارل لینه و سایر زیست شناسان قدیمی ،گونه را به عنوان گروهی از جانداران که شباهت های
اولیه تعریف
زیادی به هم دارند و از جانداران دیگر متمایزند ،تعریف کردند .به عبارت دیگر ،مبنای ٔ
گونه ،شباهت ظاهری (فنوتیپی) گروهی از جانداران به یک دیگر بود .با گسترش دانش زیست شناسی
حوزه مولکولی ،میزان شباهت در توالی نوکلئوتیدهای ژنوم و یا توالی آمینو اسیدی پروتئین ها نیز در
به
ٔ
مشخص کردن گونه ها دخالت داده شد؛ اما هنوز این تعریف یک اشکال اساسی دارد .دو جاندار باید
چقدر به هم شبیه باشند تا در یک گونه قرار گیرند؟
نمی توان پاسخ دقیقی به این پرسش داد و رده بندی بر مبنای صفات فنوتیپی تا حدود زیادی
خزانه ژنی
سلیقه ای است (شکل  16ــ  .)5پیدایش علم ژنتیک جمعیت و به ویژه مطرح شدن موضوع
ٔ

الف

ب
شکل  16ــ  5ــ چکاوک های شکل الف بسیار به هم شبیه هستند ،اما به گونه های مختلف تعلق دارند .سگ های

شکل ب برعکس تفاوت های ظاهری بسیاری با یک دیگر دارند ،اما همه به گونۀ سگ اهلی تعلق دارند.
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باعث شد که زیست شناسان نگاه دیگری به مفهوم گونه داشته باشند .در سال  ،1942ارنست مایر مفهوم
گونه زنده را به صورت زیر پیشنهاد کرد:
ٔ
مجموعه جاندارانی گفته می شود که می توانند در طبیعت با هم آمیزش
«گونه در زیست شناسی به
ٔ
کنند و زاده های زیستا 1و زایا به وجود آورند ،ولی نمی توانند با گونه های دیگر آمیزش موفقیت آمیز
داشته باشند ».البته این تعریف در مورد همه گونه ها صدق نمی کند.
واژه «می توانند» در تعریف باال این است که ممکن است دو جاندار به دلیل زندگی
منظور از ٔ
در مناطق مختلف هرگز با هم آمیزش نکنند ،ولی توانایی این عمل را داشته باشند .برای نمونه،
خروسی که در ایران زندگی می کند ،با مرغی که در فرانسه زندگی می کند آمیزش نمی کند! ولی از
دیدگاه زیست شناسان آمیزش بین آنها امکان پذیر است .اگر یک جهانگرد مرغ فرانسوی را به ایران
بیاورد ،از آمیزش این مرغ و خروس ،جوجه های سالم به وجود خواهند آمد که خود پس از بالغ شدن
خزانه ژنی گونه های مختلف از
گونه زنده برمی آید که
ٔ
توانایی تولید مثل خواهند داشت .از تعریف ٔ
خزانه ژنی
هم جداست و تبادل ژن معموال ً نمی تواند بین آنها رخ دهد .چه چیزی باعث می شود که
ٔ
گونه های مختلف از هم جدا بماند؟
بیشتر بدانید

چهار زیرگونه از موش گوزنی ( )Peromyscus maniculatusدر حوالی کوه های راکی در
آمریکای شمالی زندگی می کنند (زیرگونه ،یک واحد رده بندی پایین تر از سطح گونه است و به جمعیتی
از جانداران اشاره می کند که عضو یک گونه هستند و با جمعیت های دیگر همان گونه تفاوت های جزیی
دارند) .زیستگاه این چهار زیر گونه در برخی مناطق همپوشانی دارد و لذا این گونه ها می توانند با هم
آمیزش کنند؛ بنابراین ،براساس تعریف ارنست مایر عضو یک گونه هستند .تنها استثنایی که وجود دارد،
گونه  P.m. nebrascensisو  P.m. artemisiaeنمی توانند با هم آمیزش کنند .البته،
این است که دو زیر ٔ

گونه دیگر آمیزش
خزانه ژنی این دو جمعیت کامال ً از هم جدا نیست ،زیرا هر یک از آنها می تواند با دو زیر ٔ
ٔ
گونه دیگر که در واقع
کند و از راه
خزانه ژنی آنها به صورت غیر مستقیم با هم مرتبط شوند .اگر دو زیر ٔ
ٔ
گونه جداگانه بنامیم.
راهروهای شارش ژنی هستند ،منقرض شوند ،می توانیم دو جمعیت فوق الذکر را دو ٔ

 1ــ زیستا ( )viableبه جانداری گفته می شود که یک زندگی طبیعی دارد .در برابر آن ،نازیستا ( )inviableبه موجودی اشاره می کند

که به علت نقص در ساختار یا کارکرد بخش هایی از پیکرش ،به طور قابل توجهی کمتر از سایر افراد هم گونه اش عمر می کند و زود می میرد.
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borealis

artemisiae

nebrascensis

sonoriensis

چگونه خزانه های ژنی از هم جدا می مانند؟

خزانه ژنی گونه های مختلف مؤثرند ،به دو گروه کلی تقسیم می کنند:
عواملی را که در جدا نگه داشتن ٔ
گونه متفاوت به وجود آید
برخی از آنها اجازه نمی دهند که سلول زیگوت از لقاح سلول های جنسی دو ٔ
زاده دو رگه و یا موجب
(سدهای پیش زیگوتی) و بعضی دیگر مانع از نمو سلول زیگوت و تشکیل ٔ
مجموعه این عوامل ،ساز و کارهای جدا کننده می گویند.
نازایی آن می شوند (سدهای پس زیگوتی).به
ٔ
جدایی بوم شناختی (زیستگاهی) :این نوع جدایی در مورد گونه هایی مطرح است که در یک
گونه مار غیر سمی ،که هر دو به یک سرده
منطقه ،ولی در زیستگاه های متفاوت زندگی می کنند .مثالً ،دو ٔ
منطقه مشابهی در امریکای شمالی زندگی می کنند؛ یکی از آنها عموماً آبزی است و
متعلق هستند ،در
ٔ
دیگری در خشکی زندگی می کند .جدایی زیستگاهی در مورد انگل ها هم مطرح است که معموال ً برای
میزبان ویژه ای اختصاصی می شوند .دو گونه ای که با میزبان های مختلف زندگی می کنند ،هرگز شانس
جفت گیری با یک  دیگر را نخواهند داشت.
جدایی رفتاری :نشانه هایی که اعضای هرگونه برای جلب توجه جفت از خود بروز می دهند،
ویژه همان گونه است .این عامل ــ که جدایی رفتاری خوانده می شود ــ از مهم ترین عوامل جدایی
ٔ
گونه های جانوری است و به ویژه در مورد گونه هایی مهم است که ظاهری شبیه به هم دارند .حشره های
شب تاب نر متعلق به هرگونه ،الگوی ویژه ای برای تاباندن نور و جلب توجه ماده های همان گونه دارند.
گونه خود پاسخ می دهد (شکل  17ــ .)5
هر ماده فقط به   رفتار تقاضای جفت گیری نر هم ٔ

119

شکل  17ــ     5ــ  الگوی تابش نور ،نوعی جدایی رفتاری تولید

حشره شب تاب نری آمیزش می کند
حشره شب تاب ماده فقط با
می کند.
ٔ
ٔ

ویژه همان گونه باشد .در این شکل الگوی
که الگوی تابش نور آن ٔ
حشره شب تاب را مشاهده می کنید.
تابش گونه های مختلف
ٔ

گونه چکاوکی که در شکل  16ــ  5می بینید ،گاه در مناطق مشترکی زندگی می کنند؛ ولی دو
دو ٔ
گونه مجزا به شمار می روند .آوازهایی که پرندگان بالغ این دو گونه در فصل تولید مثل می خوانند ،با هم
ٔ
متفاوت است و سبب می شود که هر پرنده جفت خود را از میان افراد هم گونه انتخاب کند.
جدایی زمانی :این نوع جدایی هنگامی مطرح است که دو گونه در فصل های مختلفی از
گونه راسو از یک سرده در زیستگاه مشترکی زندگی می کنند ،ولی
سال تولید مثل می کنند .مثالً ،دو ٔ
با هم آمیزش نمی کنند؛ زیرا ،یکی از آنها در پایان تابستان جفت گیری می کند ،اما فصل تولید مثل
دیگری اواخر زمستان است .شکل  18ــ  5نموداری مربوط به چند گونه قورباغه را نشان می دهد که
در زمان های مختلفی از سال برای آمیزش آماده می شوند و به این علت ،جفت گیری بیشتر بین افراد
هم گونه اتفاق می افتد.
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زیاد
قورباغۀ 5

قورباغۀ 4

قورباغۀ 3

قورباغۀ 2

قورباغۀ 1
فعالیت آمیزش
کم

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

شکل  18ــ     5ــ  جدایی زمانی .زمان فعال شدن پنج گونه قورباغه از یک سرده

جدایی مکانیکی :تالش برای جفت گیری بین افراد متعلق به گونه هایی که تفاوت های ساختاری
زیادی با هم دارند ،موفقیت آمیز نیست .مثال ً حشرات گرده افشان معموال ً نمی توانند گرده ها را بین
گونه های مختلف انتقال دهند؛ زیرا ،ساختار بدن آنها فقط برای ورود به گل های گونه ای خاص
نمونه دیگری از جدایی مکانیکی،
متناسب است .این نوع جدایی را جدایی مکانیکی می نامندٔ .
جثه این دو
گونه وزغ بزرگ با وزغ کوچک درخت بلوط است .دلیل این جدایی ،تفاوت ٔ
جدایی ٔ
گونه است (شکل  19ــ .)5

جثه متفاوت این دو وزغ آمیزش بین آنها را ناممکن می کند.
شکل  19ــ    5ــ جدایی مکانیکیٔ .
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جدایی گامتی :نوع دیگری از جدایی ،جدایی گامتی خوانده می شود .منظور از جدایی گامتی
این است که حتی اگر گامت های گونه های مختلف نزدیک به هم قرار گیرند ،به ندرت ممکن است سلول
تخم (زیگوت) را تشکیل دهند .در مورد گونه هایی که لقاح داخلی دارند ،معموال ً اسپرم های یک گونه
گونه دیگر ،زنده نمی مانند .بسیاری از گونه ها لقاح خارجی دارند و افراد نر
در دستگاه تناسلی ماده ای از ٔ
و ماده گامت های خود را در آب آزاد می کنند .در چنین مواردی نیز اسپرم های هرگونه فقط تخمک های
همان گونه را بارور می کنند .شناسایی گامت های هم گونه ،به کمک مولکول های ویژه ای که در سطح
گامت ها قرار دارند ،انجام می شود .شناسایی مولکول  های سطحی همچنین موجب می شود که دانه های
لوله گرده تشکیل دهند.
کالله گل گیاهان هم گونهٔ ،
گرده هرگیاه ،فقط روی ٔ
ٔ
نازیستایی دو رگه :لقاح گامت ها و تشکیل سلول تخم ،به معنای قطعی شدن اختالط ژنتیکی
گونه ها نیست .نازیستایی دو رگه از عوامل دیگری است که به جدا ماندن خزانه های ژنی می انجامد .ممکن
گونه مختلف آمده اند ،جنین در
است به علت ناسازگاری در اطالعات ژنتیکی کروموزوم هایی که از دو ٔ
اولیه نمو بمیرد .مثالً ،اگر احیاناً آمیزش بین قورباغه های مختلفی که در شکل  18ــ  5مشخص
مراحل ٔ
شده اند ،انجام گیرد ،مراحل نمو جنینی به درستی پیموده نمی شود و اگر هم زاده ای به وجود آید ،پیش
از رسیدن به سن تولید مثل خواهد مرد .از آمیزش گوسفند و بز نیز سلول تخم تشکیل می شود ،ولی
هرگز به تولد جاندار زنده نمی انجامد.
گونه مختلف است،
نازایی دو رگه :ممکن است جاندار دو رگه ای که حاصل آمیزش افراد دو ٔ
زیستا باشد .قاطر که حاصل آمیزش اسب و االغ است ،زود نمی میرد (شکل  20ــ  .)5این موضوع
جدایی گونه های اسب و االغ را به خطر نمی اندازد؛ زیرا ،قاطر نازاست! نازایی دو رگه عاملی است که
اجازه نمی دهد تبادل ژن بین گونه های نزدیک ،به یک روند پایدار تبدیل شود .هنگامی که دو رگه نازا
ماده ژنتیک خود را که مخلوطی از ژن های دو گونه است ،به نسل بعد منتقل کند .به
باشد ،نمی تواند ٔ
این ترتیب ،جدایی خزانه های ژنی دو گونه حفظ می شود.

شکل  20ــ    5ــ نازایی دو رگه .از راست به چپ:
قاطر ،االغ و اسب
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ناپایداری دودمان دو رگه :عامل دیگر جدایی تولید مثلی ،ناپایداری دودمان دورگه است .در
بعضی موارد ،دو رگه های نسل اول زیستا و زایا هستند؛ ولی ،هنگامی که این دورگه ها با هم یا با یکی
از گونه های اولیه آمیزش می کنند ،زاده های نازیستا و نازا پدید می آورند .مثالً ،گونه های مختلفی از پنبه
می توانند با هم آمیزش کنند .اگرچه زاده های نسل اول آنها عادی هستند؛ اما در نسل دوم مشکل بروز
می کند و دانه ها پیش از جوانه زدن می میرند و یا گیاهانی ضعیف و ناقص به وجود می آورند.

