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تم كتابة هذه الدراسة في األساس كرد على ادعاءات 
التطوريين رصد حاالت كثيرة لالنتواع )ظهور األنواع 
الجديدة في العزلة التكاثرية( والتي يروج لها موقع 

Talkorigins  التطوري الشهير في قسم األسئلة
األكثر اقتباسا بين المدافعين عن التطور  ؛المتكررة

 الدارويني في شبكة اإلنترنت.
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 موقع في *(باالنتواع الخاص المتكررة األسئلة) قسم يدعي
Talkorigins أنه 1(االنتواع من ملحوظة صفحة )حاالت في 

 القسم ذاه واسُتعِمل. بالفعل االنتواع فيها رصد حاالت عدة الحظ
 يةالداروين مناصري قبل من سنوات لعدة( المتكررة األسئلة) من

 على قادر   نيالداروي التطور أن   يثبت أنه بزعم اإلنترنت شبكة على
 قيقد تحليل إجراء عند ولكن قيمة، ذي بيولوجي تغير إحداث

 ،2ةالمناقش األمثلة من العديد تخص التي التقنية للمنشورات
 صوخل اإلطالق، على صحيحة غير االدِّعاءات هذه أن   نكتشف

 اآلتي: إلى التقييم هذا

واسع ي ر بيولوجتغي نشوء ن األمثلة يدل علىال يوجد أي مثال م• 
 Large-Scaleالنطاق 

 (عنو ال)باعتبار أن أنواع جديدة، أغلب األمثلة ال تبين إنتاج  •
 اي  مجموعة كائنات معزولة تناسل)المعياري لتعريف لا ف وفق  عر  ي

Reproductively Isolated Population) واحد  مثال   ويبين
                                                

 سيشار إليه الحقا بـقسم )األسئلة المتكررة(. *
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 عن طريق التهجينفقط إنتاج نوع جديد من النباتات 
Hybridation وتعدد الصيغ الصبغية Polyploidy ولكن هذا ،

 ذي قيمة.تغيير بيولوجي حدوث المثال ال يترتب عليه 

معزولة  مجموعة حيواناتتوثيق إنتاج يفيد في مثلة األفقط أحد • 
ولكن دراسات الحقة قد عكست نتيجته وهي غير مذكورة  ،اتناسلي  

 في األسئلة المكررة.

ثال واحد مفي األسئلة المتكررة عن االنتواع ال يوجد  ؛وبالتالي• 
موعة مجنشوء  أي ؛النتواع في الحيواناتيثبت حدوث ا صحيح

 .تام بشكل   احيوانات معزولة تناسلي  

ث و حدي ال أهدف إلى نفي إمكانية أن أشير بداية أن وأود  
وجود رد كمجاالنتواع  تعريف مع  اي الطبيعة، خصوص  االنتواع ف
اعية لآللية اإلبدقدرة ند محاولة تقييم ال، فعاي  معزولة تناسلمجموعة 

هدفي إن بالمقابل فولكن  قليل األهمية،هذا التعريف فالداروينية، 
قسم االنتواع من األسئلة المتكررة من موقع  ادعاءاتفحص 

 ما ذكره قسم األسئلة صح   الصدد فإنفي هذا و  مناقشة األصول،
من )افرة تقارير و وجود من الباحثين يشعرون ب اكثير  ) من أن المكررة
ة في المذكور منشورات تحليل ال فإن  ، (منشوراتفي ال (االنتواع
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 هؤالء الباحثين مخطئون. األسئلة المكررة يقول بأن

 ألوراققسم األسئلة المكررة لأن معظم مناقشات رغم 
ذه هفإن دقيقة إلى حد معقول، البحثية التي يوردها كشواهد 

ه هم بأنأحد عىاد   إن اا مخادع  استشهاد  تعد  البحثية األوراق
ون الناس الذين يعتقدو  (فيها االنتواعدة حاالت لوحظ يناقش ع)

 هاة يمكنعمليات الداروينيال أن  يبين هذا بأن قسم األسئلة المتكررة 
نهاية  ، وفياوا تمام  نطاق قد ضللال واسعير بيولوجي تغإحداث 

 يفاألسئلة المتكررة في  المطروحةاألمثلة المطاف استخدمت 
بالتالي غير دقيقة، و طرح ادعاءات  بغرض Talkoriginsموقع 

ال  (من االنتواع حوظةحاالت مل)المكررة سئلة األوان صفحة فعن
 .أساس له
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حاالت )بعنوان  Talkoriginsموقع  فيئلة عي قسم األسيد  
عديد من حاالت االنتواع ال)أنه يناقش  (مشاهدة االنتواع

والسؤال األهم فيما إن كانت هذه األمثلة تبين حدوث  (المشاهدة
 ولكن التحليل يبين أنه:، تغيير بيولوجي ذا قيمة

مثلة قدرة من هذه األ ايجة األولية للتحليل لم تثبت أي  النت -1
 نظرية التطور الداروينية على إحداث تغير تطوري كبير.

