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باكتريها و آركئا
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آغازيان
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تنوع گياهي :1چگونگي سكونت گياهان در خشكيها
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7

مفاهمي كليدی
 22-1انقالب دارويني ،نگاههاي سنتي
كه زمين جوان را با گونههاي ساكن
بدون تغيير در آن در نظر ميگرفتند،
به چالش كشيد
 22-2ايدة تغيير نسلها از طريق
انتخاب طبيعي ميتواند سازگاريهاي
جانداران ،وحدت و گوناگوني حيات را
توضيح دهد
 22-3حجم گستردهاي از شواهد
علمي ،تكامل را تأييد ميكند

روش مطالعه

نموداري مانند طرح زير رسم كنيد :فصل،22

در تصوير باال ،يك آخوندك اركيدة مالزيايي ( )Hymenopus coronatusرا
شكل 22 -1
مشاهده م يكنيد كه بسيار شبيه به گلي است كه روي آن نشسته و در انتظار شكاري است كه در
چنگش بيافتد .آخوندكهاي ديگر داراي رنگها و اشكال متنوعي هستند كه هركدام در محيطي
متفاوت تكامل يافتهاند .با اين وجود ،آخوندكها در بعضي صفات ويژه مشترك هستند؛ مانند
اندامهاي حركتي جلويي كه توانايي به چنگ گرفتن دارند ،چش مهاي درشت و داشتن شش پا.

به برخي موضوعات مهم در تكامل ميپردازد؛ موضوعاتي
مثل اصالح نسلها ،ويژگيهاي وراثتي،انتخاب طبيعي،
سازگاري،تكاملهمگرا،هومولوژيويكپارچگيدرحيات.
براي هر يك از اين موضوعات ،دايرهاي رسم كنيد و موقع

دليل بروز تفاوتها و شباهتهاي بين گونههاي مختلف
كرة زمين چيست؟

مطالعة اين فصل،دايرههاي مرتبط به هم از لحاظ مفهمي
را به يكديگر متصل كنيد .بر روي فلشهاي ارتباطي ،دليل
اين ارتباط را توضيح دهيد.
شرح ارتباط

موضوع یا
مفهوم

Term or
concept

گونهها به دليل سازش با محيطهاي مختلف ،طي نسلهاي طوالني،
تفاوتهايي را در مقايسه با اجداد خود بهدست ميآورند.

شرح ارتباط

ش

رح

ارتب

اط

Term or
concept

نياي مشترك اوليه

Term or
concept

اين گونهها با وجود اينكه در بعضي ويژگيها تفاوتدارند،به دليل اينكه جدشان مشترك
است ،تعداد زيادي صفات مشترك هم دارند ،اين فرايند ،يعني:
تغيير نسلها
تجمع اختالفها

داشتن جد مشترك و به
دنبال آن ،داشتن صفات
مشترك

موجب بروز تنوع زيستي شده است.

2020 - بیولوژی کمپبل

8

 گونــه و2300 ً ميباشــد كــه شــامل تقريبــاMantodea بــه نــام

22-1 مبحث

 نگاههاي سنتي كه زمين جوان را با گونههاي،انقالب دارويني

 آخوندكهــاي ايــن گــروه داراي صفــات. ســرده هســتند430

 به چالش كشيد،ساكن بدون تغيير درنظر ميگرفتند

 چشــمهاي، ســرهاي مثلثــي،مشــتركي مثــل ســه جفــت پــا
 مجموعــة.محــدب و برجســته و يــك گــردن انعطافپذيــر هســتند
More than a century and a half ago, Charles Darwin was

يدهــد؛
نشــان م
درحيــات را
وحــدت
،مشــتركforصفــات
ايــن
inspired
to develop
a scientific
explanation
these three
broad observations. When he published his hypothesis in
.عبارتــي كــه بــر اشــتراك صفــات جانــداران تأكيــد دارد
his book The Origin of Species, Darwin ushered in a scientific
evolutionary
،ــك آنrevolution—the
خويشــاوندان نزديera وof22-1
در شــكلbiology.
آخونــدك موجــود
For now, we will define evolution as descent with modiشهــايfication,
 رو:دهنــد
ـان ميDarwin
ـات را نشـ
حيـinـارة
ــدي دربـthat
 كليEarth’s
ســه اصــل
a phrase
used
proposing
many species are descendants of ancestral species that were
مؤثــري كــه جانــداران را بــراي زندگــي در محيــط خــود مناســب
different from the present-day species. Evolution can also be
definedبســيار
as a change
in the
genetic
composition
of a popula(وحــدت يــا
مشــترك
هــاي
ويژگي
اســت؛ وجــود
كــرده
tion from generation to generation (see Concept 23.3).
،قــرن پيــش
 يكview
حــدود
.حيــاتinبســيار
تنــوع
يگانگــي)؛
Weونيــم
can also
evolution
two related
but وdifferent
a pattern and as a process. The pattern of evolutionary
كليــديways:
اصــلas ـه
چارلــز دارويــن توضيحــي علمــي دربــارة ايــن سـ
change is revealed by data from many scientific disciplines,
including
physics,
These
خاســتگاه
« كتــابbiology,
اش درgeology,
ـار نظريـه
از انتشـand
ــسchemistry.
 دارويــن پ.داد
ــهdata
ارائ
are facts—they are observations about the natural world—and
 عصــرthese
:گرديــد
 علمــيshow
انقــاب
يــك
طاليــهدار
هــاThe
گونه
observations
that life
has evolved
over،»
time.
process of evolution consists of the mechanisms that cause the
.زيستشناســي تكاملــي
observed pattern of change. These mechanisms represent natucauses
of ـر
the
natural
phenomena
weتكامـ
observe.
تعريــفral2ها
نســل
تغييـ
عبــارت
 را بــا1ـل
مــاIndeed,
اكنــونthe
power of evolution as a unifying theory is its ability to explain
and connect a vast array of observations about the living world.