پیدایش گونه های جدید

گاه یک مانع جغرافیایی خزانه های ژنی جمعیت های مختلف یک گونه را به مدت طوالنی از هم
ناحیه کوهستانی ،جمعیت گونه هایی که فقط می توانند در ارتفاع های کم
جدا می کند .با پیدایش یک ٔ
زندگی کنند ،به دو زیر جمعیت تقسیم می شود   ــ که هر کدام در یک سمت کوه به زندگی ادامه می دهند.
پیشرفت یخچال های طبیعی ممکن است سبب چند پاره شدن جمعیت ها شود و خشکی کوچکی ،مانند
پاناما ،محیط آبزیان دو سوی خود را از هم جدا کند .همچنین ،زمانی که گروهی از افراد یک جمعیت
به محیط جدیدی مهاجرت می کنند و در آنجا مستقر می شوند ،احتمال دارد که ارتباط خود را با جمعیت
مادر به طور کامل از دست بدهند .این که سد جغرافیایی باید چقدر بزرگ باشد تا ارتباط جمعیت ها را
قطع کند ،بستگی به میزان تحرک جاندار مورد نظر دارد .ممکن است پرندگان بتوانند فواصل هزاران
گونه خود ژن مبادله کنند ،در حالی که احتماال ً یک خشکی
کیلومتری را پرواز و با جمعیت های دیگر از ٔ
چند صدمتری برای جداکردن دو گروه از حلزون ها کافی است .در مورد گیاهان نیز باید توانایی پراکنش
دانه های گرده ،هاگ ها و دانه ها را در نظر داشت.
با قطع ارتباط دو جمعیت ــ که در ابتدا به یک گونه تعلق داشته اند ــ شارش ژن میان آنها متوقف
یا کُند می شود ،در حالی که نیروهای دیگر مؤثر بر تغییر گونه ها مانند جهش ،رانش ژن و انتخاب طبیعی
فعال اند .در این حالت در دو جمعیت ،جهش یافته های متفاوتی ظاهر می شوند و چون تبادل ژن بین
جمعیت ها صورت نمی گیرد ،این تفاوت ها به  تدریج زیاد می شود .همچنین ،اگر دو جمعیت در شرایط
محیطی متفاوتی قرار گیرند ،اثر انتخاب طبیعی بر آنها متفاوت خواهد بود ،زیرا اعضای هر جمعیت
سازگاری های ویژه ای برای زندگی در محیط جدید خود پیدا می کنند .به عنوان مثال ،رنگ موش هایی
که روی خاک های آتشفشانی تیره زندگی می کنند ،به تیرگی و رنگ موش های ساکن نواحی ماسه ای به
روشنی گرایش پیدا می کند .باالخره ،اگر گروه هایی که از جمعیت اصلی جدا می شوند ،کوچک باشند،
رانش ژنی در آنها رخ می دهد .نتیجه رانش ژنی در جمعیت های مختلف متفاوت است .در ِ
نبود شارش
ٔ
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ژنی ،با اثر جهش ،انتخاب طبیعی و رانش ژنی ،تفاوت میان دو جمعیت به تدریج زیاد می شود .ممکن
است کم کم این تفاوت ها شامل ویژگی های تولید مثلی افراد نیز بشود؛ یعنی ،یکی از عوامل جدایی
تولید مثلی پیش زیگوتی یا پس زیگوتی تکامل پیدا کند .مثالً ،آواز جفت یابی دو نوع پرنده دیگر به هم
شبیه نباشد یا ساختار سطحی دانه های گرده گروهی از گیاهان به گونه ای تغییر کند که نتوانند روی
کالله گل های گروه دیگر رویش انجام دهند .در این صورت ،فرآیند جدایی کامل می شود و حتی اگر
ٔ
دوگونه مجزا
مانع جغرافیایی برداشته شود ،دو جمعیت توان تبادل ژن با یک دیگر را ندارند و عمال ً
ٔ
هستند (شکل  21ــ .)5به این نوع گونه زایی که با جدایی مکانی جمعیت ها شروع می شود ،گونه زایی
دگرمیهنی 1می گویند.
یک جمعیت

شارش ژن

دو جمعیت در حال شارش
ژن

جمعیت 1

جمعیت 2

جـــدایـــی
تولید مثلی
و گونه زایی
در یک
نسل روی
می دهد.

اعضای گونۀ 2

رانش باعث
واگرایی
بیشتر بین
خزانه های
ژنی جدا شده
می شود.
ب) گونه زایی هم میهنی

اعضای گونۀ 1

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

مانع
جغرافیایی
نوع متفاوت

رانش ژن و انتخاب
طبیعی باعث واگرایی
بین خزانه های ژنی
محیط 2
جداشده می شوند.
پس از برداشتن مانع اعضای گونۀ 2
جغرافیاییاعضایدوگونه
با هم آمیزش نمی کنند.
پایان گونه زایی.

نوع متفاوت
مانع
جغرافیایی
محیط 1

اعضای گونۀ 1

الف) گونه زایی دگرمیهنی

شکل  21ــ      5ــ گونه زایی دگرمیهنی و گونه زایی هم میهنی .الف) گونه زایی دگرمیهنی پس از ایجاد مانع جغرافیایی بین افراد یک جمعیت،
انجام می شود .ب) گونه زایی هم میهنی هنگامی روی می دهد که اعضای یک جمعیت متحمل تغییرات ناگهانی و جدایی تولید مثلی می شوند.

دو گونه مارمولک شاخ دار در کالیفرنیای امریکا زندگی می کنند (شکل  22ــ .)5به نظر می رسد
گونه نیایی که در نواحی جنوب غربی امریکا می زیسته است به وجود آمده اند.
این دو گونه از یک ٔ
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شکل  22ــ 5ــ گونه زایی دگرمیهنی و پیدایش دو گونۀ مارمولک شاخ دار .اجداد
این دو گونه ،پس از پیش روی یخچال ها به سمت جنوب امریکا حرکت کردند و در آن جا
گونه جدید به وجود آمد.
گونه نیایی ،دو ٔ
از هم جدا شدند .پس از گذشت سال ها از این ٔ

حدس زده می شود که با پیش روی یک یخچال از سمت قطب شمال مارمولک ها به سوی جنوب
حرکت کردند و هنگامی که به خلیج کالیفرنیا رسیدند ،به دو گروه تقسیم شدند .اعضای دو جمعیت در
مدت جدا بودن آنقدر متفاوت شدند که پس از عقب رفتن یخچال و بازگشت به مناطق شمالی تر ،دیگر
نتوانستند با هم آمیزش کنند.
نمونه دیگر از گونه زایی دگرمیهنی در دو گونه سنجاب دیده می شود که در دو سوی یک دره
ٔ
زندگی می کنند (شکل  23ــ.)5

شکـل  23ــ   5ــ ایـن دو نـوع سنجـاب در دو منطقـۀ مـختلف زنـدگی
می کـنند ،یکی از آنهـا تیره تر است و دیگری رنگ روشن تر دارد.

در برابر گونه زایی دگرمیهنی ،گونه زایی هم میهنی 1مطرح می شود که بدون نیاز به   جدایی
جغرافیایی و بین جمعیت هایی که در یک زیستگاه به سر می برند ،اتفاق می افتد (شکل  21ــ .)5آشکارترین
 Sympatric speciationــ١
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دهه 1900
نمونه این نوع گونه زایی ،پیدایش گیاهان پلی پلویید است .این پدیده نخستین بار در اوایل ٔ
ٔ
2
1
توسط هوگودووری کشف شد .او که با گیاهان گل مغربی ( )2n=14کار می کرد ،روزی متوجه
وجود گیاهی با ظاهر متفاوت در میان گیاهان مجموعه اش شد .بررسی های میکروسکوپی نشان داد که
پدیده
گیاه تغییر یافته ،تتراپلویید است و  28کروموزوم دارد .تتراپلوییدی به خاطر اشتباه در میوز و ٔ
جدانشدن کروموزوم ها رخ می دهد (شکل 24ــ   .)5در بررسی های بعدی مشخص شد که در آمیزش
این گیاه با انواع دیپلویید ،جدایی پس زیگوتی وجود دارد .وقتی که یک گیاه تتراپلویید ،مثل گل مغربی
غیر ِ
طبیعی دووری میوز انجام می دهد ،گامت های آن به جای  nکروموزوم 2n ،کروموزوم دارند .اگر
این گیاه با یک گیاه دیپلویید طبیعی آمیزش کند ،سلول زیگوت تریپلویید ( )3nتشکیل می شود .فرد
تریپلوییدی که از نمو این سلول زیگوت حاصل می شود ،نازاست.
اگر گیاه تتراپلویید بتواند خود  لقاحی انجام دهد ،یا در نزدیکی آن ،گیاه تتراپلویید دیگری با
همان تعداد کروموزوم وجود داشته باشد ،سلول زیگوت تشکیل شده هم تتراپلویید خواهد بود گیاه
تتراپلوییدی که به این ترتیب به وجود می آید ،زایاست و می تواند دودمانی از گیاهان تتراپلویید را پدید
آورد (شکل  24ــ .)5
با توجه به ناتوانی گیاهان تتراپلویید در آمیزش با دیپلوییدها ،عمال ً خزانه های ژنی این دو گروه از
هم جدا می شود و لذا می توان آنها را گونه های متفاوت به شمار آورد.
گامت ها با  6کروموزوم (بدون

کاهش عدد کروموزومی)
زاده هایی که کاریوتیپ

زیگوت

پلی پلویید دارند ،ممکن

خودباروری

است زنده بمانند و

خودباروری کنند.

کاریوتیپ گونه های والد

4n=12
تتراپلویید

خطای میوزی
2n=6

گامت با  6کروموزوم (بدون

کاهش عدد کروموزومی)

شکل  24ــ     5ــ تشکیل گیاهان پلی پلویید نوعی گونه زایی هم میهنی است.
		 Hugo De Vriesــ1
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خودآزمایی
 1ــ ارنست مایر چه تعریفی از گونه ارائه داد؟ کاربرد این تعریف را در زیست شناسی تغییر گونه ها
مورد بررسی و نقد قرار دهید.
 2ــ انواع جدایی بین افراد گونه های مختلف را نام ببرید.
 3ــ کدام یک از مکانیسم های جدایی پس زیگوتی و کدام یک پیش زیگوتی هستند؟
 4ــ گونه زایی دگرمیهنی را با گونه زایی هم میهنی مقایسه کنید.
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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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    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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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.

135

ب

اﻟﻒ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ

400

2000

200

21

18

15

9

12

3

6

0

1000

0
20

زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ(

ج

1900

80

60

40

ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان )(* ۱۰۰۰

600

1820

ﺳﺎل

د

300

200

ﺗﻌﺪاد
100

2

10

ﻧﺴﻞ

ﻫـ

0

5

0

ﺳﺎل

40
100

80

40

20

0

ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻧﻮران

80

60

1915 1920 1925 1930 1935 1940

1

0

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 ٔ
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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.
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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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ﺷﮑﻞ ۱۴ــ۶ــ ﺣﺬف رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﺎراﻣﺴﯽ .در آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﻮس ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠ ٔﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎمﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی رﻗﻴﺐ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
 Competitive exclusionــ٣
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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 ٔ
152

 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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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
 Ivan Pavlovــ١
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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
ٔ
 B.F. Skinnerــ١
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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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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.

164

 ۲ﺗﮑﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر

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.
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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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8

شارش انرژی در جانداران

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

پیش نیازها

مطالعه این فصل باید بتوانید:
پیش از
ٔ
پیوندهای شیمیایی مولکول ها را شرح دهید،
ترازهای انرژی را در یک اتم یا مولکول تعریف کنید،
ویژگی های مواد آلی را نام ببرید،
میتوکندری و کلروپالست را با یک دیگر مقایسه کنید،
انواع انتقال (ترابری) را از غشای سلولی بیان کنید.
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 1فتوسنتز
فتوسنتز کنندگان از انرژی نور خورشید استفاده می کنند.