اد ينطبق كالغالبية العظمى من األمثلة بال والنتيجة التالية أن   -2
 عليها التعريف المعياري لالنتواع.

فهم اآلثار  ،، يلزمنا أوال  (2)و (1النتيجتين )لنفهم أهمية 
( النوع)طلح ن مصيو ن التطور و عرف البيولوجيالمترتبة على كيف ي

 ؟عادة

، (لنوعا)لماء البيولوجيا التطورية مصطلح عادة ما يعرف ع
ال، فعلى سبيل المث األفراد،من  ابأنه مجموعات معزولة تناسلي  

يقتبس قسم األسئلة من الموقع تعرف عالم األحياء التطوري 
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نية الجديدة؛ إرنست ماير فيعريف النوع يالمرموق ومناصر الدارو 
و يمكن أ ات من جمهرات طبيعية تتكاثر فعلي  "مجموعا :على أنه

 ها"معزول عن المجموعات المشابهة ل أن تتكاثر فيما بينها بشكل  
ويسمى هذا التعريف التقليدي؛ مفهوم النوع البيولوجي. ووفق هذا 

جديدة لجمهرة الالتعريف القياسي، يستلزم االنتواع نشوء هذه ا
 ولكن هل يستلزم التعريف أي شيء آخر؟ االمعزولة تناسلي  

عن درجة  امثل هذه التعاريف ال تخبرنا شيئ  ليس بالضرورة، ف
ور. و السلوكي أو المورثي الذي تطالتغيير الشكلي المورفولوجي أ

رورة حدوث ال يعني بالض (النوع)لمصطلح  وبالتالي، فهذا التعريف
تغير بيولوجي مهم بين الجمهرتين. وفي كثير من الحاالت قد 
تسمى جمهرتين نوعين مختلفين وفق مفهوم األنواع البيولوجية، مع  

في  ،كون االختالفات بين الجمهرتين ضئيلة وعلى نطاق صغير
 الواقع:

  إحدى الورقات البحثية المذكورة في األسئلة المتكررة لموقع
Talkorigins  دود(Dodd ،1989 ِّتصر ) ح بوضوح أن االنتواع

 فوفق مفهوم النوع)تزل إلى مجرد العزلة اإلنجابية، قد اخ
وتذكر  1(هو مشكلة عزلة إنجابية االبيولوجي، فإن االنتواع أساسي  
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ورقة بحثية أخرى أوردتها صفحة األسئلة المتكررة )شولتر وناجل 
Schulter And Nagel ،1991 أنه وفق هذا التعريف فالنوع )

 1.ية"من المعايير المورفولوج رف بمعيار العزلة اإلنجابية بدال  "يع

   البيولوجي التطوري المرموق تيودوزيوس دوبزانسكي  حتى أن
Theodosius Dobzhansky (1992 يعترف أنه وفق هذه )

الرؤية "فاالنتواع قد يحدث دون إعادة ترتيب المادة الوراثية في 
"قد تظهر العزلة اإلنجابية بوضوح مع القليل من و الصبغيات"

 1.التمايز المورفولوجي أو دونه"

  ِّاألوراق  فإن   اعاءات والتعاريف مع  وبأخذ هذه االقتباسات واالد
هوم ففق مسئلة المتكررة تعترف بأنه و البحثية التي ذكرتها صفحة األ

 .اولوجي  ا مورفال يتطلب تغير   (االنتواع)النوع البيولوجي فإن 

عتضاد  ا ما تذكر لالنا فصفحة األسئلة المتكررة غالب  وكما ذكر 
لى ع ني قادر  يالتطور الدارو  صريح أو ضمني الدعاء أن   كشاهد

تكررة كن تعريف صفحة األسئلة المول، اا مهم  بيولوجي   اير  إحداث تغ
أكبر في  عاءاتيبدو كاحتيال عندما يستخدم إلثبات ادِّ  (لالنتواع)

والخطط  نى البيولوجية الجديدةمكانية تطور البُ إني بيالتطور الدارو 
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إن وجدنا حتى  .Higher Taxaالجسدية والتصنيفات األعلى 
 اعملي   مفإن هذا ال يقدِّ  (نتواعاال)ا توثق مجموعات معزولة إنجابي  

لوجية نية يمكن أن تنتج صفات بيو ياآلليات الدارو  أي دليل على أن  
ات الموجود معقدة أو تغير على مستوى كبير. وفي الواقع إن  

األمثلة التي أوردتها صفحة األسئلة  األولية لهذا التحليل أن  
نية يارو ديبين أن اآلليات ال المتكررة ال تشهد ألي نوع من التغير

ى نجديدة من الكائنات العضوية، أو بُ  اا أنواع  يمكن أن تنتج جوهري  
ة العظمى وأكثر من ذلك فالغالبي بيولوجية مركبة أو تصنيفات أعلى.

