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 داشتها دو هظزيه کلي وجىد مىرد پیدایش گىهه در 

 معخقد بىدهد که هز گىهه اس گىهه خىدع خاصل مي غىد : گىهه ها ثباث (1

معخقد بىدهد که هز گىهه اس حغيير و جدىل گىهه اي ديگز خاصل مي غىد البخه چگىهگي ايً حغيير در : حغيير گىهه ها(2

 بىدهظز داوػمىدان مخخلف مخفاوث 

 



 فيلسىفان رومي( الف

 .ضال قبل اس ميالد اولين بار اهديػت حغيير گىهه ها را ارائه کزدهد 600•



 ژان المارک(ب

 رد غد ۱۸۰۹
ً
 :المارک بيان کزد. در دوره جديد هخطخين کس ي بىد که در مىرد حغيير گىهه هظزيه داد که جىضط کليطا غديدا

 اضخفاده، يا عدم اضخفادةفيزيکي افزاد يک گىهه اس اهدام هاي بدن خىد، اضذ(1

 علذ حغيير گىهه ها در ارجباط با حغيير غزايط فيزيکي خياث اضذ(2

 صفاث اکدطابي مىروثي مي غىهد( 3

 



 چارلش داروين( ج

 وقتي المارک در فزاوطه هظزيه اع را ارائه مي داد در اهگليظ دارويً مخىلد غد ۱۸۰۹در 

 ضالگي بعىىان يک سيطذ غىاص غير رضمي با یک کػتي راهي اطزاف قاره امزيکاي جىىبي و افزيقا و اضتراليا غد 22در  

 غيير گىهه ها جمع کزدحدر طىل ضفز ضىگىاره و غىاهد مهمي درباره  

 



 :ضاله 5همىهه اي اس مػاهداث دارويً در ضفز 

 
 با وجىد جفاوث در مىاد غذايي غان...ضهزه هاي گياه خىار درختي،خػزه خىار درختي،کاکخىص خىار سميني و(1

 همه بطيار غبيه ضهزه هاي امزيکاي جىىبي اهد

ضىاخل هشديک آمزيکاي جىىبي بطيار غبيه هم بىدهد، وي در جىجيه ايً امز گفذ و گياهان و جاهىران جشايز گاالپاگىص ( 2

اجداد گىهه هاي امزوسي گاالپاگىص در گذغخه  بطياردور اس آمزيکاي جىىبي به ايً جشايز مهاجزث کزده اهد و ضپظ مخىاضب 

 با مديط دچار حغيير غدهد

او دريافذ ضىگىاره هاي آرماديلى در آمزيکاي جىىبي که در دوران هاي قبل مي سيطدىد با هم غبيه اهد ولي با آرماديلىهاي ( 3

 امزوسي مخفاوجىد 

 



 مقاالت و هظزيات و کحاب هايي که بز داروين بزاي ارائه هظزيه اش اثز گذاشت عبارثىد اس

 هظزيه حغيير گىهه هاي المارک( 1

 ضاله خىد ايً کخاب را 5دارويً در ضفز: کخاب مباوي سمين غىاس ي اثز چارلش ليل( 2

 مطالعه کزد در ايً کخاب ليل عالوه بز پزداختن به هظزيت المارک  اس حغييراث جدريجي 

 ضطذ سمين به مزور سمان صحبذ همىد

 :  دربارة جمعيذ اوطاوي ومىابع غذاييمقالت جىماص مالخىص اقخصاد دان اهگليس ي (3

 افشايؼ مىابع  .مالخىص معخقد بىد رغد جمعيذ اوطاوي طبق جصاعد هىدس ي اضذ

 غذايي در بهتريً غزايط رغدعددي دارهد

 



 او با ارضال هامه اي هظزاث خىد را در مىرد :هامت آلفزد راضل والاص (4 

 گىهه ها بز اضاص اهخخاب طبيعي با دارويً در ميان گذاغذحغيير 

 با پذيزع وراثذ صفاث اکدطابي در غکل گيري افکار هىة ( پدربشرگ چارلش)ارضمىص دارويً ( 5
ً
اخخماال

 .خىد ضهم داغذ

 مفهىم بقاي غايطخه جزيً   با ارائههزبزث اضپيطز ( 6

 



 دارويً پظ اس باسگػذ اس ضفز
 

 همي جىاوطذ جىضيحي قاوع کىىده دربارةضاس و کار حغيير جدريجي گىهه ارائه دهد1)

 ضال به جفطير اطالعاث خاصل اس ضفزو جدقيق پزداخذ25او 2)

مخىجه غد که جاهداران مىجىد در مىاطق جغزافيايي هشديک وطبذ به جاهداران مىجىد در مىاطق جغزافيايي 3)

 مػابه،اما دور، غباهذ هاي بيػتري با يکديگز دارهد



دارويً با اضافه کزدن ديدگاه مالخىص به هخايج خاصل اس ضفز و ديگز ججزبياث خىد که در ساد گيري خيىاهاث اهلي به دضذ 

 آورده بىد،

 به يک مطلب اساس ي پي بزد  

 افزادي که اس هظز ويژگي هاي فيزيکي و رفحاري با محيط خىد ثطابق بيشتر دارهد، اححمال بقا و ساد آوري آنها هيز بيشتر است



 چىد اصطالح

 گزوهي اس افزاد يک گىهه اضذ که با همديگز در يک سمان و يک مکان سهدگي مي کىىد: جمعيت در سيست شىاس ي

 .  حغييراحي که در يک گىهه، به مىظىر جطابق بهترآن گىهه با مديط خىد اهجام مي گيرد :ساسش