گیاهان ،جلبک ها و بعضی باکتری ها حدود یک درصد از انرژی نور خورشید را که به زمین
می رسد ،به دام می اندازند و آن را در فرآیند فتوسنتز به انرژی شیمیایی تبدیل می کنند .در نگاهی کلی،
مرحله اصلی دارد (شکل 1ــ         8ــ ب):
فتوسنتز سه
ٔ
مرحلۀ  :1انرژی نور خورشید به دام می افتد.
٭٭
مرحلۀ  :2انرژی نوری به انرژی شیمیایی تبدیل می شود و به طور موقت در ATP٭ و NADPH
ذخیره می شود.
مرحلۀ  :3انرژی شیمیایی ذخیره شده در  ATPو  NADPHتشکیل ترکیب های آلی را از
CO2ممکن می سازد.
محل انجام فتوسنتز در سلول های گیاهی و جلبک ها در کلروپالست (شکل 1ــ  8ــ الف) و در
باکتری های فتوسنتزکننده ،غشای سلولی است.
موازنه زیر است:
خالصه فرآیند فتوسنتز به شکل
ٔ
ٔ
نور
C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
6CO2 + 12H2O
گاز اکسیژن قند  6کربنی

آب دی اکسیدکربن

این موازنه چیزی از چگونگی فرآیند و رخداد فتوسنتز نشان نمی دهد ،بلکه صرفاً نشان می دهد
که چه موادی مصرف و چه موادی تولید می شوند .گیاهان از ترکیب های حاصل از فتوسنتز برای انجام
دیواره سلولی
فرآیندهای حیاتی خود استفاده می کنند .مثال ً بعضی از این قندها برای ساخت ترکیب های
ٔ
نشاسته ذخیره شده در ساقه ،یا
و بعضی برای ساخت نشاسته مصرف می شوند .گیاه در صورت نیاز،
ٔ
همه پروتئین ها،
ریشه را تجزیه و از آن برای ساخت  ATPمورد نیاز متابولیسم سلولی ،استفاده می کندٔ .
اسیدهای نوکلئیک و دیگر مولکول هایی که در سلول هستند ،حاصل تجمع و تغییر بخش هایی از قندهای
٭ آدنوزین تری فسفات
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٭٭ نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات

ساخته شده در گیاه هستند.
بیشتر بدانید
موازنه فتوسنتز دقت کنید .اکسیژنی که در فتوسنتز تولید می شود از شکستن مولکول
به
ٔ

آب حاصل می شود یا CO2؟ تا مدت ها دانشمندان تصور می کردند که اکسیژنی که در فتوسنتز آزاد
تجزیه دی اکسیدکربن به وجود می آید .گروهی از دانشمندان با انجام فتوسنتز در جلبک
می شود ،از
ٔ
تک سلولی کلرال ،با استفاده از دی اکسیدکربن نشاندار شده با ایزوتوپ رادیواکتیو اکسیژن ،مشخص
تجزیه مولکول های آب حاصل می شود و نه دی اکسیدکربن.
کردند که اکسیژن تولیدی در فتوسنتز از
ٔ
دهنده گاز اکسیژن تولید شده در این آزمایش ،نشاندار نبودند.
زیرا اتم های تشکیل
ٔ

سلول میانبرگ

برش عرضی برگ

کلروپالست

برگ
میانبرگ
*2/600
LM

روزنه
فضای بین دو غشا

O2

CO2

کلروپالست

غشای خارجی
*9/750

فضای داخل تیالکوئید تیالکوئید

استروما

TEM

غشای داخلی

گرانوم

استروما

گرانوم

شکل 1ــ       8ــ   الف ــ موقعیت و ساختار کلروپالست ها
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CO2

ADP
ATP

مرحلۀ 3

مرحلۀ 2

O2

H2O

مرحلۀ 1

نور

NADPH+

ترکیب های آلی

NADPH

شکل 1ــ             8ــ ب ــ فتوسنتز ــ فرآیند فتوسنتز در  3مرحله انجام می شود.

انرژی نوری در مرحلۀ  1جذب می شود.

واکنش هایی که در مراحل  1و  2رخ می دهند ،واکنش های نوری یا واکنش های وابسته به نور
نامیده می شوند .این واکنش ها بدون نور انجام نمی شوند .پرتوهای نور خورشید از طول موج های مختلفی
تشکیل شده اند .ما فقط قادر به دیدن طول موج های مرئی نور خورشید هستیم (شکل 2ــ      .)8
خورشید
نور خورشید
منشور

طیف مرئی
700nm

افزایش طول موج

400nm

همه
شکل      2ــ           8ــ طیف نور مرئی .نور خورشید ٔ
طول موج های مرئی را دارد .اگر نور خورشید را از
منشور عبور دهیم ،به رنگ های مختلف تجزیه می شود.
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رنگیزه ها طول موج های مختلف نور را جذب می کنند :چگونه چشم انسان و یا یک برگ،
نور را جذب می کنند؟ این ساختارها موادی دارند که نور را جذب می کنند .به این مواد رنگیزه 1گفته
می شود .رنگیزه ها بعضی از طول موج ها را جذب و بعضی دیگر را منعکس می کنند .کلروفیل که اولین
رنگیزه مؤثر در فتوسنتز است ،بخش اعظم نور آبی و قرمز را جذب و نور سبز و زرد را منعکس می کند.
ٔ
انعکاس نور سبز و زرد موجب می شود که گیاهان ،به خصوص برگ های آنها ،سبز دیده شوند .گیاهان و
جلبک های سبز دو نوع کلروفیل دارند :کلروفیل  aو کلروفیل  .bهر دو نوع کلروفیل در فتوسنتز گیاه
نقش مهمی دارند .کاروتنوئیدها گروهی دیگر از رنگیزه ها هستند که موجب پیدایش رنگ های زرد و
نارنجی در برگ های پاییزی ،میوه ها و گل ها می شوند .طول موج هایی که کاروتنوئیدها جذب می کنند با
طول موج هایی که کلروفیل ها جذب می کنند متفاوت است؛ به همین علت استفاده از این دو گروه رنگیزه
موجب می شود تا میزان جذب انرژی نوری هنگام فتوسنتز ،توسط گیاه بیشتر شود .در شکل     3ــ     8
طیف جذبی کلروفیل  aو  bو کاروتنوئیدها را در طول موج های مختلف نور مشاهده می کنید.

طیف جذبی رنگیزه های فتوسنتزی

700

درصد جذب نور

کلروفیل a

کلروفیل b

کاروتنوئیدها

500

600

400

طول موج ()nm
شکل3ــ          8ــ نور هنگام فتوسنتز جذب می شود .کلروفیل ها نور قرمز و آبی و بنفش را
بیشتر جذب می کنند .درحالی که کاروتنوئیدها نور آبی و سبز را بیشتر جذب می کنند.

رنگیزه های فتوسنتزی درون کلروپالست قرار دارند :درون کلروپالست ساختارهای
کیسه ای شکل و پهنی به نام تیالکوئید 2وجود دارند .تیالکوئیدها درواقع ساختارهایی از جنس غشای
سلولی اند .دسته های رنگیزه درون غشای تیالکوئیدها جای گرفته اند (شکل 4ــ      .)8این رنگیزه ها به
Pigmentــ1

Thylakoidــ 2
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همراه تعدادی پروتئین دو گروه ساختاری به نام فتوسیستم  Iو  IIرا درون غشای تیالکوئید سازمان
می دهند .در هر فتوسیستم نوع خاصی از کلروفیل  aوجود دارد .حداکثر جذب نوری کلروفیل  aدر
فتوسیستم  700 ،Iو در فتوسیستم  680 ،IIنانومتر است؛ به همین دلیل به این کلروفیل ها  P700و
 P680گفته می شود .مولکول هایی به نام حامل الکترون دو فتوسیستم را به هم وصل می کنندِ .
انرژی
نوری که به تیالکوئیدها برخورد کرده است با فعالیت هم زمان کلروفیل ها و رنگیزه های دیگر ،جذب،
متمرکز و به کلروفیل های  P700و  P680منتقل می شود .این انرژی ،الکترون ها را به تراز باالتر می برد.
چنین الکترون هایی را که دارای انرژی اضافی شده اند ،الکترون های برانگیخته می نامند .الکترون های
برانگیخته کلروفیل  P700و  P680فتوسیستم ها را ترک می کنند .این فتوسیستم ها کمبود الکترونی
ٔ
خود را چگونه جبران می کنند؟ الکترون هایی که فتوسیستم  Iاز دست می دهد با الکترون های خارج
تجزیه
شده از فتوسیستم  IIو الکترون هایی که از فتوسیستم  IIخارج شده اند با الکترون های حاصل از
ٔ
تجزیه آب ،الکترون های خود را به کلروفیل
آب ،جانشین می شوند .درواقع اتم های هیدروژن حاصل از ٔ
نتیجه آن تشکیل یون های مثبت هیدروژن است .اکسیژن های حاصل نیز با هم ترکیب می شوند
می دهند که ٔ
و گاز اکسیژن ( )O2را تولید می کنند.
مولکول های رنگیزه درون غشاهای

سلول گیاهی

تیالکوئیدها جای دارند.
کلروپالست

غشای خارجی

برگ

غشای داخلی
غشای تیالکوئید

فضای خارج
تیالکوئید

غشای تیالکوئید
تیالکوئید
فضای تیالکوئید
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آنزیم

کننده آب
تجزیه ٔ

فتوسیستمII
4H+
فضای تیالکوئید
O2

شکل 4ــ              8ــ کلروپالست درون سلول

4e

-

2H2O

در مرحلۀ دوم ،انرژی نوری به انرژی شیمیایی تبدیل می شود.

الکترون های برانگیخته که مولکول های کلروفیل را ترک کرده اند ،صرف تولید مولکول هایی
می شوند که انرژی را به طور موقت ذخیره می کنند (مانند  .)ATPالکترون برانگیخته در غشای تیالکوئید
از یک مولکول به مولکول مجاور می رود ،درواقع الکترون برانگیخته ،گروه های مولکولی واقع در
غشای تیالکوئید را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارد .برای درک این مطلب درنظر بگیرید به
همراه چند نفر از دوستانتان در یک ردیف ایستاده اید و توپی را دست به دست رد می کنید .در این مثال
توپ نقش الکترون برانگیخته و هر یک از شما نقش مولکول هایی را بازی می کند که در غشای تیالکوئید
قرار دارند و الکترون برانگیخته را دریافت می کنند .این مولکول ها در غشای تیالکوئید ،زنجیره های
زنجیره انتقال الکترون
انتقال الکترون را تشکیل می دهند .مسیر عبور الکترون های برانگیخته را در
ٔ
در شکل     5ــ      8مشاهده می کنید.
مسیرهای انتقال الکترون
NADPH

H+

NADP+

H+

نور

H+

تیالکوئید

H+

پمپ غشایی

نور

H+

فتوسیستم I

فتوسیستم II

H+

یون های هیدروژن
H+

H+
H+

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

+
H+ H
H+
H+
ATP

آنزیم تجزیه کنندۀ آب

پروتئین دارای فعالیت  ATPسازی
ADP + P

شکل      5ــ            8ــ زنجیره های انتقال الکترون در فتوسنتز .زنجیره های انتقال الکترون انرژی نوری را به انرژی شیمیایی تبدیل می کنند.

عملکرد زنجیره های انتقال الکترون :چگونه از زنجیره های انتقال الکترون برای ایجاد
کننده انرژی استفاده می شود؟ یکی از اجزای زنجیره های انتقال الکترون در غشای
مولکول های ذخیره ٔ
تیالکوئیدی دارای پروتئینی است که همانند یک پمپ غشایی عمل می کند (شکل    5ــ  .)8الکترون های
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برانگیخته از فتوسیستم  IIهنگام عبور از این پمپ مقداری از انرژی خود را از دست می دهند .این
پمپ از انرژی الکترون ها برای تلمبه کردن یون های هیدروژن  H+از استروما به درون تیالکوئید استفاده
می کند .به یاد دارید که هنگام شکستن مولکول آب نیز مقداری H+درون تیالکوئید تولید می شود .با
ادامه این روند تراکم یون های هیدروژن درون تیالکوئید ،نسبت به بیرون افزایش می یابد .درنتیجه یک
ٔ
شیب غلظت هیدروژن بین دو  سوی غشای تیالکوئید به وجود می آید .بنابراین یون های هیدروژن ،براساس
شیب غلظت خود ،تمایل دارند به بیرون از تیالکوئید انتشار یابند .هیدروژن ها از طریق پروتئین هایی که
در غشای تیالکوئید قرار دارند ،از تیالکوئید خارج می شوند .این پروتئین ها از این نظر که هم کانال یونی
هستند و هم عمل آنزیمی دارند منحصر به فردند ،یعنی درحال عبور دادن یون های هیدروژن از بخش
کانال خود ،به  ADPگروه فسفات می افزایند و  ATPتولید می کنند .به تولید  ATPدر فتوسنتز ساخته
اولیه روند تولید  ATPدر کلروپالست هاست.
شدن نوری  ATPمی گویند ،زیرا انرژی نور عامل ٔ
درحالی که یک
زنجیره
زنجیره انتقال الکترون انرژی الزم برای ساخت  ATPرا فراهم می کند،
ٔ
ٔ
انتقال الکترون دیگری انرژی مورد نیاز برای ساخت  NADPHرا تأمین می کند NADPH .یک
مولکول ناقل الکترون است که الکترون های پرانرژی را برای ساخت پیوندهای کربن ــ هیدروژن در
زنجیره
مرحله سوم فتوسنتز ،فراهم می کند .برای ساخت  NADPHالکترون های برانگیخته در این
ٔ
ٔ
+
انتقال الکترون ،به یون های هیدروژن می پیوندند و موجب تبدیل یک
گیرنده الکترونی به نام  NADPبه
ٔ
مولکول  NADPHمی شوند (شکل     5ــ  .)8

در مرحلۀ سوم انرژی در ترکیب های آلی ذخیره می شود.