 ة األسئلة المتكررة ال توثق أصال  من األمثلة التي تذكرها صفح
بحثية األوراق ال هوم النوع البيولوجي، إحدىفبحسب م (االنتواع)

التي ذكرتها صفحة األسئلة المتكررة من موقع حوار األصول؛ ورقة 
متى " ( تذكر أن  Rice And Hostert ،1991)رايس وهوشيرت 

خالل أو في مرحلة بعد البيضة الملحقة فقد حدث العزل قبل و  تم  
ة لولكن في معظم الحاالت التي ذكرتها صفحة األسئ ،6االنتواع"

قة و خالل مرحلة بعد البيضة الملحأالمتكررة لم يكتمل العزل قبل 
ة لهذا التقرير النتيجة اإلضافيفوبالتالي لم يحدث االنتواع، وبالتالي 

ة ألسئلامن في كل صفحة ورقة بحثية واحدة فقط هي وجود 
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 (انتواع)ة  وبالتالي حالا كامال   إنجابي  ا عزال  المتكررة قد أوردت واقعي  
 .مفهوم النوع البيولوجي وفق

: فعنوان صفحة األسئلة المتكررة هذا يدعو للسخرية إن  
ومع ذلك فالغالبية العظمى من  (حاالت مشاهدة من االنتواع)

بالتالي نجابية الكاملة لم تتحقق، و مثلة المحللة تبين أن العزلة اإلاأل
التغير ة يفاألسئلة المتكررة تبالغ قي قيمة الدليل، ليس فقط من ناح

 مسألة االنتواع الحقيقي )أي العزلةفي  االمورفولوجي ولكن أيض  
أفضل األمثلة على  هذه بعضت اإلنجابية الكاملة(، فإن كان

على التطور  الدليل ، فال ريب أن  التطوريينالتي يجيدها  (االنتواع)
 .ني هزيل  يالدارو 

د سئلة المتكررة يجب أن أؤكوقبل مناقشة تحليل صفحة األ
إنكار إمكانية حدوث االنتواع في  اهدفي لم يكن مطلق   أن   اجدد  م

ط ال يتجاوز بسي االنتزاع بتعريفالطبيعة، وباألخص عندما يعرف 
صفحة  عاءاتنجابية لمجموعة، ولكن هدفي هو اختبار ادِّ العزلة اإل

 .األسئلة المتكررة من موقع حوار األصول
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قسم األسئلة المتكررة إلى توفير الجزء الخامس من  هدفي
حتاج الجزء الذي يمنه  ، مم ا يجعل(واعأمثلة على ُمشاهدات لالنت)

كانت األدلة تدعم هذه المزاعم. العديد من إن  إلى دراسة للتأكد 
المراجع التي أوردها قسم األسئلة المتكررة قديمة ومن الصعب 

 بتحميل ما استطعت العثور عليه من ليها، ولقد قمتُ الحصول ع
 نترنت من مكتبة جامعتي المحلية وقمت بتحليلها.اإل فيالمقاالت 
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يُلخص الجدول التالي نتائج هذه المراجعة لألمثلة التي َجرى 
 تحليلها:

 خالصة:ال :المتكررةاألسئلة  قسم

1.1.1.1 
 تراجوبوجون 

Tragopogon 
 )لحية التيس أو السلسفي(

يُمكن تهجين نوعين من النباتات في 
مجموعات ُتظهر تغييرات صغيرة النطاق 

 ، أهمها هو التغير في(األنواع األم)ارنة  بـ مق
 النباتات. وبما أن   لون النوع المعروف ضمن

ه ، فال يبدو أن  (عقيم للغاية)التهجين هو 
 حدث انتواع.

1.1.1.1 

Hemp Nettle 
نبات  -)القنب 
 Galeopsis القراص

Tetrahit) 
 

تم  تهجين اثنين من األنواع المتماثلة للغاية 
هرة لنفس الجنس في ز من النباتات الم

بغية عدد الصيغة الصتالمختبر إلنتاج نبات مُ 
يعة. مع األنواع المعروفة في الطب امتطابق فعلي  

هي و كد حقيقة معروفة منذ فترة طويلة وهذا يؤ 
مكن تهجين النباتات لتكوين أشكال أن ه يُ 
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 جديدة متعددة الصبغيات. 
ولكن ال يُنتج االنتواع عبر تعدد الصيغ 
الصبغية خصائص مورفولوجية جديدة، وقد 
أظهرت األنواع البنات الرباعية الصيغة 
الصبغية تغييرات على نطاق ضيق فقط مقارنة  
باألنواع األم )أهمها هو التغييرات في لون 