 نظريــة، قــرن پيــش از ايــن1/5  در حــدود،چارلــز دارويــن
As ـwith
general
theories
in science,
to ي
test
ـاي كــرة
گونههallـوع
ـداد متنـ
ـتي و تعـ
ـوع زيسـwe
تنـcontinue
اش دربــارة
علم ـ
our understanding of evolution by examining whether it can
.ـرده اســت
ارائــه كـ
account for new observations and experimental
results.
In زميــن
this and the following chapters, we’ll examine how ongoing
او بــا انتشــار كتــاب «منشــاء گونههــا» انقالبــي عظيــم در
discoveries shape what we know about the pattern and process of evolution.
To setآغــاز
the stage,
we’llويــژه
first retrace
Darwin’s
.كــرد
تكامــل
شناســي و به
زيست
quest to explain the adaptations, unity, and diversity of what
كشــيدن
چــه چيــزي دارويــن را بــه ســمت بــه چالــش
he called life’s “endless forms most beautiful.”
ديدگاههــاي غالــب زمــان خــود دربــارة زميــن و حيــات آن
ـاي
 ريشــه در كارهـ،ـن
 پيشــنهاد انقالبــي دارويـ،ســوق داد؟ درواقــع
COnCEpT
22.1
.)22-2 revolution
بســياري از افــراد ديگــر دارد (شــكل
the Darwinian
challenged traditional views
اشکال بيشمار و فوقالعاده زيبا
of a young earth inhabited
byبرگرديــم
unchanging
species
تــا
22-1 شــكل
بــه آخوندكهــاي اركيــده در
the prevailing
views
ـيWhat
شناسـimpelled
 و زيستDarwin
 دارويــنtoــزchallenge
درمــورد چارل
،هميــن ابتــدا
بتوانيــم در
about Earth and its life? Darwin developed his revolutionary
.باشــيم
داشــته
فهــم و
proposal over time,
influenced
by بهتــري
the workدرك
of others
and،تكاملــي
by
his travels (Figure 22.2). As we’ll see, his ideas also had deep
ـوع
آخونــدك اركيــده عضــوي از يــك گــروه بســيار بــزرگ و متنـ
historical roots.

. زمينة تاريخي حيات و عقايد داروين22 -2 شكل
Figure 22.2 The intellectual context of darwin’s ideas.
1809
Lamarck publishes his
hypothesis of evolution.
1798
Malthus publishes
”Essay on the
Principle of
Population.”

Sketch of a
flying frog
by Wallace
1812
Cuvier publishes his
extensive studies of
vertebrate fossils.

1795
Hutton
proposes his
principle of
gradualism.

1830
Lyell publishes
Principles of Geology.

1858
While studying species in the Malay
Archipelago, Wallace (shown above in
1848) sends Darwin his hypothesis of
natural selection.

1790

1870
1809
Charles Darwin
is born.

1831–1836
Darwin travels
around the world
on HMS Beagle.

1844
Darwin writes his
essay on descent
with modification.

1859
The Origin of Species is
published.

Darwin saw
marine iguanas
in the Galápagos
Islands.

1- Evolution
2- Descent with modification
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خواهيــم كــرد .دارويــن ايــن اصطــاح را وقتــي بـهكار بــرد كــه اعالم
نمــود گونههــاي فــراوان ســاكن در كــرة زميــن ،از نســل گونههــاي
نيايــي بــوده كــه بــا گونههــاي امــروزي متفاوتانــد .تكامــل را
ميتــوان همانگونــه كــه در ســر فصــل  23-3توضيــح خواهيــم
داد ،بهص��ورت تغييرــ در تركيـ�ب ژنتيكــي يــك جمعيــت از نســلي
بــه نســل ديگــر نيــز تعريــف كــرد .ايــن ديــدگاه برخــاف تعريــف
قبلــي ،نگاهــي جزئــي و محــدود بــه تكامــل دارد .امــا چــه تكامــل را
بهصــورت كلــي تعريــف كنيــم و چــه بهصــورت جزئــي ،ميتوانيــم

شكل  22 -3تشكيل چينههاي رسوبي حاوي سنگوارهها.

Figure 22.3 Formation of sedimentary strata with fossils.

Riversحم1ــل
carryتاالبهــا
sedimentدرياهــا و
رســوبات را بــه
 1رودخانههــا
into
هاي
هــاي ســنگ
زمــان ،اليه
گذشــت
كننــد .بــا
aquatic
habitats
such
as seas
مي and
swamps.
Over
گيرنــد.
شــكل مي
time,آب
sedimentaryدر زيــر
رســوبي (چينههــا)
هســتندrock.
)(strataهاlayers
هــا form
under
حــاوي ســنگواره
برخــي چينه
water. Some strata contain fossils.

ophers
ver time.
Western
fixed
Aristotle
He conr, or scale,
rae (“scale
nt, had its

ســطح 2آب
همچنــان كــه
As water
levels 2
change
آب
andو ســطح
تغييــر ميكنــد
geologicalـا
activityميآيــد ،چينههـ
دريــا پاييــن
pushes
of rock
آنهــا
layersدرون
ســنگوارههاي
و
upward, the strata
شــوند.
ي
م
نمايــانand their fossils
are
exposed.

