ﮐﺸﻒ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻫﻢ ﻧﺮ و ﻫﻢ ﻣﺎده ،ﺑﺎ دو ﭘﺪر
و ﺑﺪون ﻣﺎدر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۰۹ ،آذر ۱۳۹۷
ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﻮﻋﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﺮ و ﻫﻢ ﻣﺎده
اﺳﺖ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺎدری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دو ﭘﺪر دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ،درﺑﺎرهی زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه و
ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ ﻣﻮﺟﻮدات آﭘﻠﻮ دﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ ﻣﺎده از

ﺗﺨﻢﻫﺎی ﺑﺎرور ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ از ﺗﺨﻢﻫﺎی ﺑﺎرور ﻧﺸﺪه اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ ﻫﻢ ﻧﺮ و ﻫﻢ ﻣﺎده ﯾﺎ ﮔﺎﯾﻨﺎﻧﺪروﻣﻮرف
)- (Gynandromorphﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ -ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺟﻮدات ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺖﻫﺎ -ﮐﻪ دارای ﯾﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ارﮔﺎنﻫﺎی ﻫﺮدو ﺟﻨﺴﯿﺖ
را دارﻧﺪ -ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺧﻮد را روی ﻣﻮرد اول
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﻬﺶﻫﺎی ﮐﻤﯿﺎب ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎﯾﻨﺎﻧﺪروﻣﻮرفﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻧﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﺳﭙﺮم ﺗﺨﻢ را ﺑﺎرور ﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ژﻧﺘﯿﮏ دﺧﯿﻞ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ۱۱ ،زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ﮔﺎﯾﻨﺎﻧﺪروﻣﻮرف را از ﯾﮏ ﮐﻨﺪو ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و روی ژﻧﻮمﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
آراﯾﺶ ژﻧﺘﯿﮑﯽ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ۵ﺗﺎی آنﻫﺎ دارای ﺗﺨﻤﺪانﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ
از آنﻫﺎ ﺗﺨﻤﺪانﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ ارﮔﺎنﻫﺎی ﻋﺎدی

ﯾﮏ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻧﺮ را داﺷﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﺗﺎ از آنﻫﺎ دارای ارﮔﺎنﻫﺎی دو ﺑﺨﺸﯽ
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از  ۱۱ﮔﺎﯾﻨﺎﻧﺪروﻣﻮرف ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ۹ ،ﺗﺎی آنﻫﺎ دارای دو ﯾﺎ ﺳﻪ
ﭘﺪر ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻫﻤﻪ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ دارای دو ﭘﺪر ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺎدری
ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ادﻏﺎم ﻫﻤﺠﻮﺷﯽ اﺳﭙﺮمﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﯾﻨﺎﻧﺪروﻣﻮرفﻫﺎ دارای ﻫﯿﭻ ﻣﺰﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺶﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻧﺸﺪه ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺪﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﮔﺎﯾﻨﺎﻧﺪروﻣﻮرفﻫﺎ در ﯾﮏ ﮐﻨﺪو ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺶ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آنﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﯾﻨﺎﻧﺪروﻣﻮرفﻫﺎ در ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ ﻫﻢ دﯾﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﮔﻮﻧﻪای از ﺳﺨﺖﭘﻮﺳﺘﺎن ،دﯾﮕﺮ ﺣﺸﺮات و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه .دﻟﯿﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد

آﻣﺪن ﮔﺎﯾﻨﺎﻧﺪروﻣﻮرفﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻧﯿﺰ در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