 المعروف ضمن النباتات(.النوع 
ال يُعد االنتواع عن طريق التهجين وتعدد 

ة الصيغ الصبغية آلية قابلة للتطبيق بالنسب
سبا  التطور لألنظريات للغالبية العظمى من 

 التالية:
 يحدث في النباتات المزهرة فقط.  (1)

 مورفولوجية جديدة. خصائص يُنتج ال (2)

ال يمكن تنشئة أنواع هجينة متعددة  (3)
وهذا  ؛ابغيات دون أنواع أم موجودة مسبق  الص

 يعني أن ه ينطوي على فقدان التنوع الموجود.
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1.1.1.8 
  السرخس

Maidenhair 
Fern 

 البئر كزبرة)

Adiantum 

Pedatum) 

ى نابت بوغي غير طبيعي في نهاية المطاف أد  
 ابوغي رباعي الصيغة الصبغية، عوض  إلى نابت 

عن نابتات بوغية طبيعية مضاعفة الصيغة 
السرخس. لم يتم  أحد أنواعالصبغية عند 

مالحظة أي تغي ر مورفولوجي وكانت النابتات 
من  (أقل قوة)لرباعية الصيغة الصبغية البوغية ا

هذا الدليل في أحسن الُمعتاد. ويقد م 
فرصة لوصف الخطوة األولى )األحوال فقط 

تعدد لتشكيل مُ  مكنةمن أحد الطرق المُ 
 (أولي)على اعتبار أن االنتواع ( الصبغيات

. لم تتم ُمالحظة االنتواع الكامل وال تغي ر فقط
 مورفولوجي واسع النطاق.

1.1.2 
 الحيوانات

 االتهجين يمكن أن يحدث أحيان   على الرغم من أن  
، اا وثيق  اط  يوانية الُمرتبطة ببعضها ارتببين األنواع الح

عام هي  الحيوانات الُمهجنة بشكل  إال أن  
ألن  التهجين ليس وسيلة  (،كائنات حية نادرة)

 ناجحة لتنويع الحيوانات.
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تكون الحيوانات الهجينة عادة  أحادية 
الجنس، حيث أن هناك جزء من الجينات ال 
يمكن لها أن تنتقل بالوراثة. على سبيل 

 ائلالمثال، تحتاج األنواع األم في النس
إلى تقديم  اناث األسماك دائم  الهجينة إل

 مالجزء الذكري من الجينات، وهذا يعني عد
لب . يتطاتشكل أنواع جديدة مستقلة تمام  

التطو ر الدارويني الوراثة، ولكن هذا ال يستلزم 
ي ينتقل بالوراثة. وبالتال أصل أي شيء جديد

الحيوانات الهجينة ما يُطلق على  اغالب  
 ،(ورية المسدودةالطرق التط)الالجنسية بـ 

عن  اا وعوض  ا جديد  حيث أن ها ال تُنتج تنوع  
رد مجذلك فإن  األنواع الالجنسية الموجودة 

الفروع المتناثرة على قمم  زيادة قليلة في
السالالت التطورية الرئيسية. وعالوة  على 

اث الهجينة الالجنسية مشابهة ذلك فإن  اإلن
تكون الذكور ) لألنواع األم وبالتالي اجد  
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الجنسية من األنواع السلف غير قادرة على 
ألنواع ينة وبين تلك االتمييز بين اإلناث الهج

. وهذا يتضمن ظهور تغير (الخاصة بهم
مورفولوجي ضئيل في هذه العملية. وهذه 

ات بالحيوان ةكبير يست ذات صلة  اآللية ل
 ستنسخة الجنسية. المُ 

1.2.2  
 Maizeالذرة 

)الذرة الشامية 
Zea Mays) 

 

تم  إنتاج ساللة جديدة من الذرة من خالل 
التهجين االصطناعي لصنفين متنوعين من الذرة 

ا عزلة ب  قريت)من نفس النوع. ولم يكن هناك إال ض
مع عدم ظهور أية أنواع جديدة.  (تناسلية كاملة

ية وقد أظهرت النتائج الجزئية للعزلة التناسلية بآل
 رات في توقيتي)أي عمل تغي Prematingالـ 

اإلزهار( تغيرات ليست واسعة النطاق لدرجة أن 
م تيتم إنتاج أنواع جديدة من الكائنات الحية. 