از دو زاويــة مرتبــط امــا متفــاوت بــه آن نــگاه كنيــم :بهصــورت

الگــو 1و بهصــورت يــك فرآينــد .2الگــوي تغييــرات تكاملــي

Younger stratum
with more recent
fossils

زمينشناســي ،فيزيــك و شــيمي آشــكار ميشــود .ايــن دادههــا

Older stratum
with older fossils

بهوســيلة طيفــي از دادههــاي علمــي حاصــل از زيستشناســي،
واقعــي هســتند يعنــي ميتــوان آنهــا را در دنيــاي طبيعــي

پيرامونمــان مشــاهده كــرد .فراينــد تكامــل شــامل مكانيس ـمهايي
اســت كــه الگــوي تغييــرات مشاهدهشــدة فــوق را بهوجــود
ميآورنــد .ايــن مكانيســمها داليــل طبيعــي وقــوع پديدههــاي
طبيعــي مشاهدهشــده را آشــكار ميســازند .عــاوه بــر ايــن ،قــدرت
تكامــل بهعنــوان يــك نظريــة وحدتبخــش ،برخاســته از توانايــي
آن بــراي توضيــح طيــف گســترده و متنوعــي از مشــاهدات دربــارة
دنيــاي زنــده و ارتبــاط بخشــيدن بيــن آنهاســت.
همانن��د همــة نظريهه��اي رايجــ علــم ،ماــ ب��ه آزمـ�ودن نظريــة
تكامليمــان ازطريــق بررســي و مقايســة آن بــا نتايــج آزمايشهــا
و مشــاهدات جديــد ،ادامــه ميدهيــم .در ايــن فصــل و فصلهــاي
بعــدي ،توضيــح خواهيــم داد كــه چگونــه يافتههــاي جديــد ،دانــش
فعلــي مــا را دربــارة الگــو و فرآينــد تكامــل شــكل ميدهنــد .ابتــدا
نگاهــي بــه تــاش دارويــن جهــت توضيــح ســازگاريها ،وحــدت و
تنــوع «اشــكال بيشــمار و فوقالعــاده زيبــاي» حيــات مياندازيــم.
درجهبندي طبيعت و طبقهبندي گونهها

اگرچــه مدتهــا قبــل از تولــد دارويــن ،تعــدادي از فيلســوفان
يونانــي پيشــنهاد دادنــد كــه حيــات ممكــن اســت بهتدريــج ايجــاد
شــده باشــد ،امــا فيلســوفي كــه دانــش اوليه در غــرب ،شــديدا ً تحت
تأثيــر او قــرار داشــت ،يعنــي ارســطو ( 322 - 384قبــل از ميــاد)،
گونههــا را بــدون تغييــر فــرض كــرد .ارســطو طــي مشــاهداتش در
طبيعــت« ،گرايشهــاي» خاصــي را در بيــن جانــداران تشــخيص
داد .ايــن امــر او را بــه ســمت ايــن نتيجــه ســوق داد كــه اشــكال
مختلــف حيــات ميتواننــد روي يــك نردبــان يــا درجهبنــدي بــا
1- Pattern
2- Process

pecies

Video: Grand Canyon

افزايــش پيچيدگــي آرايــش يابنــد .ايــن حالــت ،بعدهــا نردبــان

3
appeared
while
extincـكال
ـك از اشـ
othersهريـ
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هــم شــباهت دارنــد ،دليلــي در تأييــد تكامــل بــه شــمار نم ـيرود،
بلكــه بــر مبنــاي الگــوي خلقــت آنهــا اســت .بــا ايــن وجــود ،يــك
قــرن بعــد ،سيســتم ردهبنــدي او ،توســط دارويــن در مباحثــات

ماننــد خشكســالي يــا ســيل دارد كــه وقــوع آنهــا هــر بــار بســياري
از گونههــاي زنــده را از بيــن ميبــرد .او پيشــنهاد داد كــه
كاتاســتروفهاي دورهاي معمــوالً منحصــر بــه مناطــق جغرافيايــي

تكاملــي مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

محلــي بودنــد كــه مجــددا ً جمعيــت خــود را طــي مهاجــرت

نظريات مختلف دربارة تغيير گونهها

گونههــاي ديگــر از ســاير مناطــق ،بهدســت ميآوردنــد.

دارويــن بخــش زيــادي از نظريــهاش را بــر مبنــاي كارهــاي
دانشــمنداني كــه ســنگوارهها را مطالعــه ميكردنــد ،ترســيم
كــرد .ســنگوارهها ،1بقايــا و يــا اثــرات بهجايمانــده از جانــداران
قديمــي هســتند .اغلــب ســنگوارهها در ســنگهاي رســوبي

2

ل و الي ماســهها در تــه درياهــا،
كــه محصــول تهنشــيني گ 
درياچههــا و تاالبهــا هســتند ،يافــت ميشــوند .اليههــاي
جديــد رســوبي ،اليههــاي قديميتــر را ميپوشــانند و آنهــا را

بهصــورت اليههــاي بســيار متراكــم صخــرهاي بهنــام چينــه

3

فشــرده ميكننــد .ســنگوارههاي هــر اليــه ،تصويــري اجمالــي از
بعضــي از جاندارانــي كــه در هنــگام شــكلگيري آن اليــه در زميــن
ميزيســتهاند ،ارائــه ميدهنــد (شــكل  .)22-3ســپس ممكــن
اســت فراينــد فرســايش ،اليههــاي بااليــي (جوانتــر) چينــه را
دچــار فرســايش كــرده و اليههــاي قديميتــر را آشــكار ســازد.

علــم ديرينشناســي 4،يعنــي مطالعــة ســنگوارهها ،بخــش

زيــادي از پيشــرفت خــود را مديــون دانشــمندي فرانســوي بهنــام
ژرژ ُكوييــر )1769 - 1832( 5اســتُ .كوييــر هنــگام بررســي
اليههــاي صخــرهاي در منطق ـهاي در اطــراف پاريــس ،متوجــه شــد
كــه هــر قــدر اليههــاي چينههــا قديميتــر باشــند ،ســنگوارههاي
آنهــا بــا نمونههــاي امــروزي تفــاوت بيشــتري خواهنــد داشــت .او
همچنيــن مشــاهده كــرد كــه از يــك چينــه تــا چينــة بعــدي ،بعضي
گونههــاي جديــد ظاهــر و بعضــي ديگــر ناپديــد ميشــوند .وي
اينچنيــن تفســير كــرد كــه انقــراض ميبايســت فراينــدي عــادي
در تاريــخ حيــات بــوده باشــد .بــا ايــن حــالُ ،كوييــر قاطعانــه بــا
انديشةــ تغييرــات تدريجـ�ي تكام��ل مخالف��ت كــرد و بــراي توضيــح
ايــن مشــاهدات از اصــل كاتاستروفيســم 6اســتفاده كــرد .طبــق
ايــن اصــل ،وقــوع رويدادهــاي تصادفــي در گذشــته ،عامــل ايجــاد
اختالفــات مشاهدهشــده در زمــان حــال اســت .او عقيــده داشــت
كــه هريــك از مرزهــاي بيــن چينههــا نشــان از يــك كاتاســتروف،7
1- Fossils
2- Sedimentary rocks
)مفرد 3- Strata (Stratum :
4- Paleontology
5- Georges Cuvier
6- Catastrophism
7- Catastrophe