مرحله اول و دوم فتوسنتز تولید مولکول های  ATPو  NADPHاست .این مولکول ها
حاصل
ٔ
مرحله پایانی فتوسنتز از اتم های ِ
کربن گاز
مرحله سوم یا
به طور موقت انرژی ذخیره می کنند .در
ٔ
ٔ
جو برای ساخت ترکیب های آلی استفاده می شود .این ترکیب ها انرژی شیمیایی در خود
دی اکسیدکربن ّ
ذخیره دارند .استفاده از دی اکسیدکربن برای ساخت ترکیب های آلی ،تثبیت دی اکسیدکربن نامیده
می شود .واکنش هایی را که منجر به تثبیت دی اکسیدکربن می شوند ،واکنش های تاریکی یا واکنش های
مستقل از نور می نامند.
موجودات فتوسنتزکننده به چند روش دی اکسیدکربن را تثبیت می کنند:
چرخه کالوین رایجترین روش تثبیت  CO2در جانداران کلروفیل دار است .طی این
چرخۀ کالوین:
ٔ
چرخه مجموعه ای از واکنش های آنزیمی در نهایت منجر به تولید قند سه کربنی می شوند (شکل    6ــ     .)8
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گام  :1هر مولکول دی اکسیدکربن با کمک یک آنزیم به یک ترکیب پنج کربنی اضافه می شود و
یک ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید می کند.
گام  :2ترکیب شش کربنی حاصل به دو ترکیب سه کربنی شکسته می شود .از افزودن
انرژی گروه های فسفات  ATPو الکترون های  NADPHبه این ترکیب ها قندهای سه کربنی تشکیل
می شود.
گام  :3تعدادی از قندهای سه کربنی حاصل برای ساخت ترکیب های آلی ،مانند نشاسته و
ساکارز ،به مصرف می رسند.
گام  :4از تعدادی دیگر از قندهای سه کربنی برای تولید مجدد ترکیب پنج کربنی اولیه ،استفاده
درنتیجه آن ،چرخه یک بار دیگر آغاز می شود.
می شود.
ٔ
این واکنش ها به طور چرخه ای انجام می گیرند ،زیرا ترکیب پنج کربنی را بازسازی می کنند.
در  مجموع برای تشکیل هر مولکول قند سه کربنی ،سه مولکول دی اکسیدکربن وارد چرخه می شود،
چرخه کالوین یک قند سه کربنی ساخته و از چرخه خارج می شود ATP .و NADPH
به عبارتی با سه
ٔ
چرخه کالوین را فراهم می کند.
حاصل از واکنش های نوری ،انرژی و هیدروژن مورد نیاز
ٔ
 3مولکول
دی اکسیدکربن
 2ترکیب شش کربنی ناپایدار

است و بالفاصله به دو ترکیب
سه کربنی تجزیه می شود.

 CO2 1به ترکیب پنج کربنی

اضافه می شود.

C 3CO 2

 4پنج قند سه کربنی دیگر برای

 3مولکول ترکیب
پنج کربنی
C C C C C P

6مولکول
سه کربنی

تشکیل ترکیب پنج کربنی آغازگر

P

چرخه استفاده می شود.
3ADP

6C C C P

3ATP

6ATP

یک قند
سه کربنی

6ADP
NADPH

6NADP +

6

 6قند سه
کربنی
6C C C P

ترکیب های
آلی

1C C C P

 3یکی از قندهای سه کربنی حاصل برای

ساخت ترکیب های آلی مورد نیاز گیاه

مصرف می شود.

چرخه کالوین رایج ترین روش تثبیت دی اکسیدکربن است.
شکل 6ــ           8ــ چرخۀ کالوین.
ٔ
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بیشتر بدانید
چگونه چرخۀ کالوین کشف شد؟

در سال  1954گروهی از پژوهشگران به سرپرستی «ملوین کالوین» ،با استفاده از ایزوتوپ
رادیواکتیوکربن در واکنش های فتوسنتزی به این نتیجه رسیدند که در کلروپالست ها ،دی اکسیدکربن
ِ
آنزیمی چرخه ای به قند تبدیل می شود .آنان جلبک کلرال را
پس از انجام مجموعه ای از واکنش های
در معرض دی اکسیدکربن نشاندار قرار دادند و با جداسازی و شناسایی ترکیب های حاصل ،دریافتند
که پس از حدود پنج ثانیه ،یک ترکیب سه کربنی نشاندار در جلبک به وجود آمده است .با استفاده
چرخه کالوین را کشف کردند.
از این روش ،پژوهشگران
ٔ

عوامل مؤثر بر فتوسنتز :عوامل محیطی مختلفی بر فتوسنتز تأثیر می گذارند .محسوس ترین
همه رنگیزه ها مورد استفاده
عامل نور است .به طور کلی سرعت فتوسنتز با افزایش شدت نور ،تا حدی که ٔ
نقطه اشباع خود می رسد ،زیرا رنگیزه ها در این
قرار گیرند ،زیاد می شود .در این حالت فتوسنتز به ٔ
حالت نمی توانند نور بیشتری جذب کنند .افزایش تراکم گاز دی اکسیدکربن تا حدی معین نیز موجب
افزایش سرعت فتوسنتز می شود.
فتوسنتز مانند سایر فرآیندهای متابولیسمی ،مرتبط با بسیاری از واکنش های آنزیمی دیگر است.
دامنه دمایی خاصی برای فعالیت آنزیم ها مناسب است .به همین دلیل فتوسنتز در دامنه ای
به یاد دارید که ٔ
خاص از دماهای محیطی ،بیشتر انجام می شود .دماهای خارج از این دامنه ممکن است موجب غیرفعال
بهینه فتوسنتز هر گیاه خاص ،به شدت نور ،تراکم دی اکسیدکربن
شدن بعضی از این آنزیم ها شوند .سطح ٔ
و دما بستگی دارد.
تنفس نوری مانع فتوسنتز است :تنفس نوری فرآیندی وابسته به نور است که طی آن اکسیژن
جذب و دی اکسیدکربن آزاد می شود .این فرآیند در برخی گیاهان همراه با فتوسنتز انجام می شود .تنفس
چرخه کالوین میشود و به همین دلیل به عنوان فرآیندی مخالف با
نوری مانع از وارد شدن دیاکسیدکربن به
ٔ
تولیدکنندگی فتوسنتز درنظر گرفته می شود .همان طور که قبال ً گفته شد هر مولکول دی اکسیدکربن که وارد
چرخه کالوین می شود ابتدا با یک مولکول    5کربنی ترکیب می شود .آنزیمی که این واکنش را کاتالیز می کند
ٔ
1
ادامه این واکنش نیز دو اسید سه کربنی تشکیل می شود .آنزیم روبیسکو می تواند
روبیسکو نام دارد .در ٔ
 Rubiscoــ 1
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با اکسیژن نیز واکنش دهد ،به عبارتی این آنزیم نه تنها موجب کربوکسیله شدن ترکیب    5کربنی (ترکیب آن با
 )CO2می شود ،بلکه واکنش اکسیژناسیون (ترکیب با  )O2آن را نیز کاتالیز می کند .به همین دلیل این آنزیم
به روبیسکو (ریبولوزبیس فسفات کربوکسیالزــ اکسیژناز) مشهور شده است .بنابراین مقادیر نسبتاً باالی
 CO2به نفع فرایند فتوسنتز و مقادیر نسبتاً باالی اکسیژن به نفع فرایند تنفس نوری است.
در تنفس نوری ،مولکول  5کربنی که با اکسیژن ترکیب شده است ،تجزیه و از آن یک مولکول 3
کربنی و یک مولکول  2کربنی حاصل می شود .مولکول  2کربنی از کلروپالست خارج و با واکنش هایی
که بخشی از آنها در میتوکندری انجام می شود ،مولکول  CO2آزاد می کنند .توجه داشته باشید که در
فرایند تنفس نوری برخالف تنفس سلولی ،مولکول  ATPتولید نمی شود (فرایند تنفس سلولی را در
ادامه این فصل می خوانید).
ٔ
سازگاری های ویژه ای تنفس نوری را کاهش می دهند :هوای گرم و خشک ،تعرق
گیاه را افزایش می دهد .از طرفی افزایش تعرق باعث می شود تا گیاه آب را از راه روزنه ها از
دست بدهد .به همین دلیل روزنه های بسیاری از گیاهان در هوای گرم و خشک بسته می شوند.
بسته بودن روزنه ها ممکن است دی اکسیدکربن برگ را به حدی پایین آورد که وضع را برای انجام
تنفس نوری مناسب سازد ،زیرا  CO2نه فقط وارد برگ نمی شود ،بلکه با انجام فتوسنتز مصرف
نیز می شود .این وضع سبب کاهش نسبت  CO2به  O2در برگ و درنتیجه مناسب شدن شرایط
فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو می شود .برای مقابله با این وضع چه سازگاری هایی
الزم برای ّ
در گیاهان انجام شده است؟

گیاهان C4

چرخه کالوین استفاده می کنند .به این گیاهان،
بیشتر گیاهان برای تثبیت دی اکسیدکربن فقط از
ٔ
گیاهان  C3می گویند زیرا اولین مولکول آلی پایداری که در آنها تشکیل می شود یک اسید  3کربنی
است .در بعضی گیاهان ،مانند نیشکر ،ذرت و بعضی دیگر از گیاهان که نسبت به گرما مقاوم اند ،قبل از
چرخه کالوین واکنش های دیگری انجام می گیرد .حاصل تثبیت دی اکسیدکربن در این واکنش ها یک
ٔ
اسید  4کربنی است .به همین دلیل این گیاهان را گیاهان  C4می نامند .سلول های فتوسنتز کننده برگ
این گیاهان به دو شکل یافت می شوند:
1ــ الیه ای از سلول های فشرده و کلروپالست دار به نام سلول های غالف آوندی که دور تا دور
هر رگبرگ را احاطه می کند (شکل 7ــ    .)8
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اپیدرم باالیی

سلول های میانبرگ
رگبرگ
سلول های غالف آوندی

روزنه

اپیدرم زیرین
شکل 7ــ             8ــ آناتومی برگ یک گیاه C4

2ــ سلول های میانبرگ که در تماس با فضاهای هوادار برگ هستند و در اطراف سلول های
غالف آوندی قرار دارند.
گیاهان  C4برای تثبیت  CO2از مسیری دو مرحله ای استفاده می کنند .در این مسیر دو سیستم
آنزیمی متفاوت و مجزا درگیر هستند .اولین سیستم در سلول های میانبرگ عمل می کند .این سیستم
آنزیمی در واکنش های مربوط به ترکیب دی اکسیدکربن با یک اسید   3کربنی شرکت می کند .اسید 4
کربنی حاصل به سلول های غالف آوندی منتقل می شود .دومین سیستم آنزیمی در سلول های غالف
چرخه کالوین می شود
آوندی عمل می کند .در این سلول ها دی اکسیدکربن از اسید  4کربنی آزاد و وارد
ٔ
و همانند
چرخه کالوین در گیاهان  C3قند سه کربنی را می سازد.
ٔ
سیستم آنزیمی که در سلول های میانبرگ وجود دارد به طور مؤثری منجر به انتقال دی اکسیدکربن
به درون سلول های غالف آوندی می شود .بنابراین تراکم  CO2درون سلول های غالف آوندی در مقایسه
جو بیشتر است .این حالت وضع را برای انجام فتوسنتز مناسب می کند و مانع از انجام تنفس نوری
با ّ
می شود .وجود تراکم باالی دی اکسیدکربن در اطراف آنزیم روبیسکو در گیاهان  C4سبب شده است که
حتی با وجود دماهای باال و شدت های زیاد نور (عوامل مناسب برای تنفس نوری) ،این گیاهان بر تنفس
نوری غلبه کنند .بنابراین گیاهان  C4می توانند درحالی که روزنه های آنها تقریباً بسته است در دماهای باال
و شدت های زیاد نور با بیشترین کارآیی عمل کنند و هم چنین مانع از افزایش دفع آب شوند .به همین
دلیل گیاهان  C4در آب و هوای گرم سریع تر از گیاهان  C3رشد می کنند .کارآیی گیاهان  C4در دمای
باال ،شدت زیاد نور ،یا کمبود آب تقریباً دو برابر گیاهان  C3است.
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گیاهان CAM

نوعی دیگر از اختصاصی شدن فتوسنتز در گیاهان بیابانی ،مانند کاکتوس وجود دارد .این
نوع فتوسنتز را متابولیسم اسید کراسوالسه ای یا  1 CAMمی نامند .این نوع فتوسنتز ،سازشی مهم
برای گیاهان ساکن اکوسیستم های خشک ،یا در وضعیت های بسیار خشک است .روزنه های گیاهان
 CAMبرخالف گیاهان  C3و  C4در شب باز می شود .این گیاهان در شب دی اکسیدکربن را به صورت
اسیدهای   آلی 2تثبیت وسپس در واکوئل ذخیره می کنند .طی روز که دما باال و رطوبت کم است ،روزنه ها
بسته اند ،تا از انجام تعرق که می تواند برای گیاه مرگ آور باشد ،ممانعت کنند .اسیدهای آلی که در شب
تشکیل شده اند ،در روز دی اکسیدکربن آزاد می کنند .دی اکسیدکربن به درون کلروپالست ها انتشار
چرخه کالوین می شود که مولکول های پرانرژی مورد نیاز خود را از واکنش های نوری
می یابد و وارد
ٔ
فتوسنتز گرفته است .کارایی فتوسنتز نوع  CAMچندان باال نیست .گیاهانی که این نوع فتوسنتز را
انجام می دهند ،گرچه قادر به حفظ بقای خود در گرمای شدیدند ،اما معموال ً به کندی رشد می کنند.

