
  
92-93 نهايي  تنوع

 :خالصه
  .شود هاي مختلف بررسي مي  روشو ارتباط) شناسي از منظر زيست(آن تنوع نشده كه در  يك مسئله حل

  :توجه
  ل به جايآموزان به سمت جستجوي فرمو دانش. اي انجام شود تواند به صورت يك كار دو مرحله  داراي دو بخش است و بنابراين ميلهمسئ

  .  سيستم تمايل دارنديافتن 
 مقدمه

هاي  سازمان. هاي منقرض شده يا در حال انقراض در حال افزايش است تعداد گونه. گياهان و حيوانات كره زمين داراي روزگار سختي هستند
وه بر مشكالت مالي و اقتصادي، عال. كنند اين وضعيت را بهبود دهند اما به نظر تالشي نااميدانه است دفاع از محيط زيست تالش مي

  .اي ديگر مضر است فراواني يك گونه، گاهي براي گونه. مشكالت بيولوژيكي نيز وجود دارند
دو نوع تنوع در اين .  نبايد منجر به عدم فكر كردن به اين موضوع شود-هرچقدر هم كه متنوع باشند-ها  گونهاين مشكالت در نگهداري 
ها  در بخش دوم، رابطه ژنتيكي بين گونه. شود ها بررسي مي ها و تعداد آن ، تنوع از منظر گونه1در بخش . ودش تكليف در نظر گرفته مي

  .شود بررسي مي
  

  بخش اول
معياري براي تعيين اين تنوع الزم . هاي طبيعي است تر از تنوع در جنگل هاي پالستيكي قطعا كم تنوع گياهان رشد داده شده در زير پوشش

  .است
  . گياه گرفته شده است درست جواب دهد5در مورد چهار عكس كه از تركيبات مختلف تر، اين معيار بايد   به دست آوردن ديد روشنبراي

  .ها در جدول زير آمده است تعداد گياهان هر گونه در هر يك از اين عكس
E D C B A
5 5 20 10 40 1 عکس
30 25 - 20 40 2 عکس
30 25 10 20 40 3 عکس
20 - 10 30 40 4 عکس

  
  

ترين تنوع است   داراي بيش3 به اتفاق نظر گفتند عكس همه. ها را به ترتيب كاهش تنوع، مرتب كنند از متخصصان خواسته شد تا اين عكس
  :ها ترتيب زير را ارائه كردند در نهايت آن.  توافقي نداشتند1اما در مورد عكس .  قرار دادند4 را قبل از عكس 2و عكس 

عکس 3
2 عکس
4 عکس
1 عکس

وع
 تن

ش
کاه

  
 

  1تمرين 
  .معيارهايي كه به عنوان تنوع در نظر گرفته شده است مشخص كنيد

  
  2تمرين 

 را برابر با احتمال به دست آوردن دو گونه متفاوت قرار دهيم وقتي دو گونه را به تصادف از  عريف تنوع، اين است كه آنهاي ت يكي از راه
شود كه انتخاب اول را  گذاري انجام شود يعني وقتي انتخاب دوم انجام مي ها بدون جاي انتخابمعمول است كه . (كنيم مجموعه انتخاب مي

، يعني براي انتخاب دوم، انتخاب اول را به مجموعه شود گذاري استفاده مي  از انتخاب با جاي،جا ايم اما در اين به مجموعه باز نگردانده
  )  گردانيم برمي

  .فرمولي براي اين تعريف تنوع ارائه كنيد
  :براي مثال. بررسي كنيد رفتار رابطه به دست آمده چگونه است



  .هاي تنوع توجه كنيد به كران -
  .  گونه داراي حداكثر مقدار ممكن استsاي متشكل از  راي مجموعهوقتي تنوع ب -
  توانيد فرمولي براي اين حداكثر تنوع بدهيد؟ اين حداكثر تنوع چه نقشي دارد؟ آيا مي

  
  3تمرين 

  ها سازگار است؟ سازي ارائه شده از عكس  با نتيجه مرتب2آيا تعريف ارائه شده در تمرين 
  اثري بر تنوع دارد؟شدن يك يا چند گياه، چه  كم
  

  بخش دوم
وقتي . ها برابر نيست ها براي تنوع مهم هستند اما ميزان اهميت آن  البته همه گونه.ها و گياهان بود تاكنون توجه ما به نسبت و تعداد گونه

كنند  تند كه تالش مي دانشمنداني هس.شود تري برخوردار مي شود، تغييرات ژنتيكي از اهميت بيش ها مطرح مي مسئله حفاظت از گونه
   .معيارهايي براي اين موضوع به دست آورند

نيافتني است و به جاي آن تالش خود را  ها دست بياييد باور كنيم آرمان بزرگ حفاظت از همه گونه: شناسان چنين است تفكر برخي از زيست
  .تي داراي توجيه منطقي باشدمجموعه انتخاب شده بايس. ها معطوف كنيم بر نگهداري از تعداد محدودي از گونه