در مقابــل ،ســاير دانشــمندان پيشــنهاد كردنــد كــه تغييــرات
ميتواننــد ازطريــق تجمــع اثــرات فرايندهــاي آهســته ولــي
مــداوم ،رخ دهنــد .در ســال  1795يــك جغرافــيدان اســكاتلندي
بهنــام جيمــز هاتــن ،)1726 - 1797( 8پيشــنهاد داد كــه چهــرة
زمينشــناختي كــرة زميــن ميتوانــد ازطريــق ســازوكارهاي
تدريجــي كــه هنــوز نيــز در جهــان عمــل ميكننــد ،توضيــح داده
شــود .بهعنــوان مثــال ،او عقيــده داشــت كــه درههــا بهوســيلة
رودخانههايــي كــه روي صخرههــا جــاري بــود ،شــكل گرفتنــد و
ســنگهايي كــه حــاوي ســنگوارههاي جانــداران دريايــي هســتند،
از ذراتــي كــه از خشــكي كنــده شــده و ازطريــق رودهــا بــه درياهــا
حمــل ميشــدند و جانــداران دريايــي مــرده را مدفــون ميكردنــد،
تشــكيل شــدند .زمينشــناس مطــرح زمــان دارويــن بهنــام چارلــز
ليــل ،)1797 - 1875( 9تفكــر هاتــن را بــه شــكل يــك نظريــة
قابــل فهمتــر ،تحــت عنواناصــل يكنواختــي 10مطــرح ك�رـد .طبــق

ايــن اصــل ،مكانيســمهاي ايجــاد تغييــر در طــول زمــان ،ثابــت و
يكنواخ��ت هس�تـند .ليــل پيشــنهاد داد كــه فرايندهاي زمينشناســي
كــه امــروزه عمــل ميكننــد ،مشــابه فرايندهايــي هســتند كــه در
گذشــته عمــل ميكردنــد و ميــزان فعاليــت آنهــا نيــز يكســان اســت.
نظريــات هاتــن و ليــل اثــر عميقــي بــر تفكــرات دارويــن گذاشــت.
دارويــن پذيرفــت كــه اگــر تغييــرات زمينشــناختي بيشــتر از آنكــه
تحــت تأثيــر وقايــع ناگهانــي قــرار داشــته باشــند ،نتيجــة فعاليتهاي
آهســته و مــداوم باشــند ،در آن صــورت زميــن بســيار مســنتر از
چندهـ�زار سـ�الي اسـ�ت كـ�ه در آن زمـ�ان تخميـ�ن زده ميشـ�د.
بهعنــوان مثــال ،زمــان زيــادي الزم اســت تــا يــك رودخانــه بتوانــد
ازطريــق فرســايش ،درهاي را حفــر كنــد .او بعدهــا اســتدالل كــرد كــه
احتمــاالً فرايندهــاي آهســتة مشــابهي نيــز ميتواننــد روي جانــداران
زنــده در يــك دورة طوالنــي اثــر بگذارنــد و درنتيجــه ،تغييراتــي
اساســي ايجــاد كننــد .البتــه دارويــن اوليــن كســي نبــود كــه اصــول
تغييــر تدريجــي را در مــورد تكامــل زيســتي بــه كار بــرد.