سلول

میانبرگ

ترکیب  4کربنی

شب

ترکیب  4کربنی

روز

سلول

غالف

آوندی

چرخۀ

چرخۀ

کالوین

کالوین

قند  3کربنی

قند  3کربنی

الف

ب

شکل    8ــ          8ــ تثبیت کربن در گیاهان ( C4الف) و ( CAMب)
Crassulacean acid metabolismــ 1

٢ــ گیاهان تیره کراسوالسه (گل ناز) کربن دی اکسید را در شب به صورت مالیک اسید (  ) C4ذخیره می کنند.

189

فعالیت
1ــ بعضی گیاهان گلدانی در نور کم رشد می کنند ،اما بعضی دیگر از آنها به نور شدید نیاز
دارند .چند گونه از گیاهان گلدانی را که در گلخانه ها ،یا گل فروشی ها موجودند از این نظر بررسی کنید.
گیاهان گلدانی که در خانه ها نگه داری می شوند بیشتر در کدام دسته قرار می گیرند؟
2ــ همان طور که در شکل 7ــ      8مشاهده می کنید ،بین سلول های غالف آوندی فضای سلولی
یافت نمی شود و این سلول ها به هم فشرده اند .آیا می توانید دلیلی برای این به هم فشردگی سلول های
غالف آوندی ارائه دهید؟

فعالیت
1ــ نمودار زیر را تفسیر کنید.
زیاد

میزان اکسیژن جوّ
سرعت فتوسنتز
کم

تراکم اکسیژن
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درباره نوع فتوسنتز گیاهان  1و  2بحث کنید.
2ــ با توجه به نمودار زیر
ٔ
گیاه 1

میزان فتوسنتز

گیاه 2

شدت روشنایی

فعالیت

دهید.

نمودار زیر اثر دما را بر سرعت فتوسنتز نشان می دهد .با توجه به نمودار به این سؤال ها پاسخ
1ــ اثر دماهای باال و پایین را بر فتوسنتز شرح دهید.
دامنه دمایی برای فتوسنتز کدام است؟
2ــ بهترین ٔ
سرعت فتوسنتز

دما
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خودآزمایی
1ــ تنفس نوری را توضیح دهید و تأثیر آن را بر فتوسنتز بنویسید.
2ــ ویژگی فتوسنتز گیاهان  CAMچیست؟
3ــ به طور خالصه بگویید که موجودات فتوسنتزکننده چگونه انرژی نور را به دام
می اندازند؟
4ــ نقش مولکول های آب و یون های هیدروژن را در زنجیره های انتقال الکترون مقایسه
کنید.
چرخه کالوین را در سومین مرحله از فتوسنتز شرح دهید.
  5ــ نقش
ٔ
  6ــ نقش هر یک از موارد زیر را در فتوسنتز بیان کنید.
نور ،آب ،رنگیزه ها NADPH، ATP ،و دی اکسیدکربن
7ــ عوامل محیطی مؤثر بر فتوسنتز را نام ببرید.
   8ــ  NADPHو  ATPدر چه بخشی از کلروپالست تشکیل می شوند؟
9ــ اکسیژن حاصل از فتوسنتز از چه واکنشی منشأ می گیرد؟
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 2تنفس سلولی
تنفس سلولی  ATPتولید می کند.

غذاهایی که می خوریم دارای انرژی هستند .انرژی غذاها در بدن ما به  ATPتبدیل می شود.
سلول های بدن ما و بیشتر موجودات زنده از طریق فرآیندی به نام تنفس سلولی که مجموعه ای از
واکنش های آنزیمی است ،انرژی موجود در ترکیب های آلی ،مخصوصاً قند را به  ATPتبدیل می کنند.
اکسیژن هوای تنفسی کارآیی تولید  ATPرا افزایش می دهد ،البته بدون حضور اکسیژن نیز مقداری
 ATPساخته می شود .فرآیندهای متابولیسمی را که نیازمند اکسیژن هستند ،فرآیندهای هوازی 1می نامند.
فرآیندهای متابولیسمی که نیاز به اکسیژن ندارند ،فرآیندهای بی هوازی 2نام دارند.
تولید مولکول های  ATP: ATPبه دو راه در سلول ها تشکیل می شود .یک راه تولید ATP
در سطح پیش ماده است .به این مفهوم که از انتقال یک گروه فسفات از مولکولی فسفات دار به ،ADP
مولکول  ATPساخته می شود (همان طور که خواهید دید مقداری از  ATPحاصل از گلیکولیز به این
زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری هاستATP .
شکل ساخته می شود) .راه دیگر تشکیل ،ATP
ٔ
دهنده الکترون با سطح
در این راه با استفاده از فسفات معدنی و انرژی حاصل از انتقال الکترون ها (از
ٔ
گیرنده الکترون با سطح انرژی پایین تر) ساخته می شود.
انرژی باالتر به
ٔ
نگاهی کلی به تنفس سلولی :بخشی از انرژی ترکیب های آلی ،به ویژه گلوکز ،هنگام تنفس
رابطه زیر خالصه ای از مجموع واکنش های شکستن گلوکز را در تنفس
سلولی آزاد می شود.
ٔ
سلولی نشان می دهد:
6CO2 + 6H2O + ATP
انرژی

آب

آنزیم ها

دی اکسیدکربن

C6H12O6 + 6O2

اکسیژن

گلوکز

مرحله کلی رخ می دهد (شکل 9ــ    :)8
تنفس سلولی در دو
ٔ
مرحلۀ  :1گلوکز به پیرووات تبدیل و مقدار کمی  ATPو NADH٭ تولید می شود .این مرحله
٭ نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید

 Anaerobicــ  Aerobic 		2ــ 1
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مرحله بی هوازی تنفس را تشکیل می دهند.
گلیکولیز نامیده می شود و
ٔ
٭
مرحلۀ  :2در حضور اکسیژن ،از پیرووات و گیرنده های الکترونی ،مانند  NADHو FADH2
(مرحله هوازی تنفس) .محل این مرحله از تنفس در
برای ساختن مقادیر فراوانی  ATPاستفاده می شود
ٔ
سلول های یوکاریوتی ،میتوکندری ها و در سلول های پروکاریوتی ،بخشی از آن در غشای سلولی و بخشی
در سیتوپالسم است .پیرووات در نبود اکسیژن به اتانول و کربن دی اکسید یا الکتات تبدیل می شود.
مرحله  1گلوکز در فرآیند گلیکولیز شکسته می شود.
در
ٔ
تجزیه قندهای پیچیده ای مانند نشاسته ،حاصل
گلوکز سوخت اولیه برای تنفس سلولی است و از ٔ
می شود .اگر میزان کربوهیدرات ها به قدری کم باشد که پاسخ گوی نیاز موجود زنده نباشد ،آن گاه
مولکول های دیگری ،مانند چربی ها شکسته می شوند و برای ساخت  ATPبه مصرف می رسند .پروتئینها
قند

NAD+

ADP
ATP

NADH

مرحلۀ 1
پیرووات

هوازی (با )O2

بی هوازی
(بدون) O2

مرحلۀ 2
اتانول و CO2

یا الکتات

میتوکندری

ATP

شکل 9ــ              8ــ تنفس سلولی .فرآیند تنفس سلولی در دو مرحله انجام می شود.

مرحله دوم حضور
مرحله اول به پیرووات شکسته می شود2     .ــ در
1ــ گلوکز در
ٔ
ٔ

ادامه فرآیند است که آیا هوازی باشد یا بی هوازی.
کننده ٔ
اکسیژن تعیین ٔ
٭ فالوین آدنین دی نوکلئوتید
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و نوکلئیک اسیدها نیز برای ساخت  ATPبهکار میروند؛ گرچه سلولها بهطور معمول از آنها برای ساخت
زمینه
بخشهای مهم خود استفاده میکنند .گلیکولیز 1اولین
ماده ٔ
ٔ
مرحله تنفس سلولی است .این فرآیند درون ٔ
سیتوپالسم سلول رخ میدهد .گلوکز در این فرآیند به دو مولکول سهکربنی بهنام پیرووات تبدیل میشود.
پیرووات ،شکل یونی یک اسید سهکربنی آلی ،بهنام پیروویک اسید است (یون به مولکولی گفته میشود
که الکترون گرفته یا از دست داده باشد).
گیرنده الکترون به نام
در ضمن شکسته شدن گلوکز تعدادی از اتم های هیدروژن آن به یک
ٔ
 NAD+منتقل می شود .حاصل این واکنش تشکیل نوعی ناقل الکترون به نام  NADHاست .برای
نتیجه
این که تنفس سلولی ادامه یابد ،الکترون های  NADHبه دیگر ترکیبات آلی داده می شود که در ٔ
آن گیرنده های الکترون یعنی NAD+تشکیل می شود .با گرفتن الکترون مجدد ًا به  NADHتبدیل
خالصه گلیکولیز را در شکل 10ــ      8مشاهده می کنید .گلیکولیز را می توان در چهار گام
می شود.
ٔ
و به شرح زیر بیان کرد:
گام  :1دو گروه فسفات از دو مولکول  ATPبه یک مولکول گلوکز منتقل می شوند.
گام  :2ترکیب حاصل به دو مولکول  3کربنی فسفات دار شکسته می شود (هر مولکول سه کربنی
یک گروه فسفات دارد).
گام  :3دو مولکول  NADHحاصل میشود و به هر مولکول  3کربنی فسفاتدار ،یک گروه فسفات
دیگر نیز منتقل می شود.
گام  :4هر مولکول  3کربنی حاصل در گام  ،3به پیرووات تبدیل می شود .در این فرآیند   4مولکول
 ATPتولید می شود.
در آغاز مسیر گلیکولیز دو مولکول  ATPبهکار میرود و در پایان این مسیر  4مولکول  ATPتولید
می شود؛ بنابراین بازده خالص گلیکولیز دو مولکول  ATPاست؛ هم چنین با انجام واکنش هایی انرژی
ذخیره شده در مولکول  NADHآزاد و از آن برای تولید  ATPبیشتر استفاده می شود.

در دومین مرحلۀ تنفس سلولی ATP ،بیشتری ساخته می شود.

پیرووات حاصل از گلیکولیز در صورت وجود اکسیژن وارد میتوکندریها میشود و در آنجا به یک
ترکیب دو کربنی به نام بنیان استیل تبدیل می شود .هم چنین در این واکنش یک مولکول دی اکسیدکربن و
یک مولکول  NADHنیز تولید می شود .بنیان استیل به مولکولی به نام کوآنزیم )COA) Aمی پیوندد
Glycolysisــ 1
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گلوکز

ترکیب شش
کربنی

 2ترکیب سه کربنی

 2ترکیب سه کربنی

دو پیرووات
سه کربنی

شکل 10ــ              8ــ گلیکولیز .در گلیکولیز به صورت مستقیم دو مولکول  ATPتشکیل می شود.

و ترکیبی به نام استیل کوآنزیم  Aرا تشکیل می دهد.این ترکیب سپس وارد چرخه ای به نام چرخۀ
کربس می شود.

پیروویک اسید

استیل کوآنزیم A
کوآنزیم A
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شکل 11ــ        8ــ تشکیل استیل کوآنزیم A

چرخه کربس با ترکیب استیل کوآنزیم  Aبا یک مولکول  4کربنی ،به نام
چرخۀ کربس:
ٔ
اگزالواستات شروع می شود .محصول این واکنش تشکیل مولکولی شش کربنی ،به نام سیتریک اسید
چرخه کربس با انجام
ادامه
ٔ
است .همراه با تشکیل سیتریک اسید ،کوآنزیم  Aنیز جدا می شود .در ٔ
مجموعه ای از واکنش های آنزیمی و طی مراحل مختلف دو مولکول  CO2آزاد می شوند .همچنین ATP
و مولکول های پرانرژی  NADHو  FADH2تولید می شوند .با خروج دو مولکول  CO2از چرخه،
مجدد ًا مولکول چهارکربنی اگزالواستات تشکیل می شود (شکل 12ــ     .)8
 1ترکیب استیل کوآنزیم  Aبا یک مولکول چهار
 2آزاد شدن

CO 2

و

تشکیل ترکیب پنج کربنی

3

آزاد شدن یک CO٢

دیگر و تشکیل ترکیب

کربنی و تشکیل یک مولکول شش کربنی
COA
ترکیب شش کربنی

ترکیب پنج کربنی

ترکیب چهار کربنی

چهار کربنی

ترکیب چهار کربنی

ترکیب چهار کربنی

می شود.

    5ترکیب چهار کربنی

جدید به ترکیب چهار

 4ترکیب چهار کربنی به یک
ترکیب چهار کربنی دیگر تبدیل

استیل کوآنزیم A

FAD

کربنی که چرخه را شروع

می کند ،تبدیل می شود.