الهجين عن طريق االنتقاء االصطناعي  إنتاج
الُمخطط، ولم يتم تأكيد إمكانية حدوث هذا 

 البرية. في 
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1.2.1  
االنتواع كنتيجة 
النتقاء تحم ل 

 السمية:
أزهار القرود 

 الصفراء 

Yellow 
Monkey 
Flower  

(Mimulus 
Guttatus)  

ن من نفس النوع من النباتات اطو رت مجموعت
 Postmatingالمزهرة عزل جزئي بآلية الـ 

بين بعض السالالت، حيث يمكن إنتاج 
ين ب العزل التناسلي الكلي التالي للز ْيُجوت

المجموعتين )بمعنى أن تتشكل لواقح غير 
عن طريق آلية وراثية  قادرة على التطو ر(

التناسلي  سبب العزل . يعتقد أن  ابسيطة نسبي  
هو امتالك أساس وراثي بسيط ينطوي على 

روق تطو ر فتغييرات في مورثة واحدة. لم ت
 دعاء فقط بأن  االنتواعواسعة النطاق وتم  اال

 أن يكتمل. قد بدأ، دون 
1.1.1 

 ذبابة الفاكهة
Drosophila 

Paulistorum 
 

 ـب البدأ تم   إذا بأن ه الدراسة هذه أظهرت
 أنواع عند( Semispecies األنواع أنصاف)

 كلي ا،ش تمييزها يمكن ال والتي الفاكهة ذبا 
 ربيةالت تجار  إلى السالالت إخضاع ثم ومن

 ثلم شيء أي تحقيق يتم فلم االصطناعية،
 ذلك إلى وإضافة  . منها أي   عند الكاملة العزلة
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 تعد لم بأن ه ادعاء أي هناك يوجد ال
 دبع شكلي ا لتمييزها قابلة المجموعات

 تكوين تم   األحوال أحسن وفي. التجار 
 وقد. فقط أولية أنواع أو جديدة ساللة

 العزلة على حتى الخبراء بعض اعترض
 بسبب النتائج تكون قد بأن ه مد عين الجزئية
 .األخرى بالُنويعات المزارع تلوث

1.1.2 ،
)االصطفاء 

التمز قي  لذبابة 
الفاكهة الس وداء 

 البطن(

أنتج االصطفاء الصنعي  لعدد األشعار على 
جمهرة  من ذبا  الفاكهة عزال  تناسلي ا جزئي ا 

.)  )وليس كامال 
 بعدد يلة  ضئ تغيرات   الش كلي   التنو ع مدى يبلغ

 للحصول الالحقة المحاوالت ُمنيت. األشعار
 بشكل   فونالمؤل   يقول. بالفشل الن تائج نفس على

 تُظهر ال. يتحقق لم الطبيعي االنتواع بأن   صريح  
 وال واع اانت وال كامال   تناسليًّا عزال   الت جربة هذه

 .هام ة شكلي ة تغيرات  
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1.1.1 ،
)االصطفاء 

بسلوك المغازلة 
هة الفاكفي ذبابة 

 السوداء البطن(

سعت هذه الت جربة لتحريض حدوث تغييرات  
تفضيالت الت زاوج عند ساللتين من ذبا  في 

الفاكهة. لم يتحق ق إال  عزل  تناسليٌّ )جزئيٌّ(، 
وبلغت التغي رات المشاهدة تغيرات  صغيرة في 
، اللعق  سلوك استهالل المغازلة )مثال 

تين( )متشابه واالهتزازات(. كانت الس اللتان
قبل التجار ، وعدا عن تغيرات  طفيفة  في 
سلوكيات الت زاوج، فإن هما بقيتا متشابهتين 

ا بعدها.  جد 
، )العزل 1.1.1

الجنسي  كنتيجة  
ثانوي ة  للتكي ف 

مع الظ روف 
ة البيئي ة عند ذباب

الفاكهة السوداء 
 البطن(

وجدت هذه الدراسة على ذبا  الفاكهة عزال  
جزئيًّا بعد إجراء تجار  االصطفاء  تناسليًّا

على ذبا  الفاكهة. لم يُذكر حصوُل تغيرات  
شكلي ة  هام ة ، وُكل  عزل  تناسليٍّ حصل فعال  
نشأ من عوامل سابقة  للتزاوج. لهذا السبب 
ا على أن   فإن  هذه المقالة تُعتبر مثاال  جي د 
االنتواع ال يستلزم تغيرات  شكلية  أو جينية  

 .هام ة  



26 

1.1.1، 
 االنتواع)

 عند المستوطن
 الفاكهة ذبابة

 (البطن السوداء

ُلوحظ حدوُث عزل  تناسليٍّ جزئيٍّ بعد اختيار 
جمهرتين من ذبا  الفاكهة على أساس 
السلوكي ات المتنو عة للبحث عن الط عام. كان 
 ) بإمكان الجمهرتان إنتاج )نسل  خصب 
وُدِعي االنتواع بأنه )وشيك الحدوث( 

 فحسب. لم تحدث تغيرات  شكلي ة  هام ة .
، )العزل 1.1.6

الناتج كتأثير  
َعَرضيٍّ لالصطفاء 
في عد ة أنواع من 

 ذبا  الفاكهة(

تم  ذكر ثالث دراسات  على ذبا  الفاكهة: 
أظهرت هذه الد راسات عزال  جنسيًّا )طفيف ا( 
(، لكن لم يُظهر  أو )َعَرضيًّا( أو )غيَر كامل 

ال  تناسلي ا كامال  أو انتواع ا. لم أيٌّ منها عز 
 يُظهر أيٌّ منها تغيرات شكلي ة  هامة .