8- James Hutton
9- Charles Lyell
10- Uniformitarianism

1. How did Hutton’s and Lyell’s ideas influence Darwin’s
?thinking about evolution
2. MAKE COnnECTiOnS Scientific hypotheses must be
testable (see Concept 1.3). Applying this criterion, are
Cuvier’s explanation
the fossil
Lamarck’s
:اهلسنofرییغت
recordهاگن
andینیوراد
تایح هب
فصل / 22
hypothesis of evolution scientific? explain your answer
in each case.
For suggested answers, see Appendix A.
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در طــول قــرن  ،18تعــدادي از طبيعيدانــان (از
جملــه آراســموس دارويــن،
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of life
داد :زيستشــناس فرانســوي بهنــام ژان باپتيســت دو المــارك
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As the 19th century dawned, it was generally thought that
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تكامــل ارائــه داد ،مانــدگار شــده اســت.
Darwin’s research
المــارك فرضيــة خــود را در ســال  ،1809يعنــي ســال تولــد
Charles Darwin (1809–1882) was born in Shrewsbury, in
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بــاboy, he
had
a consuming
interEngland.اشــكال
هــاي فعلــي و
كــرد .او
دارويــن منتشــر
est in nature. When he was not reading nature books, he was
ســنگوارهاي ،بــه علــت ظهــور خطــوط وراثتــي متعــدد (دودمانهــاي
fishing, hunting, riding, and collecting insects. However,
ـنگوارههايي
ـري از سـ
couldــرد :هــر سـ
يب
ـده پـ 
 noزنـ
ـودات
در موجـ
Darwin’s
father,
a physician,
see
future
ـف)for
مختلـhis
son
as a naturalist and sent him to medical school in Edinburgh.
كــه بــر طبــق يــك زمانبنــدي از انــواع جوانتــر بــه انــواع
But Charles found medicine boring and surgery before the
يــك
horrifying.در نهايــت
 Heميگيرنــد،
قــرار
يكديگــر
دنبــال
نتر به
مســ
days
بــه of
anesthesia
quit
medical
school
and
enrolled at Cambridge University, intending to become a
گونــة زنــدة امــروزي منتهــي ميشــوند .المــارك ايــن موضــوع را
clergyman. (At that time, many scholars of science belonged
بــا دو اصــل توضيــح داد .اصــل اول ،اســتفاده و عــدم اسـ
ـتفاده to
)the clergy.
At Cambridge,
ـتفاده
Darwinـه بيشــتر اسـ
 becameبــدن كـ
theاجزايــي از
protégéــه
 ofمعنــي ك
Johnــن
اســت ،بــه اي
Henslow, a botany professor. Soon after Darwin graduated,
recommendedاعضايــي
شــوند ،در حاليكــه
Captainمي
 Robertقويتــر
FitzRoy,گتــر و
شــوند ،بزر
مي
Henslow
him to
who
was
the survey
ship
Beagle
longنمaيfor
voyage
preparingبــه
عنــوان مثــال ،او
رونــد .به
HMSمي
تحليــل
شــوند،
اســتفاده
كــه
around the world. Darwin would pay his own way and serve
گهــاي شــاخه
toـا بــه بر
 theتـ
كشــد
ـود را مي
FitzRoy,ـردن خـ
whoـه كــه گـ
زرافـ
هاي as
a conversation
partner
young
captain.
was
himself
scientist,
ـات
anــت صفـ
accomplishedوراث
ـرد .دوميــن اصــل،
acceptedاشــاره كـ
Darwinــان برســد،
مرتفــع درخت
because he was a skilled naturalist and because they were of
اكتســابي اســت ،يعنــي يــك جانــدار ميتوانــد ايــن تغييــرات را بــه
similar age and social class.

زادههايــش منتقــل كنــد .المــارك اســتدالل كــرد كــه گــردن بلنــد و
469
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ماهيچــهاي زرافــة فعلــي در طــول نسـلهاي متمــادي كــه زرافههــا

گردنشــان را بيشــتر ميكشــيدند ،شــكل گرفتــه اســت.
المــارك همچنيــن معتقــد بــود كــه تكامــل بــه ايــن دليــل
رخ ميدهــد كــه جانــداران گرايــش ذاتــي بــه ســمت پيچيدهتــر
شــدن دارنــد .دارويــن ايــن تفكــر را رد كــرد ،امــا او نيــز معتقــد
بــود كــه تنــوع و گوناگونيهــا ازطريــق وراثــت صفــات اكتســابي،
وارد فراينــد تكامــل ميشــوند .البتــه درك امــروزي مــا از ژنتيــك
ايــن اصــل را رد ميكنــد؛ هيــچ مدركــي مبنــي بــر ارثــي شــدن
1- Jean - Baptiste de Lamarck

lines of descent, each a chronological series of older to
younger fossils leading to a living species. He explained his
findings using two principles that were widely accepted at
the time. The first was use and disuse, the idea that parts of
the body that are used extensively become larger and stron11 those that are not used deteriorate. Among many
ger, while
examples, he cited a giraffe stretching its neck to reach
كــرد،
Theبيــان مي
المــارك
principle,كــه
اكتســابي ،آنگونــه
صفــات
وجــود leaves
on high
branches.
second
inheritance
of acquired characteristics, stated that an organism could
نــدارد (شــكل .)22-4
pass these modifications to its offspring. Lamarck reasoned
long,ــل
muscularــه تكام
neckوييــر كــه ب
ofــط ُك
theتوس
livingــژه
giraffeــود ،بهوي
hadعصــر خ
المــارك در
that the
evolved over many generations as giraffes stretched their
گونههــا اعتقــاد نداشــت ،شــهرت خــود را از دســت داد .بــا ايــن حــال،
necks ever higher.
ـداران با
 thoughtجانـ
 thatســازگاري
evolutionعلــت
اعتقــاد داشــت
ـل اينكــه
الم��ارك بــه دليـ
Lamarck
also
happens
because
organisms
have
an
innate
drive
to
become
more
complex.
محي��ط را ميت��وان ب��ا تغييــرات تكاملــي تدريجــي توضيــح داد و نيز به
Darwin rejected this idea, but he, too, thought that variation
 intoكــرد ،قابل
ـرات ارائه
processكــه براي اين
آزمايشــي
دليــل مكانيسـ
was introduced
تغييـthe
evolutionary
قابلin
ـمpart
through
inheritance of acquired characteristics. Today, however,
ستايشour
است.
understanding of genetics refutes this mechanism: Experiments
شكل  22 -4صفــات اكتســابي ،وراثتــي نيســتند .درختــان بونســاي ازطريــق
show that traits acquired by use during an individual’s life are
هــرس شــدن و شــكلدهي ،بــه شــكلي «پــرورش» مييابنــد كــه
not inherited in the way proposed by Lamarck (Figure 22.4).
كوتــاه رشــد كننــد .بــا ايــن حــال ،ايــن درختــان زادههايــي بــا انــدازة
طبيعــي ايجــاد ميكننــد.
Figure 22.4 Acquired traits
cannot be inherited. This
bonsai tree was “trained” to
grow as a dwarf by pruning
and shaping. However,
seeds from this tree would
produce offspring of
normal size.

پرسشهاي مبحث 22-1
CHAPTeR 22
 -1عقايــد هاتــن و ليــل چــه تأثيــري بــر تفكــر دارويــن
دربــارة تكامــل گذاشــت؟
 -2چــه ميشــد اگــر؟ شــما در فصــل  1-3خوانديــد كــه
فرضيههــاي علمــي بايــد قابــل آزمايــش بــوده و امــكان
رد كــردن آنهــا نيــز وجــود داشــته باشــد .بــر ايــن اســاس
آيــا توضيــح كوييــر دربــارة آثــار ســنگوارهاي و نظريــة
المــارك دربــارة تكامــل ،علمــي هســتند؟ پاســخ خــود را
در هــر دو مــورد توضيــح دهيــد؟

بــراي مالحظــه پاسـخهاي پيشــنهادي ،بــه ضميمــة A
مراجعــه كنيد.