شکل 12ــ            8ــ چرخۀ کربس

چرخه کربس در پنج گام به شرح زیر انجام می شود:
همان طور که در شکل 12ــ      8می بینید،
ٔ
گام  :1استیل کوآنزیم  Aبه یک مولکول چهار کربنی می پیوندد و یک مولکول شش کربنی تولید
می کند .کوآنزیم  Aنیز جدا می شود.
گام  :2با جدا شدن از مولکول  6کربنی ،یک مولکول  5کربنی تولید می شود .الکترون های
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حاصل نیز به  NAD+منتقل می شوند و مولکول  NADHرا می سازند.
گام  :3با خروج  CO2از مولکول پنج کربنی ،مولکول چهار کربنی ساخته می شود؛ هم چنین
یک مولکول  ATPو یک مولکول  NADHتولید می شود.
گام  :4ترکیب چهار کربنی به مولکول چهار کربنی دیگری تبدیل می شود .الکترون های حاصل
از این تبدیل به یک
پذیرنده الکترونی به نام  FADمنتقل می شوند و یک مولکول FADH2تولید می کنند.
ٔ
 FADH2نوعی مولکول حامل الکترون است.
گام  :5مولکول چهار کربنی حاصل از گام  4به اگزالواستات تبدیل و  NADHدیگری نیز
تولید می شود.
در
چرخه کربس نه تنها مولکول های  NADHو  FADH2که پرانرژی هستند ،ایجاد می شوند،
ٔ
بلکه مولکول آغازگر چرخه نیز مجدد ًا تولید می شود .چرخه با ورود یک مولکول دیگر استیل کوآنزیم
 ،Aمجدد ًا آغاز می شود.
تفکر نقادانه

آنزیمی که در تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم  Aکمک می کند به ویتامین ( B1تیامین) نیاز
دارد .تیامین در بدن انسان ساخته نمی شود .بر این اساس چه استداللی در مورد نیازهای تغذیه ای
انسان می کنید؟ کمبود تیامین در سلول ها چگونه بر کار آنها تأثیر می گذارد؟

بیشتر بدانید
چگونه یک دانشمند موفق باشیم؟
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پدیده تنفس سلولی ،گلوکز طی مجموعه ای از مراحل شیمیایی اُکسید
قبال ً اشاره کردیم که در ٔ
می شود .بسیاری از این مراحل را دانشمندی آلمانی ،به نام «هانس کربس» کشف کرد و به همین دلیل نیز
جایزه نوبل در سال  1953شد .او پیشنهادهای مفید و جالبی راجع به خصوصیات یک
موفق به کسب
ٔ
دانشمند موفق دارد که چند مورد از آنها را در این جا به اختصار می آوریم:
ــ از شرایط الزم برای موفقیت در کار علمی ،دارا بودن مهارت های فنی و علمی است.
موفقیت بیشتری کسب کند.
مهارت های فنی و علمی شخص را یاری می دهند تا با امکانات موجود
ّ
ــ پژوهشگر باید در راه رسیدن به هدفش سختی ها را تحمل کند و نتایج به دست آمده را صریح
و روشن بیان کند.

ــ شاید مهم ترین خصوصیت یک پژوهشگر ،تواضع و فروتنی او باشد .این خصوصیت شخص
ادامه تحقیقاتش ثابت قدم می کند.
را به استقالل در تفکر و تحلیل می رساند و او را در ٔ
ــ هدف اولیه از تحقیق باید رسیدن به قوانین ارزشمند و اصول صحیح و بنیادی ِ
مطلب مورد
مطالعه باشد.
عالوه بر ویژگی هایی که کربس برشمرده است ،توجه به جنبه های اخالقی و کاربرد درست
یافته های علمی از موارد مهمی است که دانشمندان و پژوهشگران باید آن را در نظر داشته باشند.
چنین ضرورتی سبب شده است تا دانشمندان و صاحب نظران با تلفیق علم و اخالق ،شاخه های
جدیدی از علم مانند اخالق زیستی ،اخالق پزشکی و اخالق نانو فناوری را شکل دهند.

زنجیرۀ انتقال الکترون :در تنفس هوازی الکترون های مولکول های  NADHو FADH2
زنجیره انتقال الکترون سلول های یوکاریوتی در
زنجیره انتقال الکترون می گذرند (شکل 13ـ ـ    .)8
از
ٔ
ٔ
غشای داخلی میتوکندری ها قرار دارد .انرژی الکترون هایی که از این زنجیره می گذرند ،برای تلمبه  کردن
یون های هیدروژن از بخش داخلی میتوکندری به بخش خارجی آن (فضای بین دو غشای میتوکندری)،
مصرف می شود .با تجمع یون های هیدروژن در بخش خارجی میتوکندری ،یک شیب غلظت بین دو
سوی غشای داخلی تولید می شود .به همین دلیل یون های هیدروژن تمایل دارند که وارد بخش درونی
میتوکندری شوند .یون های هیدروژن از طریق نوعی پروتئین ،به بخش درونی میتوکندری می روند .این
پروتئین هنگام عبور یون های هیدروژن با افزودن گروه فسفات به  ،ADPمولکول  ATPمی سازد .در
زنجیره نقل و انتقال الکترون ها به ازای هر مولکول  ،NADHسه مولکول  ATPو به ازای هر مولکول
ٔ
 3ــ هنگامی که یون های هیدروژن از طریق

بخش خارجی

یک کانال پروتئینی به بخش داخلی می روند،

پروتئین
تولید کنند ٔه ATP

 ATPتشکیل می شود.

غشای داخلی
میتوکندری

H+

H+

H+

H+

H+

ee-

H+
H+

NAD+
H+
H+
H+

ADP+ P

ATP

2H++ 1O 2
2

بخش داخلی

 2ــ در انتهای زنجیره یون های
هیدروژن با اکسیژن ترکیب و آب
تشکیل می دهند.

H+

+

NADH

زنجیره انتقال الکترون
 1ــ
ٔ
یون های هیدروژن را به بیرون
می فرستد.

زنجیره انتقال الکترون در غشای درونی میتوکندری  ATPمی سازد.
شکل 13ــ      8ــ زنجیرۀ انتقال الکترون در تنفس هوازی.
ٔ
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زنجیره انتقال الکترون ،یون های هیدروژن و
 ، FADH2دو مولکول  ATPتولید می شود .در انتهای
ٔ
زنجیره انتقال
الکترون ها به مولکول های اکسیژن می پیوندند و مولکول های آب تولید می کنند .بنابراین در
ٔ
پذیرنده الکترون را دارد.
الکترون ،اکسیژن نقش آخرین
ٔ
در ِ
نبود اکسیژن ،تخمیر رخ می دهد :اگر اکسیژن کافی برای انجام تنفس هوازی نباشد چه
زنجیره انتقال الکترون
پذیرنده الکترون یعنی اکسیژن وجود ندارد،
اتفاقی رخ می دهد؟ چون آخرین
ٔ
ٔ
کارآمد نیست .بنابراین الکترون ها از  NADHمنتقل نمی شوند و  NAD+بازسازی نمی شود .به همین
علت وقتی اکسیژن نباشد  NAD+به طریق دیگری بازسازی می شود .در تخمیر الکترون هایی که NADH
پذیرنده آلی دیگر منتقل می شوند و آن را احیا
حمل می کند به پیرووات حاصل از گلیکولیز یا یک
ٔ
می کنند که در نتیجه  NAD+نیز بازسازی می شود .این فرایند ،یعنی بازسازی  NAD+با استفاده از
تجزیه گلوکز در عدم حضور
پذیرنده آلی هیدروژن ،تخمیر نامیده می شود .به عبارت دیگر تخمیر
یک
ٔ
ٔ
اکسیژن است .باکتری ها بیش از  12نوع تخمیر انجام می دهند و از پذیرنده های آلی مختلفی برای
بازسازی  NAD+استفاده می کنند .تخمیر الکتیک اسید و تخمیر الکلی ،دو نوع مهم تخمیر هستند.
از تخمیر الکتیک اسید که بعضی از باکتری ها و قارچ ها انجام می دهند ،برای تولید ماست و انواعی
از پنیرها استفاده می شود.
تخمیر ال   کتیک اسید :بعضی از موجودات زنده با استفاده از تخمیر الکتیک اسید ،پیرووات 3
کربنی را به الکتات که آن نیز  3کربنی است ،تبدیل می کنند (شکل 14ــ      .)8ال  کتات یون الکتیک اسید
است .مثال ً هنگام ورزش شدید ،پیروواتی که در ماهیچه های ما وجود دارد ،درصورت کمبود اکسیژن
در سلول های ماهیچه ای ،به الکتات تبدیل می شود .تخمیر موجب می شود درصورت کمبود اکسیژن
نیز تا موقعی که گلوکز در سلول وجود دارد ،فرایند گلیکولیز انجام و  ATPتولید شود .الکتات اضافی
با جریان خون از سلول های ماهیچه ای دور می شود .درصورتی که الکتات از سلول های ماهیچه ای
خارج نشود ،مقدار آن افزایش می یابد و موجب درد ماهیچه ای می شود.
تخمیر الکلی :در جاندارانی که تخمیر الکلی رخ می دهد ،پیرووات سه کربنی به اتانول
دو کربنی تبدیل می شود .در این فرایند  CO2آزاد می شود .تخمیر الکلی یک فرایند دو مرحله ای
است (شکل 14ــ     :)8نخست پیرووات با آزاد شدن  CO2به ترکیبی دو کربنی تبدیل می شود ،سپس
الکترون هـای یک مولکول  NADHبـه این ترکیب دو کربنی منتقل و اتـانول تولید می شود .در
این نـوع تخمیر نیز مولکول  NAD+بازسازی می شود و بنابراین با انجام گلیکولیز تولید  ATPادامه
می یابد.
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پیرووات در تخمیر الکتیک به الکتات تبدیل می شود.

پیرووات در تخمیر الکلی به اتانول تبدیل

می شود و گاز  CO2تولید می کند.
پیرووات

گلیکولیز

ترکیب دو کربنی

گلوکز

پیرووات

گلیکولیز

اتانول
تخمیر الکلی

گلوکز

الکتات
تخمیر الکتیکی

شکل 14ــ          8ــ دو نوع تخمیر .در نبودِ اکسیژن با انجام تخمیر  NAD+بازسازی می شود.

مخمرها از جاندارانی هستند که تخمیر الکلی انجام می دهند و در نانوایی کاربرد دارند.
دی اکسیدکربن حاصل از عمل مخمرها موجب ورآمدن خمیر می شود .الکل برای مخمرها سمی و کشنده
است .مخمرها تا غلظت حدود  12درصد الکل را می توانند تحمل کنند.
مقایسۀ فرآیندهای تنفس بی هوازی با تنفس هوازی :مقدار کلی  ATPکه سلول می تواند
از مولکول قند وارد شده به گلیکولیز برداشت کند ،به وجود یا ِ
نبود اکسیژن بستگی دارد .سلول ها در
حضور اکسیژن از بیشترین مقدار انرژی بهره مند می شوند (شکل 15ــ      .)8گلوکز در اولین مرحله از
تنفس سلولی (گلیکولیز) به مولکول پیرووات شکسته می شود .گلیکولیز فرآیندی بی هوازی است .در این
مرحله دوم تنفس سلولی ،پیرووات یا از مسیر هوازی،
مرحله بازده خالص  ATPدو مولکول است .در
ٔ
یا از مسیر بی هوازی (تخمیر) عبور می کند .وقتی اکسیژن موجود باشد ،تنفس هوازی رخ می دهد و
اگر اکسیژن موجود نباشد تخمیر صورت می گیردNAD+ .که در تخمیر تولید می شود ،تولید مداوم
 ATPرا ممکن می سازد .بنابراین در تخمیر نیز مقدار کمی  ATPتولید می شود؛ اگرچه بیشترین مقدار
 ATPسلولی حاصل تنفس هوازی است .به ازای هر مولکول گلوکزی که شکسته می شود  2مولکول
زنجیره انتقال
چرخه کربس تولید می شود و حدود  34مولکول  ATPبعد ًا در
 ATPبه طور مستقیم در
ٔ
ٔ
الکترون تولید می شوند.
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گلوکز
2ATP

چرخ ٔه کربس

2ATP

34ATP

تا

خالص
با O2

گلیکولیز
پیرووات

بدون

زنجیر ٔه انتقال
الکترون
فرآیند هوازی

تخمیر

O2

اتانول وCO2

فرآیند بی هوازی
شکل 15ــ        8ــ اثر اکسیژن بر تولید ATP

فعالیت

می دهد؟

1ــ تفاوت های اساسی بین تنفس هوازی و بی هوازی را شرح دهید.
2ــ سرنوشت اتم های کربن حاصل از تنفس چیست؟
3ــ توضیح دهید چرا تخمیر فقط تا مدت زمان مشخصی ادامه دارد؟
4ــ در چه موقعیت هایی در گیاهان و سلول های جانوری به مدت کوتاهی تنفس بی هوازی رخ

فعالیت
تهیه غذا استفاده می کنند و میکرو ارگانیسم هایی
1ــ
درباره مواردی که در آنها از تخمیر برای ٔ
ٔ
که این کار را انجام می دهند ،تحقیق کنید.
تهیه نان تحقیق کنید.
2ــ
درباره نقش تخمیر الکلی در ٔ
ٔ
3ــ گزارشی از یافته های خود بنویسید و در کالس ارائه دهید.
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الکتات

تفکر نقادانه

گلوکز اضافی خون در کبد به صورت گلیکوژن ذخیره می شود .بدن چگونه می فهمد که چه موقع
باید گلوکز را به گلیکوژن و چه موقع گلیکوژن را به گلوکز تبدیل کند؟

خودآزمایی

کنید.