و ) ع(ماجراي حضرت نوح (هايي بايد بركشتي سوار شوند؟  چه كسي انتخاب كند و به چه روشي، چه گونه. شود مسئله جديدي مطرح مي
  )كشتي را به خاطر بياوريد

اين . ا را از نظر ژنتيكي در نظر بگيرده اي نشود بايستي يك سيستم منطقي طراحي شود تا بتواند اهميت گونه كه همه چيز سليقه براي اين
 -ترين عدد و مقايسه ساير اعداد نسبت به آن  به كوچك1مثال از صفر تا صد درصد، يا نسبت دادن -فرآيند سپس به يك مقياس نسبي 

  .شود منجر مي
پذير نيست، بايستي توان خود را براي  ها براي ما امكان چون امكان حفاظت از همه گونه. هر گونه، مكاني را روي اين مقياس خواهد داشت

در ضمن، مشكالت حفاظت از يك گونه مشخص نيز داراي . هايي كه داراي باالترين عدد در مقياس هستند به كار ببريم حفاظت از گونه
  .اهميت است

ر حال تالش براي يافتن سيستمي  كه بايد مهم در نظر گرفته شوند، داراي نظرات متفاوتي هستند اما در هيهاي ها در مورد ويژگي انسان
 :اند كه ها با اين فرض شروع كرده آن. شناسان فعال در مراحل مقدماتي توليد چنين سيستمي هستند زيست. است كه اين مشكل را حل كند
اين درخت . اند كرده استفاده  نياكانها به همين منظور از درخت ژنتيكي آن. هاي ارثي تا حد ممكن زياد بماند مطلوب است كه تنوع ويژگي

  .دهد هاي يك گروه را نشان مي ژنتيكي، سطح ژنتيكي وابستگي گونه
  . رسم شده استE و A ،B ،C ،Dبراي مثال، شكل زير براي گروهي از پنج گونه 

  
  

ط قرار است دو گونه بنابراين اگر فق. D و Aتر هستند تا   از نظر ژنتيكي به هم نزديكB و Aكند كه  اين درخت ژنتيكي، مثالً بيان مي
.  قرار داردA در محل باالتري از اهميت نسبت به Dبنابراين در مقياس نسبي، .  بهتر استB و A از تركيب D و Bحفاظت شوند، تركيب 

  . اين كه چه ميزان باالتر است به كل مجموعه وابسته است
  

 4تمرين 
ها را براي  خواستيد اين گونه اين مقياس بايستي نشان دهد شما  اگر مي. دمقياس نسبي مقايسه بسازييك  گونه  شامل پنجبراي اين گروه 

  . كرديد انتخاب كنيد، كدام گونه را اول انتخاب مي) ع(كشتي نوح 
تالش كنيد با .  نياز است جديدشود و يك مقياس نسبي مقايسه ها از بين برود، شرايط جديدي ايجاد مي يكي از گونه) با كمال تأسف(اگر 
  .  كار، قرباني بعدي را شناسايي كنيداين

  انصاف چيست؟
هاي  هاي متنوع، گونه براي يك گروه با گونه. ها است اما هنوز كامل نيست  بهتر از مساوي دانستن همه گونه4ساخته شده در تمرين مقياس 



  . ، بهتر استتري داشته باشد   گستره بيشبراي اين مواقع، سيستمي كه امتيازهاي حداكثر در آن،. ندگير ترين امتياز را مي  بيشخاصي
  

  5تمرين 
چنين طراحي كنيد و مزايا و معايب آن را نسبت به سيستم قبلي بيان كنيد، يا مزاياي و معايب هر يك را نسبت به  يك يا چند سيستم اين

  .ديگري بگوييد
ها، با هم  هاي مختلف را در مورد آن يد و نتايج سيستم استفاده كن خود به عنوان شروع بحثزيرتوانيد از دو درخت  شما مي: راهنمايي

  .مقايسه كنيد

  
  

  در نظر گرفتن عامل زمان
  :ها مورد نظر قرار بگيرند، بين دو وضعيت زير تفاوتي نيست ها و يال اگر فقط رأس

  
  

گاه دو وضعيت فوق  شود، آن ش زمان، زيادتر ميها با افزاي اگر شما زمان را نيز در نظر بگيريد و اين نكته را نيز لحاظ كنيد كه فاصله گونه
 داراي اهميتي B و Aدر حالي كه در ديگري، .  ارزشمند استB يا Aتر از   بسيار بيشCرسد كه  در يك مورد به نظر مي. مشابه نيستند
  .شود درخت ژنتيكي كه عامل زمان نيز در آن لحاظ شود، درخت تحول ناميده مي.  هستندCتقريبا مشابه 

  
  6تمرين 

  :نتايج اين سيستم را براي حالت زير بررسي كنيد. يك سيستم كلي طراحي كنيد كه عامل زمان را نيز در نظر بگيرد

  
  

  گيري نتيجه
بنابراين لزومي ندارد كه به . تري كنيد اين بر عهده خود شماست كه بر چه بخشي تاكيد بيش. هاي خود را در گزارش بنويسيد ها و يافته ايده
  .ها با يك عمق پرداخته شود  بخشهمه

  