2020 - بیولوژی کمپبل

12

 هنســلو او را بــه،دارويــن مــدرك ليســانس خــود را دريافــت كــرد
 كــه بــراي ســفري بــا كشــتي بيــگل3كاپيتــان رابــرت فيتــزروي
 دارويــن بهعنــوان. معرفــي كــرد،بــه دور دنيــا آمــاده ميشــد
همصحبــت كاپيتــان جــوان وارد كشــتي شــد و فيتــزروي بــه
 ســن و طبقــة اجتماعــي مشــابهاي بــا،علــت آنكــه تحصيــات
. وي را در كشــتي پذيرفــت،دارويــن داشــت

22-2 مبحث
ايدةتغييرنسلهاازطريقانتخابطبيعيميتواندسازگاريهاي
 وحدت و گوناگوني حيات را توضيح دهد،جانداران

 بــاور عمومــي بــر ايــن بــود كــه،تــا پايــان قــرن نوزدهــم
.گونههــا از هنــگام خلقــت خــود بــدون تغييــر باقــي ميماننــد
هــا در حــال
 گونهofثبــات
دربــارة
انــدك
ترديدهايــي
Galápagos,
a group
volcanic
islands
located
near the هــر چنــد
equator about 900 km west of South America (Figure 22.5).
 امــا هيچكــس نميتوانســت انقالبــي را كــه،شــكلگيري بودنــد
Darwin was fascinated by the unusual organisms there. The
birds
he collected
چگونــه
ـه حيــاتincluded
تكاملــي بـseveral
 نــگاهkinds
. كنــدofـيmockingbirds.
 پيشبينـ،در پيــش بــود
These mockingbirds, though similar to each other, seemed
ـرد؟
ـور كـ
دارويــن خطـ
بــه ذهــن چارلــز
to be different species. Some
were
unique
to individual

The Voyage of the Beagle

Darwin embarked from England on the Beagle in December
سفر دريايي بيگل
1831. The primary mission of the voyage was to chart poorly
known
stretches
the South ،1831
American
coastline.
بيــگل
كشــتي
را بــاofانگلســتان
دســامبر
 درDarwin,
دارويــن
however, spent most of his time on shore, observing and
ـناختة
 شناســايي ســواحل ناشـ، مأموريــت اصلــي بيــگل.تــرك كــرد
collecting thousands of plants and animals. He described
of organisms
that
to such
دريــاfeatures
 كنــار،ـتي
خدمــة كشـ
ــهmade
ــي كthem
 هنگامwell
.ــودsuited
جنوبــي ب
آمريــكاي
diverse environments as the humid jungles of Brazil, the
ـواحل
ـود را در سـ
وقــت خـofـر
دارويــن اكثـ
كردنـ
وگذار مي
ـتofگش
expansive
grasslands
Argentina,
and،ـد
the
towering
peaks
the Andes. He also noted that the plants and animals in temبــه مشــاهده و جمــعآوري هــزاران نــوع از گياهــان و جانــوران
perate regions of South America more closely resembled species livingهاي
in the
South American
tropics
speciesآمريــكاي
living
بســياري در
ســازگاري
 او.گذرانــد
ميthan
جنوبــي
in temperate regions of Europe. Furthermore, the fossils he
،ـاوتfound,
هاي متفـ
گياهــان و جانورانــي مشــاهده كــرد كــه در زيســتگاه
though clearly different from living species, distinctly
resembled
the living
of South America.
گســتردة
زارهــاي
 چمنorganisms
،مرطــوب برزيــل
ماننــد جنگلهــاي
Darwin also spent much time thinking about geology.
.زيســتند
 ميofآنــد
كوههــايheارتفاعــات
آرژانتيــن و
Despite repeated
bouts
seasickness,
read Lyell’s
Principles
of Geology during the voyage. He experienced geologic change
دارويــن متوجــه شــد كــه گياهــان و جانورانــي كــه در مناطــق
firsthand when a violent earthquake shook the coast of
Chile,
observed
afterward
rocksآمريــكاي
along the coast
هــاي
 گونهand
بــهhe
بيشــتر
،زيســتند
 ميthat
جنوبــي
معتــدل
had been thrust upward by several meters. Finding fossils
هــاي
 تــاorganisms
ـباهت داشــتند
جنوبـ
ـكاي
اي آمريـ
ـق حــاره
مناطـ
ofگونه
ocean
highشـ
in ـي
the
Andes,
Darwin
inferred
that
the fossils
have
beenــةraised
كــردthe
ــداrocks
 او پيcontaining
ـنگوارههايي كــه
ــن سـmust
همچني
.اروپــا
معتدلthere
مناطــق
by many similar earthquakes. These observations reinforced
ً ـdid
 امــاwhat
،بودنــد
ــان متفfrom
آن زمLyell:
زنــدةPhysical
جانــداران
ا بــا
 كامnot
اگرچــه
he ـاوت
had ـlearned
evidence
support
the
traditional
view
that
Earth
was
only
a
few
thouً قطعــا،بــه علــت شــباهت بــا جانــداران ســاكن در آن منطقــه
sand years old.
Darwin’s interest in the
fossils)
.ــدspecies
(ــي بودنor
جنوب
ــكايfound
ـه آمريinمربــوط بـ
an area was further stimulated by the Beagle’s stop at the

islands, while others lived on two or more adjacent islands.
Furthermore, although the animals on the Galápagos
resemهاي داروين
پژوهش
bled species living on the South American mainland, most of
1
ـمال
ـبوري در شـ
اشروسـ
1882(
دارويــنelseچارلــز
the
Galápagos
species
wereدر
not)1809
known -from
anywhere
inـادي
theـworld.
Darwin
hypothesized
that
hadانگلســتان
عالقــة زي
كودكــي
ـي در دوران
حتـthe اوGalápagos
.متول��د ش��د
been colonized by organisms that had strayed from South
بهــايand
مطالعــة كتا
ســرگرمgiving
هنگامــي كــه
.داشــت
بــه
America
then diversified,
rise to new
speciesطبيعــت
on
the various islands.