1.1.9 ،
)اصطفاء التعزيز 

عند ذبابة الفاكهة 
 السوداء البطن(

مجدد ا، أظهرت التجار  على ذبا  الفاكهة 
 عزال  تناسليًّا )جزئيًّا( فقط ولم تظهر تغيرات  

بيولوجي ة  هام ة . تباهت إحدى الد راسات بأن  
)األدل ة الموض حة هنا ُتظِهر...بأن  االصطفاء 
الطبيعي  قد يعزز العزل(. لكن بما أن  تجار  

ن أ)تدمير الهجين( حاكت عملي ات  ال يمكن 
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 الت دمير االصطناعي  -تحصل في الطبيعة 
لكل  الذبابات الهجينة دون أي  سبب  

لقد  -بيولوجيٍّ سوى الفضول التجريبي  
خلطت هذه الدراسة بشكل  واضح  بين 

 االصطفاء الطبيعي واالصطفاء االصطناعي .
1.1.8 ،

)اختبارات فرضي ة 
Founder-

Flush لالنتواع
بواسطة ذبا  

 الفاكهة(

ثالُث دراسات  تختبر نموذج فشلت 
Founder-Flush   لالنتواع بواسطة ذبا

 . الفاكهة بالحصول على عزل  تناسليٍّ كامل 
ُدعي العزُل التناسلي  )بالجزئي ( و/أو 
)الضعيف(، ولم يُذكر حدوث تغيرات  شكلي ة  

 هام ة .
1.1.1 ، 

)اختبار فرضي ة 
Founder-

Flush  لالنتواع
بواسطة ذبا  

 المنزل(

أظهرت الدراسات التي تختبر نموذج 
Founder-Flush   لالنتواع بواسطة ذبا

المنزل )اعتداد ا حديًّا للتزاوج المتالئق 
اإليجابي  فقط. وصلت التغيرات البيولوجي ة 
المشاهدة إلى درجة فقدان سلوكي ات مغازلة 
محدد ة الذي على األرجح لن يكون ذا فائدة  
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ى أن  بدليل  عل في الحياة البري ة، وهذا ليس
الت طو ر الد ارويني  يمكن أن ينتج تغيرات  

 حيوي ة  هامة .
1.1.2 ،

)اصطفاء 
االنجذا  

بالجاذبي ة مع أو 
دون انسيا  

 الجينات(

أنتجت تجار  الت زاوج بين سالالت ذبا  
ر المنزل عزال  تناسلي ا )َعَرضي ا( فقط. كان التغي

 البيولوجي  الوحيد المالحظ هو السؤال
السلوكي  غير الهام عم ا إذا كانت الذبابة 
ستختار الطيران بات جاه األعلى أو األسفل في 
أنبو . لم يكن العزل التناسلي  كامال  ولم يتم  
االدِّعاُء بحدوث االنتواع. لم يالحظ أيض ا 

 حدوث تغيرات  بيولوجي ة  هام ة .
، )ذبابة 1.1.1

 يرقة التفاح

Rhagoletis 

pomonella) 

ا قد  ترحتق األسئلة المتكر رة بأن  نوع ا جديد 
نشأ عندما غزت ذبابات  طفيلي ة  على أشجار 
ا من األشجار  الزعرور البري  نوع ا جديد 
)التفاح(. تشك ل الجمهرتان هجائن عيوشة 
في المختبر، وبذلك ال يتض ُح حدوث العزل 
التالي لالقتران. فضال  عن ذلك، أبقت 
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فتوح ا بأن  الذبا  الد راسات االحتمال م
(، حيث  )يمث ل جمهرة  ذات تزاوج  عشوائيٍّ
تتزاوج المجموعتان فيما بينهما في الطبيعة. 