1ــ محصوالت گلیکولیز را نام ببرید .نقش هریک از آنها در تنفس سلولی چیست؟
چرخه کربس و زنجیره های انتقال الکترون را در تنفس هوازی به طور خالصه بیان
2ــ نقش
ٔ
مرحله تنفس سلولی شرح دهید.
3ــ نقش تخمیر را در دومین
ٔ
4ــ تخمیر الکتیک اسید و تخمیر الکلی را با هم مقایسه کنید.
    5ــ چرا تنفس سلولی با حضور اکسیژن کارآیی بیشتری 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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ویروس ها شکل های مختلف دارند.

پوشش پروتئینی ویروس ،کپسید نام دارد .درون کپسید ممکن است  DNAیا  RNAوجود
1
داشته باشد (اما نه هر دو) .از ویروس های  RNAدار می توان به ویروس نقص ایمنی اکتسابی ()HIV
که باعث ایدز می شود ،ویروس آنفلوآنزا و ویروس هاری اشاره کرد .از ویروس های  DNAدار می توان
ویروس آبله مرغان و زگیل را نام برد .بسیاری از ویروس ها ،نظیر ویروس آنفلوآنـزا که در شکل 2ــ9

()*135000آدنو ویروس (چند وجهی)
نوکلئیک اسید

کپسید

(  )*125000موزاییک تنباکو ( مارپیچی )
پوشش

شکل 2ــ9ــ ساختار ویروس .ویروس
ممکن است کروی ،مارپیچی ،یا چند وجهی

باشد.
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(  )*202500آنفلوآنزا (  کروی پوشش دار )
 Human Immunodeficiency Virusــ 1

نشان داده شده است ،غشایی دارند که پوشش نامیده می شود و کپسید را احاطه می کند .پوشش،
ویروس را در ورود به سلول یاری می کند و از پروتئین ،لیپید و گلیکو پروتئین ساخته شده است .این
مولکول ها از سلول میزبان قبلی تأمین شده اند .بعضی از ویروس ها ممکن است آنزیم های مخصوصی
نیز همراه داشته باشند.
بیشتر ویروس ها به یکی از این دو شکل اند :مارپیچی یا چند وجهی .ویروس های مارپیچی  شکل،
سازنده کپسید آنها مارپیچ وار اطراف نوکلئیک    اسید را
مثل  ،TMVظاهری میله مانند دارند و پروتئین های
ٔ
فراگرفته اند .ویروس چندوجهی ،مانند آدنوویروس وجوه متعددی دارد .در بیشتر ویروس های چند وجهی،
کپسید از  20وجه مثلثی شکل تشکیل شده است .این شکل ،کارآمدترین شکل کپسید ،برای گنجاندن ژنوم
ویروس است (شکل2ــ.)9
ویروس هایی که باکتری ها را آلوده می کنند ،باکتریوفاژ نامیده می شوند .باکتریوفاژها ساختار
پیچیده ای دارند .کپسید آنها چند  وجهی است و یک دم مارپیچی به آن متصل است .مولکول طویل
نوکلئیک اسید آن قدر پیچ و تاب خورده است که توانسته درون کپسید چندوجهی آ ن ها جای بگیرد.

شکل 3ــ9ــ باکتریوفاژهایی که یک باکتری را آلوده
کرده اند .ابتدا باکتریوفاژها به باکتری متصل می شوند بعد

نوکلئیک اسید خود را به درون سلول تزریق می کنند و

سرانجام سلول را وادار می کنند ویروس را تکثیر کند.

ویروس ها درون سلول های زنده همانندسازی می کنند.

ویروس ها آنزیم های الزم برای متابولیسم و نیز ساختارهای الزم برای پروتئین سازی را ندارند.
بنابراین مجبورند برای همانندسازی به سلول های زنده (سلول های میزبان) متکی شوند .بنابراین قبل از
آنکه ویروس بتواند همانندسازی کند ،باید سلول زنده ای را آلوده کرده باشد.
دیواره سلولی باکتری را
ویروس ها ،سلول ها را از راه های گوناگون آلوده می کنند .باکتریوفاژها
ٔ
سوراخ و بعد نوکلئیک اسید خود را به درون آن تزریق می کنند .ویروس های گیاهی ،مثل  ،TMVاز
دیواره سلولی ایجاد شده است ،به سلول وارد می شوند .ویروس های
طریق شکاف های کوچکی که در
ٔ
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جانوری از طریق آندوسیتوز به سلول وارد می شوند.
زیان ویروس ها وقتی آشکار می شود که درون سلول ها همانندسازی خود را آغاز می کنند.
ورود ویروس به درون سلول به خودی خود مضر نیست ،اما بعد از چند صد مرتبه همانندسازی ،تعداد
ویروس ها آن قدر زیاد می شود که سلول می ترکد و از بین می رود .آسیب سلول ها ممکن است درنهایت
به آسیب اندام ها منجر شود به شرطی که تعداد بافت هایی که از بین می روند ،برای از کار افتادن یک
اندام کافی باشد.
گاهی ویروس بعد از آن که سلولی را آلوده کرد ،شروع به همانندسازی می کند و ویروس های
جدیدی را می سازد .به این مسیر ،چرخۀ لیتیک می گوییم .اما گاهی ویروس تا مدتی درون سلول
باقی می ماند و همانندسازی نمی کند .این مسیر را چرخۀ لیزوژنی می نامیم.
چرخۀ لیتیک :مراحل آلوده سازی سلول ،همانندسازی ویروس همراه با تخریب سلول را
چرخۀ لیتیک می نامیم .ژن های ویروسی ،بعد از آن که وارد سلول شدند ،امکانات سلول میزبان را در
اختیار می گیرند و به تولید ژن های ویروسی و نیز پروتئین های ویروسی ،مثل کپسید می پردازند .سپس
پروتئین ها و ژن های ویروسی ــ درواقع نوکلئیک اسید ویروس ــ با آرایش مخصوصی کنار هم قرار
می گیرند و ویروس کامل را پدید می آورند .این چرخه در شکل 4ــ 9نشان داده شده است.
چرخۀ لیزوژنی

چرخۀ لیتیک

پروــ ویروس ممکن است
وارد چرخۀ لیتیک شود5 .

کروموزوم باکتری

سلول های
فراوانی تولید
می شود

سلول میزبان
به طور طبیعی 4
تقسیم می شود.
3
 DNAویروس به DNA
میزبان متصل می شود.

2
 DNAویروسی وارد
چـرخـۀ لـیتـیـک یـا
لیزوژنیک می شود.

ویروس به سلول میزبان 1
متصل می شود و DNA
خود را درون سلول
تزریق می کند.

4
سلول میزبان می ترکد و
ویروس ها آزاد می شوند.
ویروس های جدید 3
ساخته می شوند.

شکل 4ــ9ــ تکثیر ویروس در باکتری .ویروس ها در باکتری ها می توانند از طریق چرخ ٔه لیتیک یا لیزوژنی تکثیر شوند.
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چرخۀ لیزوژنی :گاهی ویروس ها بعد از آن که سلولی را آلوده کردند ،تا مدتی درون سلول میزبان
باقی می مانند ،اما ویروس جدیدی نمی سازند .ژن های ویروسی به جای آن که به تولید ذرات ویروسی
1
جدید بپردازند ،خود را درون کروموزوم میزبان جای می دهند .در این حالت به آنها پروــ ویروس
گفته می شود .با هر بار تقسیم سلول ،پروــ ویروس نیز تقسیم می شود و درنتیجه سلول های حاصل نیز
به ویروس آلوده اند .در این چرخه ،که چرخۀ لیزوژنی نام دارد ،ژنوم ویروسی همانندسازی می کند،
بدون آن که سلول میزبان تخریب شود (شکل 4ــ .)9در بعضی از ویروس های لیزوژنی ،بروز تغییر در
چرخه لیتیک را آغاز کند .بدیهی است در این صورت
محیط ممکن است سبب شود تا پروــ ویروس
ٔ
سلول میزبان تخریب می شود.
در سلول های جانوری ،ویروس ها می توانند آن قدر آهسته همانندسازی کنند که سلول میزبان
تخریب نشود .مثال ً ویروس مولد تبخال آدمی ،در سلول های عصبی صورت پنهان می شود .وقتی شرایط
بدن برای فعالیت ویروس مناسب شد ،مثال ً وقتی که در فشار روحی هستیم یا تب می کنیم ،ویروس موجب
آسیب بافتی می شود و ما آن را به صورت تبخال مشاهده می کنیم.
ویروس ها میزبان های ویژه دارند :مثال ً  TMVگیاه تنباکو و گیاهان خویشاوند آن را آلوده
می کند و نمی تواند جانوران را آلوده کند .براساس فرضیه ای علت این ویژگی به منشأ ویروس ها برمی گردد.
طرفداران این فرضیه بر این باورند که ویروس ها هنگامی پدید آمدند که قطعاتی از نوکلئیک اسید سلول ها
به خارج از سلول راه پیدا کردند.
 HIVمی تواند در سلول های انسان همانندسازی کند :نشانگان نقص ایمنی اکتسابی (ایدز)
نوعی بیماری است که در آن فرد توانایی دفاع علیه عوامل بیماری زا را از دست می دهد و به    عفونت هایی
مبتال می شود که معموال ً در افراد سالم رخ نمی دهند.
افرادی که با  HIVآلوده شده اند ممکن است تا سال ها عالیم ایدز را نشان ندهند .بنابراین،
فردی که با  HIVآلوده شده است احساس تندرستی می کند و همین امر موجب انتشار ویروس از او
به دیگران می شود.
 HIVطی تماس های عادی روزمره از فرد آلوده به فرد سالم منتقل نمی شود HIV .در مایعات
بدن (مثل مایع محتوی اسپرم ،مایع واژینال و خون) یافت می شود .بنابراین از طریق روابط جنسی ،تزریق
با سوزن آلوده یا انتقال خون ،از فرد آلوده به فرد سالم منتقل می شود .همچنین طی دوران بارداری یا
شیردهی HIV ،از مادر به کودک منتقل می شود.
 Provirusــ 1
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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 ژنتیک

ِ DNAا.کالی مانند  DNAتمام باکتری ها ،مولکولی حلقوی است که در حدود  5000ژن
را در خود جای داده است .قبل از تقسیم سلولی DNA ،همانندسازی می کند و دو مولکول DNA
یکسان پدید می آورد.

تحرک

ِا.کالی به کمک تاژک های باریکی که دارد ،خود را در محیط به جلو پیش می برد.

تولیدمثل

بیشتر باکتری ها با تقسیم دوتایی تولیدمثل می کنند .در تقسیم دوتایی یک سلول به دو سلول
جدید یکسان تقسیم می شودِ .ا.کالی می تواند تقریباً در هر  20دقیقه یک بار تقسیم شود.

چسبندگی

ِا.کالی مانند بسیاری از باکتری های گرم ــ منفی پیلی دارد .پیلی ،برآمدگی های کوتاه ،باریک
و مو مانندی است که در سطح باکتری یافت می شود .پیلی دو کار مهم را برعهده دارد .اول ،چسبیدن
به سطوح مختلف مثل سطح جدار روده و دوم ،اتصال دو سلول باکتری به یک دیگر قبل از فرایند
هم یوغی است.

باکتری ها به دو روش اساسی بیماری ایجاد می کنند.

باکتری ها ممکن است از میزبان خود به عنوان منبع غذا استفاده کنند :باکتری های هتروتروف،
تجزیه مواد آلی موجود در محیط به دست می آورند .اگر
غذای خود را از طریق ترشح آنزیم های گوارشی و ٔ
تغذیه باکتری ها نتایج خطرناکی در پی خواهد داشت.
محیط زیست باکتری ها گلو یا شش های شما باشدٔ ،
1
مثال ً سل ،که یکی از بیماری های ُشش است ،توسط مایکوباکتریوم توبرکلوسیز ایجاد می شود .سل،
روزگاری از شایع ترین علل مرگ ومیر بود .در بیشتر موارد ،عفونت از طریق تنفس قطره های ریز آلوده
به باکتری منتقل می شود .اگر سل درمان نشود ،ممکن است منجر به مرگ شود.
همه باکتری های بیماری زا کشنده نیستند .مثال ً بعضی از باکتری ها عارضه هایی را سبب می شوند
ٔ
 Mycobacterium tuberculosisــ1
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که ما به طور روزمره ممکن است با آنها برخورد کنیم ،مثل جوش صورت .جوش صورت در  85درصد
نوجوانان یافت می شود .بعضی باکتری ها ،مثل پروپیونی  باکتریوم آکنس ،1در غده های چربی موجود
در پوست رشد می کنند .این باکتری ها ،نوع خاصی از مواد چربی را که در این غده ها تولید می شوند،
متابولیزه می کنند .طی بلوغ ،غده های چربی ،مقدار بیشتری چربی تولید می کنند .بنابراین تعداد باکتری ها
به مقدار بسیار زیادی افزایش می یابد .در نتیجه منافذی که چربی با عبور از آنها به سطح پوست ترشح
می شود ،مسدود می گردند و بنابراین چربی در پوست تجمع می یابد و به این ترتیب جوش پدید می آید.