 شــكار و جم ـعآوري حشــرات،طبيعــي نبــود نيــز بــه ماهيگيــري
Darwin’s
on بـAdaptation
ـي نداشــتFocus
 تمايلـ،ـود
 پــدر دارويــن كــه پزشــك.مشــغول ميشــد
During the voyage of the Beagle, Darwin observed many
پســرش طبيعــيدان شــود و در نتيجــه او را بــراي تحصيــل در
examples of adaptations, inherited characteristics of
امــا دانشــگاه
ادينبــورگ
پزشــكي
بــه مدرســةinپزشــكي
organisms
that .فرســتاد
enhance their
survival
and reproduction
specific environments. Later, as he reassessed his observaپزشــكي بــراي چارلــز خســتهكننده و اعمــال جراحــي كــه در آن
tions, he began to perceive adaptation to the environment
and
origin
of new
asـclosely
.ـودthe
ـايند بـ
ناخوشـ
 ويspecies
 بــراي،ـد
ـام ميشrelated
ــي انجـprocesses.
زمــان بــدون بيهوش
Could a new species arise from an ancestral form by the
ـدن وارد
ـد كشــيش شـ
كــرد و بــهtoـرك
ـكي را تـenvironاو مدرســة پزشـ
gradual
accumulation
ofقصـ
adaptations
a different
ment? From studies made years after Darwin’s voyage, biolo (در آن زمــان در انگلســتان بســياري از.دانشــگاه كمبريــج شــد
gists have concluded that this is indeed what happened to
 داشGalápagos
ــان تعلــقIslands
علــوم بــه كشيش
a diverse group of finches found).ـت
onـthe
(see Figure 1.20). The finches’ various beaks and behaviors
دارويــن در دانشــگاه كمبريــج بــه شــاگردي كشــيش جــان
are adapted to the specific foods available on their home
 كمــي بعــد از آنكــه. درآمــد، كــه اســتاد گياهشناســي بــود2هنســلو

 دارويــن را،مطالعــات زمينشناســي نيــز در طــول ســفر

Figure 22.5 The voyage of HMS Beagle (december 1831–October 1836).
Darwin in 1840,
after his return
from the
voyage
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Figure 22.6 Three examples of beak variation in Galápagos finches. The Galápagos
 كــه برخــي تنهــا در يــك جزيــره يافــت، جزايــر گاالپاگــوس زيســتگاه بيــش از دوازده گونــة خويشــاوند از سهرههاســت. تفــاوت منقارهــا در ســهرههاي گاالپاگــوس22 -6 شكل
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در اوايــل دهــة  ،1840دارويــن روي چارچــوب اصلــي فرضيـهاش
كار ميكــرد .در ســال  ،1844دارويــن مقالــة بلندبااليــي دربــارة
تغييــر نس ـلها و مكانيســم آن ،يعنــي انتخــاب طبيعــي نوشــت .بــا
ايــن حــال ،دارويــن ظاهــرا ً بــه ايــن دليــل كــه غوغــاي حاصــل از
انتشــار فرضيـهاش را پيشبينــي ميكــرد ،تمايلــي بــه انجــام ايــن كار
نداشــت .او بــا وجــود عــدم انتشــار مقالـهاش ،بــه جمـعآوري شــواهد
بــراي فرضيــة خــود ادامــه داد .در اواســط دهــة  ،1850او فرضي ـهاش
را بــراي ليــل و چنــد نفــر ديگــر بيــان كــرد .ليــل بــا اينكــه هنــوز در
مــورد تكامــل متقاعــد نشــده بــود امــا بــه شــدت دارويــن را تشــويق
كــرد تــا قبــل از آنكه شــخص ديگــري بــه همين نتيجــه برســد و آنرا
زودتــر منتشــر كنــد ،عقايــد خــود را منتشــر نمايــد.
در ژوئــن  ،1858پيشبينــي ليــل بــه حقيقــت پيوســت.
دارويــن دستنوشــتهاي از يــك طبيعــيدان انگليســي بهنــام
راســل واالس ( )1823 - 1913دريافــت كــرد (شــكل  22-2را
ببينيــد) .واالس در هنــد شــرقي كار ميكــرد و فرضي ـهاي مشــابه
فرضيــة دارويــن دربــارة انتخــاب طبيعــي ارائــه داده بــود .واالس از
دارويــن خواهــش كــرده بــود كــه مقالــة او را ارزيابــي كنــد و اگــر
آن را مناســب چــاپ ميبينــد ،بــه ليــل بدهــد .دارويــن درخواســت
او را پذيرفــت و بــه ليــل نوشــت« :جمــات شــما كامـ ً
ا بــه حقيقــت
پيوســت  ...مــن هرگــز چنيــن تصــادف شــگفتانگيزي نديــده
بــودم  ...پــس همــة يافتههايــم نابــود خواهنــد شــد ،اگرچــه شــايد
بــر آن افــزوده شــود  .»...ســپس ليــل و همكارانــش ،مقالــة واالس
بــه همــراه خالصههايــي از مقــاالت چــاپ نشــدة دارويــن را در اول
جــوالي  1858بــه انجمــن لينــة لنــدن ارائــه كردنــد .دارويــن بــه
ســرعت كتــاب خــود تحــت عنــوان «خاســتگاه گونههــا ازطريــق
انتخــاب طبيعــي» (عموم ـاً از آن تحــت عنــوان خاســتگاه گونههــا
يــاد ميشــود) را بــه پايــان رســاند و يــك ســال بعــد آن را منتشــر
كــرد .اگرچــه واالس در اصــل عقايــدش را بــا هــدف انتشــار آنهــا
نوشــته بــود ،امــا دارويــن را ســتايش و تأييــد ميكــرد كــه دارويــن
ايــدة انتخــاب طبيعــي را بــه نحــوي توســعه داد كــه ميتــوان وي
را معمــار اصلــي ايــن نظريــه دانســت.
در طــول يــك دهــه ،كتــاب دارويــن و اســتداللهاي آن،
بســياري از زيستشناســان را متقاعــد كــرد كــه تغييــرات زيســتي،
محصــول تكامــل هســتند .دارويــن در بخشــي كــه تكاملشناســان
ديگــر شكســت خــورده بودنــد ،بــه موفقيــت دســت يافــت زيــرا او
داليــل خــود را بــا منطــق صحيــح و حجــم عظيمــي از شــواهد
محكــم و خدشــهناپذير ارائــه داده بــود.