ين بساللتين معزولتدعيت جمهرتا الذبا  )
( فقط  لم يتحقق، جنسيًّا بشكل  جزئيٍّ

االنتواع. بينما ُلوحظ حدوث بعض التغيرات 
في تكرار األليالت، لم يتم  االدعاء بحدوث 
تغيرات  شكلي ة  هام ة . تدعو األسئلة المتكر رة 
ا( لكن  هذه الحالة بأن ها )مثيرة  جد 
المنشورات االختصاصي ة التي تستشهد بها 
أكثر موضوعي ة  واتزان ا، والتي تدعو هذا 

 المثال بأنه )مثير  للجدل(.
1.1.2 ،

)الذبا  المنتج 
للعفص 

Eurostasolid

aginis) 

من الذبا  المنتج للعفص  تعيش جمهرات  
على أنواع  مختلفة  من النباتات المضيفة، مم ا 
دفع البعض للتساؤل عم ا إذا كانت قد 
شكلت أنواع ا مختلفة . ُتظِهر األدل ة أن ها 
( لديها )عزل  تناسليٌّ جزئيٌّ(  مجر د )سالالت 
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فحسب، وبذلك ليست أفراد ا من نوعين 
ت لمعلومامختلفين باعتبار أن  )كال  من ا

الجيني ة ... والمعلومات السلوكي ة المعروضة 
هنا تقترح وجود انسيا  للجينات بين 
الجمهرات(. تصل الفروق العظمى لدرجة 
)تفضيل الت زاوج على النبات المضيف مع 
أوقات انبثاق  مختلفة (، تنسجم مع دورة حياة 
النبات المضيف. لم يتحق ق العزل التناسلي  

حظ إال  تغيرات  حيوي ة  الكامل، ولم يال
 بسيطة .

، )خنافس 116
 الدقيق(

الت جار  التي انتقت على أساس الوزن 
المرتفع والمنخفض من بين أربع خنافس 
دقيق تمك نت من زيادة الوزن الوسطي  في 
سالالت  متنو عة  بمقدار ميلي غرام تقريب ا. 
هذا ليس تغيـ ر ا حيويًّا هامًّا. اكتشف شيء  من 

  وج المتالئق لكن  العزل التناسلي  لم يكنالتزا
.  كامال 
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، )االنتواع 1.9
في ديدان 

المختبر، الدودة 
المقس مة 
 المؤن فة(

ظن  الباحثون في بداية األمر بأن هم اكتشفوا 
جمهرة  معزولة  تناسلي ا بشكل  كامل  من 
الديدان كثيرة األشعار التي خضعت لفترات  

بر. عددي  في المختحرجة  وفترات  من الن مو ال
لكن دراسة  الحقة  وجدت أن  هذه النتائج 
خاطئة ، باعتبار أن  )جمهرة المختبر كانت 
جنس ا مختلف ا أصال  عن الجمهرتين األولى 
 والثانية في الوقت الذي تم  فيه أخذ العي نة في

(. وبالتالي، ما حصل هو أن  1961عام 
ود  جالباحثين أخذوا عينة من جنس  مستقلٍّ مو 

بشكل  طبيعيٍّ من الديدان كثيرات األشعار 
ا قد  واستنتجوا بشكل  خاطئ  أن  جنس ا جديد 

 نشأ في المختبر. 

نص ت المقالة األصلي ة التي ذكرت هذا المثال  
ما  اعملية االنتواع برمتها نادر  على أن : "

. لم تعالج هذه المقالة تلك "وهدتشُ 
 المشكلة.
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1.9.2 ،
)التغيرات 

المورفولوجية عند 
 الجراثيم(

الجراثيم  أن   FAQزعمت األسئلة المتكررة 
لكن لم و  (تخضع لتغيير مورفولوجي كبير)

تزعم شهادات الورقة التقنية أن التغيير 
ة . يستلزم التغيير زيادة في حجم الخلي(كبير)

 ميكرومتر طوال   1.1من حوالي  البكتيرية ـــ
ـــ مما يسمح  ميكرومتر 21حتى تصل الى 

للجراثيم األكبر بالهرو  من االفتراس. لكن 
يستلزم التغيير تكلفة لياقة، حيث تواجه 

ما عند (انتقائية عوائق)األكبر  الجراثيم
تتنافس مع الخاليا األصغر في بيئة خالية من 

لجراثيم اتكاليف اللياقة عند تحد  االفتراس. 
قدرة األشكال الجديدة على  عادة  من

مرار أو التطور أكثر من ذلك. لم يزعم االست
ا  المحققون  ثيمالجراا جديدة من أنواع   أن  أبد 

ل هذا على األرجح أهم مثال نشأت. ويمث   قد
 سئلةرد في األاو  على تغير مورفولوجي

ي الت الجراثيمولكنه وجد عند  المتكررة،
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وط ا في االستجابة للضغا واسع  تملك تفاوت  
كلفة لياقة تر ذا التغيية، ويستلزم هياالنتقائ
 هامة.
بعد  ونالنلينتآعالم الجراثيم البريطاني  أشار

: "ليس هناك أي دليل أنه نشر هذه الدراسة
 111الـ خالل الجراثيمنواع أحد أعلى تغير 

ال تزعم هذه و 9ا من علم الجراثيم".عام  
 الدراسة نفي نتيجة لينتون.
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 Unreduced (2N) Spores األبواغ الغير مختزلة