توکسین های باکتریایی

دومین روش بیماری زایی باکتری ها ،ترشح ترکیبات شیمیایی است .این مواد شیمیایی ــ که
سمی هستند .توکسین ها ممکن است به درون بدن
توکسین نامیده می شوند ــ برای سلول های یوکاریوتی ّ
فرد یا غذای آلوده به باکتری ترشح شوند .مثال ً کورینه  با کتریوم دیفتریا ،2که باعث بیماری دیفتری
می شود ،در گلو رشد ،اما توکسین آن بر قلب ،اعصاب ،کبد و کلیه ها اثر می کند.
وقتی باکتری ها در غذا رشد و توکسین ترشح می کنند ،توکسین های تولید شده ممکن است در
افرادی که از آن غذا می خورند ،بیماری ایجاد کنند .این نوع بیماری را مسمومیت می نامند .مثال ً
استافیلوکوکوس اورئوس 3شایع ترین نوع مسمومیت غذایی را باعث می شود .از عالیم آن می توان
به حالت تهوع ،استفراغ و اسهال اشاره کرد .این نوع مسمومیت ،به ندرت مرگ آفرین است.
نوع دیگری از مسمومیت ،که کشنده است ،در غذاهای کنسرو شده ای دیده می شود که به خوبی
کنسرو نشده اند (شکل 9ــ .)9گاهی اوقات غذاهای بسته بندی شده آن قدر حرارت نمی بینند که
باکتری های اندوسپوردار آنها کشته شوند .کلستریدیوم بوتولینم 4یکی از این باکتری هاست و توکسین
آن که بر دستگاه عصبی انسان اثر می کند ،بسیار مهلک است .کسی که غذای آلوده به این توکسین را
بخورد ،به بیماری بوتولیسم 5مبتال می شود .از عالیم آن می توان به دید دوتایی (دوبینی) و فلج شدگی
اشاره کرد .مبتالیان به این بیماری ممکن است بر اثر ناتوانی در تنفس ،بمیرند.
		 Propionibacterium acnesــ1

		 Corynebacterium diphtheriaــ2

			 Staphilococcus aureusــ3
 Clostridium botulinumــ4

 botulismــ 5
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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.
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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.
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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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۱۰

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:
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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.
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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.
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 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.
232

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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بیشتر بدانید
نمای نزدیک

پارامسی
نام علمیParamecium Caudatum :
اندازه :حداکثر تا  1میلی متر طول

زیستگاه :حوضچه ها و رودخانه های آب شیرین

غذا :باکتری ها ،آغازیان کوچک و مواد آلی
هسته بزرگ
×2200
هسته :اعضای این سرده دو هسته دارندٔ .
قطعاتی از کروموزوم دارد و نقش آن در فعالیت های معمول
هسته کوچک دارای کروموزوم های سلولی است
سلول است .این هسته به دو قسمت تقسیم می شودٔ .
و با میتوز تقسیم می شود.
سطح سلول :در سطح پارامسی هزاران مژک وجود دارد .زنش این مژک ها موجب حرکت
پارامسی درون آب می شود .سطح سلول پارامسی با الیه ای پروتئینی پوشیده می شود.
تثبیت مقدار آب درونی :پارامسی همانند سایر آغازیان آب شیرین آب را از طریق اسمز جذب
می کند .این موجودات برای عملکرد طبیعی خود باید آب اضافی را به طریقی دفع کنند .پارامسی با
استفاده از واکوئل ضربان دار این کار را انجام می دهد .آب اضافی درون این واکوئل جمع و با انقباض
آن از سلول دفع می شود.
تغذیه :مژک هایی که در شیار دهانی قرار دارند با چرخش آب ،گردابی را در این ناحیه ایجاد
می کنند .این گرداب در به دام انداختن ذره های غذایی کمک می کند .غذا از شیار قیف مانند حرکت و
با آندوسیتوز وارد واکوئل غذایی می شود .آنزیم های گوارشی همراه با حرکت واکوئل غذایی در سلول
وارد آن می شوند .غذاهای هضم نشده از طریق اگزوسیتوز از سلول دفع می شوند.
تنوع ژنی :پارامسی معموال ً از طریق تقسیم دوتایی میتوز به طور غیرجنسی تولید مثل می کند.
ادغام ژن ها در فرآیند جنسی و هم یوغی انجام می شود .در هم یوغی دو پارامسی هسته های هاپلوئید مبادله
می کنند این هسته ها با هسته های هاپلوئید باقی مانده درون سلول یکی می شوند و به این ترتیب هسته های
هسته هر فرد را دارد.
هسته دیپلوئید نیمی از ٔ
دیپلوئید تشکیل می شودٔ .

237

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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 3آغازیان و سالمتی
یکی از بزرگترین تأثیراتی که آغازیان بر انسان دارند ،اثر بیماری زایی آنهاست .این اثر را می توان از
نقطه نظر بیماری و درد ،مرگ و هزینه های پیشگیری و درمان بیماری ها بررسی کرد .بعضی از بیماری هایی
که توسط آغازیان ایجاد می شوند ،عبارت اند از :ماالریا ،توکسوپالسموز و اسهال خونی آمیبی.
هزینه درمان دام های
آغازیان می توانند از طریق بیمار کردن دام های اهلی نیز بر انسان تأثیر بگذارندٔ .
بیمار بر مشتری تحمیل می شود ،چون او باید بهای بیشتری برای خریدن گوشت بپردازد.
لوله گوارشی جانورانی که انسان
آغازیان مفید :آغازیان همزیست در ٔ
لوله گوارشی انسان و نیز ٔ
لوله گوارش خود ،سلولزی را
از آنها تغذیه می کند ،زندگی می کنند .گاو ،به کمک آغازیان موجود در ٔ
که می خورد ،تجزیه می کند.
پالنکتون های اقیانوس ها ،به تقویت
زنجیره غذایی کمک می کنند .آغازیان ،بزرگ ترین گروه
ٔ
همه ما از این گاز که آغازیان
همه ما از اکسیژن تنفس می کنیمٔ .
کره زمین هستند .چون ٔ
فتوسنتزکننده ٔ
ٔ
ءِ
تولید کرده اند ،بهره می جوییم .بسیاری از آغازیان ،جز تجزیه کنندگان اند و بنابراین به بازگردانی
مواد شیمیایی مهم ،مثل نیتروژن ،کربن و فسفر به محیط کمک می کنند.

ماالریا را چندین گونه از پالسمودیوم ها تولید می کنند.

ماالریا یکی از مهلک ترین بیماری های انسانی است .در هر سال ،حدود سه میلیون نفر ــ که
عمدتاً کودک هستند ــ به علت دسترسی نداشتن به دارو و درمان بر اثر این بیماری می میرند .عالیم
ماالریا عبارت اند از :لرز شدید ،تب ،عرق و عطش شدید .قربانیان این بیماری بر اثر کم خونی ،نارسایی
کلیه و کبد و آسیب های مغزی جان می بازند.
وسیله چندین گونه جاندار که پالسمودیوم نامیده
چرخۀ زندگی عامل ماالریا :ماالریا به ٔ
چرخه زندگی پالسمودیوم پنج
پشه مخصوصی انتشار می یابد .در
ٔ
می شوند ،تولید می شود و با نیش ٔ
پشه آلوده ،انسانی را نیش می زند تا از خون او تغذیه کند،
مرحله دیده می شود (شکل 13ــ .)10وقتی که ٔ
ابتدا مقداری از بزاق خود را که حاوی ماده ای برای جلوگیری از انعقاد خون است ،تزریق می کند .اگر
آن پشه آلوده به پالسمودیوم باشد ،آن گاه همراه با بزاق آن ،پالسمودیوم ها وارد خون انسان می شوند.
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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
ﻧﻘﺸﻪای ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺮای آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﺴﺎزﻳﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ در آن ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻴﺪ:
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.
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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
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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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 1ویژگی های قارچ
قارچ ها ،خود یک فرمانرو هستند.

تا مدت ها ،زیست شناسان قارچ ها و گیاهان را در یک گروه قرار می دادند .چون قارچ ها هم مثل
دیواره سلولی دارند و بعضی از آنها در خاک اندام هایی مانند «ریشه» می دوانند
گیاهان ،متحرک نیستند،
ٔ
(شکل 1ــ .)11اما قارچ ها ،ویژگی هایی دارند که باعث شده است آنان را در فرمانروی جداگانه ای قرار
دهند .این ویژگی ها عبارت اند از:

شکل 1ــ11ــ قارچ های چتری

1ــ قارچ ها هتروتروف هستند :ساقک و کالهک قارچ چتری ،بر خالف ساقه و برگ گیاهان،
سبز نیست .قارچها کلروفیل ندارند و بنابراین قادر به انجام فتوسنتز نیستند .از آنجایی که قارچ ها هتروتروف
هستند ،انرژی خود را از
تجزیه مولکول های آلی موجود در محیط خود ،به دست می آورند.
ٔ
2ــ قارچ ها بدن رشته ای دارند :گیاهان از سلول ها و بافت های مختلفی ساخته شده اند ،اما
قارچ ها از رشته های باریک و بلندی ساخته شده اند که ممکن است محکم به دور یکدیگر بپیچند و پیکر
قارچ و ساختارهای تولید مثلی آن را پدید آورند.
دیواره سلولی قارچ از جنس کیتین است .کیتین،
3ــ سلول های قارچ ،کیتین دارند:
ٔ
دیواره سلولی
پلی ساکارید سختی است که در پوشش خارجی حشرات نیز به کار رفته است .در حالی که
ٔ
گیاهان از جنس سلولز است.
4ــ قارچ ها ،میتوز هسته ای دارند :تقسیم میتوز در قارچ ها با تقسیم میتوز در گیاهان و دیگر
یوکاریوت ها متفاوت است .در بیشتر یوکاریوت ها ،پوشش هسته ای در پروفاز ناپدید و در تلوفاز دوباره
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ظاهر می شود .اما در سلول های قارچ ،پوشش هسته از پروفاز تا تلوفاز حفظ می شود .در نتیجه ،دوک
تقسیم درون هسته شکل می گیرد .رشته های دوک ،کروموزوم ها را به سوی دو قطب هسته (نه سلول)
می کشند و میتوز ،با نفوذ پوشش هسته به درون و تقسیم هسته ،پایان می پذیرد.

ساختار قارچ برای جذب مواد غذایی مناسب است.

در شکل 2ــ 11قارچ پنی سیلیوم 1را که روی پرتقال رشد کرده است ،مشاهده می کنید .پرزهای
سبز و سفیدی که به عنوان کپک می شناسیم ،در واقع ساختارهای تولید  مثلی قارچ هستند .پیکر قارچ در
همه قارچ ها ،به جز مخمرها ،از رشته های باریکی به نام
میوه پرتقال جای دارد .پیکر ٔ
البه الی بافت های ٔ
نخینه  2تشکیل شده است .وقتی نخینه رشد می کند ،منشعب می شود و توده ای درهم پیچیده و گره خورده
می سازد که میسلیوم 3نام دارد .یک میسلیوم ،ممکن است از نخینه هایی به  طول چندین متر تشکیل
نحوه سازمان بندی ،موجب افزایش نسبت سطح به حجم می شود .بنابراین ساختار قارچ،
شده باشد.این ٔ
سازگاری مناسبی برای جذب مواد غذایی از محیط پیدا کرده است.
دیواره عرضی
وسیله
رشته سلولی طویلی است که در بعضی از گونه ها سلول های آن به ٔ
هر نخینهٔ ،
ٔ
دیواره عرضی ندارند و سیتوپالسم آنها آزادانه در سراسر
ناقصی از یکدیگر جدا شده اند .بعضی از گونه ها،
ٔ
نخینه جریان دارد (شکل 2ــ.)11
کپک

میسلیوم

ساختارهای تولید مثلی

نخینه

شکل 2ــ11ــ کپک پنی سیلیوم.

میوه پرتقال از نوعی قارچ متعلق
سطح این ٔ

سرده پنی سیلیوم پوشیده شده است.
به ٔ
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 myceliumــ3
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			 hyphaeــ Penicillium		 2ــ1

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

255

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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هستۀ دیپلوئید

بازیدی ها

میوز

هاگ ()n

 3میوز چهار هاگ هاپلوئید را
 2درون هر بازیدی دو هستۀ هاپلوئید
تولید می کند .هاگ براثر رویش،
با یکدیگر ادغام می شوند و هستۀ
نخینۀ هاپلوئید را تشکیل می دهد.
دیپلوئید را پدید می آورند.
قارچ +
 1ساختارهای گرزمانندی
 4نخینه های دو قارچ ادغام می شوند.
بـه نـام بـازیـدی در
نخینه های ادغام شده رشد می کنند و چتر را
شکاف های زیر کالهک
تشکیل می دهند.
تشکیل می شوند.
ادغام نخینه ها

قارچ -

نخینۀ ادغام شده
شکل 7ــ11ــ چرخۀ زندگی بازیدیومیست ها .بازیدیومیست ها معمو ًال به روش جنسی تولید مثل می کنند.

خودآزمایی
1ــ به طور خالصه بیان کنید که قارچ ها چگونه گروه بندی می شوند.
2ــ دو مورد از کاربردهای اقتصادی قارچ ها را بیان کنید.
شاخه فرمانروی قارچ ها را به طور خالصه بیان کنید.
3ــ ویژگی های هر سه
ٔ
4ــ ساختار قارچ چتری را توضیح دهید.
 5ــ تولید مثل مخمر را توضیح دهید.

بیشتر بدانید
قارچ چتری در نمای نزدیک

نام علمی :آمانیتا موسکاریا

اندازه15 cm :ــ10

زیستگاه :خاک دارای مواد آلی و مرطوب
تغذیه :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

264

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
ٔ
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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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واژهﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ

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،
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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
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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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