خاستگاه گونهها

دارويــن در ايــن كتــاب دو محــور اصلــي را مورد بســط و توســعه
قــرار داد :نخســت اينكــه اصــاح نســلها ،هــم وحــدت و هــم
گوناگونــي در حيــات را توضيــح ميدهــد و ديگــر اينكــه ،انتخــاب
طبيعــي علــت ســازش جانــداران بــا محيــط آنهــا اســت.
تغيير نسلها

در اوليــن ويرايــش كتــاب خاســتگاهگونههــا ،دارويــن تــا انتهاي
كتــاب از كلمــة تكامل اســتفاده نكــرد (اگرچه آخريــن واژة كتاب واژة
1
«تكامليافتــه» اســت) و بهجــاي آن از واژة تغييــر نســلها
اســتفاده كــرد كــه نــگاه وي بــه حيــات را خالصــه ميكــرد .دارويــن
وحــدت در حيــات 2را در تمامــي زادههــاي يــك جانــدار نيايــي كــه
در گذشــتة دور ميزيســته اســت ،مشــاهده ميكــرد .پــس از آنكــه
زادههــاي جانــدا ِر نيايــي در طــول ميليونهــا ســال در زيســتگاههاي
مختلفــي پراكنــده شــدند ،تغييــرات گوناگــون يــا ســازشهايي در
آنهــا حاصــل شــد كــه آنهــا را بــا شــرايط خــاص زندگيشــان ســازگار
كــرد .دارويــن اســتدالل نمــود كــه نهايتـاً تغييــر نسـلها طــي يــك
دورة زمانــي طوالنــي ،منجــر بــه ايجــاد گوناگونــي فوقالعــادهاي
شــده اســت كــه امــروزه مــا شــاهد آن هســتيم.
از نــگاه دارويــن تاريــخ حيــات ماننــد يــك درخــت بــا شــاخههاي
متعــدد اســت كــه امتــداد آن از يــك تنــة واحــد تــا نــوك جوانترين
شاخههاســت (شــكل  .)22-7در ايــن تصوير،ســ ِر شــاخهها كــه
بــا حــروف  A-Dعالمتگــذاري شــدهاند ،نماينــدة چنــد گــروه از
جانــوران هســتند كــه امــروزه نيــز وجــود دارنــد ،شــاخههاي بــدون
نــام ،گروههــاي منقرضشــده هســتند .هــر چنــگال موجــود روي
درخــت نزديكتريــن نيــاي همــة موجوداتــي اســت كــه از آن نقطــه
منشــعب مــي شــوند و ارتبــاط نزديكــي بــا هــم دارنــد.
دارويــن تصــور ميكــرد كــه ايــن فراينــد شــاخهزايي ،همــراه بــا
رخدادهــاي انقراضــي گذشــته ،ميتواننــد شــكافهاي مورفولوژيكــي
بســياري كــه ميــان گروههــاي مختلــف جانــداران وجود داشــته اســت را
توجيــه كنــد .بهعنــوان مثال ،سـهگونة زنــده از فيلهــا را در نظر بگيريد:
فيــل آســيايي ) (Elephas maximusو دو گونــه از فيلهــاي آفريقايــي
) .(L. cyclotis , Loxodonta africanaاينگونههــا کــه ارتبــاط
نزدیکــی بــا هــم دارنــد ،بســيار بــه هــم شــباهت دارنــد ،چــون مســير
تكاملــي يكســاني را پيمودهانــد تــا آنكــه اخيــرا ً وقــوع يــك انشــعاب،
آنهــا را از نيــاي مشتركشــان جــدا كــرده اســت .توجــه كنيــد كــه
هفــت دودمــان خويشــاوند فيلهــا در طــول  32ميليــون ســال گذشــته
منقــرض شــدهاند .در نتيجــه ،امــروزه هيــچ جانــور زنــدهاي بــراي
برقــراري ارتبــاط تكاملــي بيــن فيلهــا و خويشــاوندان نزديــك آنهــا
1- Descent with modification
2- Unity
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 درختــان بونســاي ازطريــق. وراثتــي نيســتند،صفــات اكتســابي
 همــة گونههــا قادرنــد زادههايــي بيــش از حــد: 2 مشــاهدة
 بــه شــكلي «پــرورش» مييابنــد كــه،هــرس شــدن و شــكلدهي
.)22-11  بهوجــود آورنــد (شــكل،گنجايــش محيــط
 ايــن درختــان زادههايــي بــا انــدازة، بــا ايــن حــال.كوتــاه رشــد كننــد
 بســياري از ايــن زادههــا،بــه دليــل كمبــود غــذا يــا ســاير منابــع
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 گياهــان زراعــي و جانــوران.)22-9 مصنوعــي نــام دارد (شــكل

Artificial Selection, Natural Selection,
 اغلــب شــباهت،اهلــي يــا دامهــاي حاصــل از انتخــاب مصنوعــي
and Adaptation
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