 Allopatric تباين الموطن

 Allopatry غير متقاطع التوزع

 Allopolyploidy تغاير الصيغ الصبغية

 Allopolyploidy تغاير الصيغ الصبغية

 Antheridia الِمعفر

 Apple Maggot Fly ذبابة يرقانة التفاح

 Apple Maggot التفاحذبابة يرقة 
Fly(Rhagoletispomonell
a) 

َعدابة )عضو التأنيث في 
 السرخس(

Archegonia 

 Artificial Selection االصطفاء االصطناعي

 Assortative Mating التزاوج المتالئق

 Back Mutations طفرات راجعة
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 Backcrossed التزاوج التبادلي

 Bdelloid Rotifers  الدوارات العلقية

 Bottleneck Population ُمختنق عددي

 Bottlenecks اختناقات/تضييقات

 Congeneric Species المجانسة األنواع

 Control الشاهد

 Courtship مغازلة

 Cross-Mating التزاوج المتصالب

 Darwinism الداروينية

 Diploid الصبغية مضاعف الصيغة

 Disruptive Selection االصطفاء التمزقي

 Drosophila ذبابة الفاكهة السوداء البطن
Melanogaster 

 Drosophila Paulistorum  ذبابة الفاكهة

 Drosophilaذباب الفاكهة الغامض 
Pseudoobscura 
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 الكاذب
 Drosophila Simulans ذبابة الفاكهة المقلدة

 Electrophoretic رحالني  

 Flint قاسية

 Flush تكاثر

 Gall Former الذباب المنتج للعفص
Fly(Eurostasolidaginis) 

 Gametophytes نابتات ِعرسية

 Gene Flow انسياب الجينات

 Gene Loci موضع جيني

 Genetic Basis أسس جينية

 Genetic Decay التالشي الجيني

 Genetic Drift انسياق جيني

 Geotactic االنجذاب الجغرافي

 Geotaxis بالجاذبيةاالنجذاب 
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 Habitats الموائل 

 Haploid وحيد الصبغي

 Hawthorn Trees شجر الزعرور

 Hemiclonal نصف النسائل

 Hemp Nettle نبات القراص-القنب

 Heterogamic Matings األعراس متغاير التكاثر

 Homogamic Matings األعراس متماثل التكاثر

 Host Race ساللة المضيف

 Housefly ذباب المنزل

 Hybrid Fitness مالئمة الهجائن

 Hybridization التهجين

 Hybridogenesis تكوين الهجائن

 Inbreeding التزاوج الداخلي

 Inbreeding توالد داخلي

   Inbreeding Depression القرابةتدهور 
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 Incompletely عزل تناسلي غير كامل
Reproductively Isolated 

 Interbreeding تزاوج األقارب –التهجين 

 Isolation عزل

 Licking لعق

 Lines سالالت

 Mating تزاوج

 Mating Preferences تفضيالت التزاوج

 Morphological شكلية

 Nereisacuminata الدودة المقسمة المؤنفة

 Ovipositional Rhythms إيقاعات وضع البيض

 Panmictic عشوائي التزاوج

 Parent Species نوع أصلي

 Partially Reproductively عزل تناسلي جزئي
Isolated 

 Phototactic االنجذاب للضوء
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 Pleiotropic متعدد النمط الظاهري

   Pleiotropic Effects تعدد الصيغة الصبغية

 Poecilia Formosa البكيللية فورموزا؟

 Pollinate تأبير

 Polyploid الصبغية متعدد الصيغ

 Polyploidization تعدد الصيغة الصبغية

 Polyploidy تعدد الصيغ الصبغية

 Population جمهرة

العزل التالي للبيضة 
 الملقحة

Postzygotic Isolation 

 Predation افتراس

 Premating السابقة للتزاوج )االقتران(

 Premating Isolation العزل السابق لالقتران

 Purifying Selection اصطفاء التنقية

 Races سالالت
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 Ratchet Mechanism آلية السقاطة

 Recombination التأشب

 Reproductive Isolation العزل التناسلي

 Reproductive Isolation اإلنجابية/العزلة التناسلية

 Section قسم

 Selection اصطفاء التعزيز
Forreinforcement 

 Semi Species األنواع النصفية

 Significance اعتداد

 Snapdragon نبتة أنف العجل

 Spatiotemporal زماني مكاني

 Speciation االنتواع

 Species نوع

 Sporophyte نابت بوغي

 Sympatric مستوطن
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 Sympatric Speciation االنتواع المستوطن

 Tetraploid رباعي الصيغة الصبغية

 Vibrations اهتزازات

 Zea Mays الذرة الشامية
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