طبيعذ اس بين افزاد مىجىد،افزادي که با غزايط مديط ضاسگارجزهد را اهخخاب مي کىد ايً افزاد اس :اهحخاب طبيعي 

 غاوظ بيػتري بزاي سهده ماهدن و جىليدمثل بزخىردارهد پظ حعدادغان بمزور افشايؼ مي يابد

 



 مقايسه هظزية المارک و داروين     

که جمام سرافه ها جىاهايي المارک معخقد بىد 
ضاسگار غدن با مديط را دارهد يعني همه آنها مي 
جىاهىد با کػيدن گزدن به مزور صاخب گزدن 

 دراس غىهد
 

که جمام سرافه ها جىاهايي دارويً معخقد بىد 
ضاسگار غدن با مديط را هدارهد يعني فقط 

غذا ( ضاسگار جزهد)آنهايي گزدن بلىدجزي دارهد 
بدضذ مي آورهد و سهده مي ماهىد وبقيه خذف 

 مي غىهد 



 جغيير و ثحىل درافکار داروين 

 دارويً می داوطذ بين جاهداران يک گىهه جفاوث هايي وجىد دارد اما دليلؼ را همی داوطذ

 مطزح غدن ژهديک           حغیير ديدگاه در هظزيت دارویً

 یعنی اهخخاب طبيعي اييطذ که يک عده  مطلق خذف وعده اي ديگز  مطلق  باقي بماهىد

 بلکه اهخخاب طبيعي فزاواوي وطبي بزخي الل ها دريک جمعيذ، در طىل سمان، افشايؼ يا کاهؼ مي يابد

هىجزکيبي الل ها که هىگام جقطيم ميىس و جىليد مثل جيس ي اهجام مي غىد عامل جفاوتهاي بين افزاد ( 2جهؼ ها  (1: هکخه

 (پاضدي که دارويً هيافخه بىد)مخخلف مي باغد



 (94داخل کشىر ............)ثىجه...........در هظزية 

 .می غىد -دارویً ، به چگىهگی وراثذ صفاث1)
 .می غىد -رخداد حغیير گىهه هابه چگىهگی المارک، 2)
 .همی غىد -مالخىص، به جأثير عىامل کاهؼ دهىدة رغد جمعیذ3)
 .همی غىد -جزکیبی اهخخاب طبیعی،به فزآیىد مخىىع غدن ژن های جمعیذ 4)

 

 صفاث جىجه همی غىد سیزا در آن هىگام هىىس ژهدیک مطزح هبىد هظزيت دارویً ، به چگىهگی وراثذ در :1رد گشیىه 

 جىجه می غىد(همان مىابع غذایی)جمعیذ ، به جأثير عىامل کاهىدة رغد مالخىصهظزيت در :3رد گشیىه 

وطبي بزخي الل ها دريک جمعيذ، در طىل سمان، افشايؼ يا طبیعی گفخه می غىد فزاواوي جزکیبی اهخخاب در هظزيت:4رد گشیىه 
 يابد پظ جىجه می غىدکاهؼ مي 

    



 ( مصىىعي اهحخاب)ساد گيري اهحخابي 

 .اهخخابهايي که اوطان بز روي مىجىداث سهده بزاي رضيدن به اهداف خىدع اهجام مي دهد گفخه مي غىد به 

گاهي ايً اهخخاب ها در جهذ اهخخاب طبيعي اضذ مثال مزغهايي که بيػتر جخم مي گذارهد و گاهي بز خالف آن مثال  :هکخه

   پزجقالهاي درغذ و بدون داهه

 



 Brassica oleraceaدر ساد گيري اهحخابي 

 بزوکليکلم                                                              اهتهايي متراکماهخخاب آنهايي که داراي جىاهه ( الف 

 گلکلم                                                                که داراي جىاهه جاهبي متراکم آنهايي اهخخاب ( ب

 بزگکلم                                                              آنهايي که داراي بزگ متراکم  اهخخاب(  ج 

مي جىان گفذ : هکخه. بزوکطلکلم                                                              که داراي ضاقه قطىرجز آنهايي اهخخاب (  د 

 . اهخخاب مصىىعي هىعي اهخخاب جهذ دارضذ

 





 هظزيةثزکيبي

 کارهاي دارويً و مىدل غکل گزفخه اضذ داوػمىدان پذيزفخىد جىىع ژوي در جمعيذ هامبىاي 

 :بزاضاص ايً مىارد اضذ

 چه کزومىسومي وچه ژوي مىجب ايجاد جىىع در بين جاهداران مي غىد : جهش(1 

 : جدا شدن کزومىسوم هاي والدين هىگام ثقسيم ميىس (2 

 به معىاي مبادلتقطعاحي بين کزومىسوم هاي همخا که هىگام ميىسمي باغد :کزاسيىگ اوور( 3

 هالقاح ثصادفي گامت (4 

 مهمترين عامل ايجاد ثىىع و گىهاگىوي جهش است : هکحه

 

 

 



 بز پايةاين هظزيه، گىهاگىوي ژوي مىجز به اين مىارد مي شىد

اهخخاب می مديط ضاسگارجز به هز ها فىىجيپ       گىهاگىن ( هایفىىجيپ ) ظاهزهايافزاد با ظهىر       ژوي در جامعه جىىع 

پديدارغدن گىهه       اثز اهخخاب طبيعي جمعيذ بز وطبي صفاث در حغيير فزاواوي .       کىىدغىهد       بقا و بيػترجىليدمثل 

 جديدهاي 

 اهحخاب طبيعي به فىىثيپ افزاد کار دارد هه ژهىثيپ آنها: هکحه

 



 پایان


