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GV nhóm Sinh học _CNN

PHẦN VI: TIẾN HÓA

- Khái niệm: bằng chứng tiến hóa là những bằng chứng dùng để chứng 
minh mối quan hệ họ hàng giữa các loài

CHƯƠNG 1. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

- Phân loại:   Bằng chứng trực tiếp (hóa thạch)
Bằng chứng gián tiếp :  + bằng chứng giải phẫu so sánh, 

+ phôi sinh học,
+  địa lý SV học, 
+ TB học và SHPT



- Phân biệt các bằng chứng tiến hóa: 

Bằng chứng/VD Đặc điểm Ý nghĩa

Giải
phẫu
so 
sánh

Cơ quan 
tương đồng

Bằng chứng xương
chi của các loài
động vật Mèo, Cá
voi, Dơi, Người

Cơ quan 
thoái hóa

Xương cùng, ruột
thừa, răng khôn ở
người.
Dấu vết các chi ở
nhiều loài rắn.

Cơ quan
tương tự

Mang cá và mang 
tôm
Cánh sâu bọ và 
cánh dơi
Chân chuột chũi và 
chân dế dũi



- Phân biệt các bằng chứng tiến hóa: 

Giải phẫu
so sánh

Cơ quan tương 
đồng

Bằng chứng xương chi 
của các loài động vật
Mèo, Cá voi, Dơi, Người

Cơ quan thoái hóa Xương cùng, ruột thừa, 
răng khôn ở người.
Dấu vết các chi ở nhiều
loài rắn.

Cơ quan tương tự Mang cá và mang tôm
Cánh sâu bọ và cánh dơi
Chân chuột chũi và chân
dế dũi

-

- Cơ quan cùng nguồn
gốc, khác chức năng

- phản ánh sự tiến hóa phân
ly (các SV có cùng nguồn
gốc nhưng sống trong các
MT khác nhau à được chọn
lọc theo các hướng khác
nhau → hình thái ngoài khác
nhau)

-- là một dạng của cơ quan
tương đồng à dùng để xác
định mqh họ hàng giữa các
loài về mặt hình thái

- cơ quan được bắt nguồn từ
một nguồn gốc nhưng phát
triển không đầy đủ hoặc mất
dần chức năng hoặc bị tiêu
giảm ở cơ thể trưởng thành
à chỉ để lại vết tích

Cơ quan cùng chức năng, 
khác nguồn gốc

phản ánh tiến hóa đồng quy
(các SV khác nguồn gốc
sống trong MT giống nhau
à được chọn lọc theo cùng
một hướng→hình thái ngoài
giống nhau)



- Phân biệt các bằng chứng tiến hóa: 
Phôi 
sinh học

Sự tương đồng về quá trình phát
triển phôi của các loài động vật
có xương sống

Các loài có mối quan hệ họ hàng
càng gần gũi thì sự phát triển của
phôi càng giống nhau và ngược lại
à là bằng chứng về nguồn gốc
chung của chúng.
Những đặc điểm giống nhau đó càng
nhiều và càng kéo dài trong những
giai đoạn phát triển muộn của phôi
chứng tỏ quan hệ họ hàng càng gần

Dựa vào nguyên tắc này 
tìm hiểu quan hệ họ hàng 
giữa các loài khác nhau.

Địa lí 
Sv học

Nhiều loài phân bố ở các
vùng địa lí khác nhau
nhưng lại giống nhau ở một
số đặc điểm

Do điều kiện tự nhiên tương tự 
nhau nên chịu áp lực của chọn 
lọc tự nhiên như nhau nên có 
đặc điểm thích nghi tương tự 
nhau. à Đó là kết quả của quá 
trình tiến hóa hội tụ

Điều kiện tự nhiên
không phải là yếu tố
quyết định đến sự
giống nhau giữa các
loài mà sự giống
nhau đó là do tiến
hóa từ một tổ tiên
chung



- Phân biệt các bằng chứng tiến hóa: 

TB học và SH 
phân tử

- Tất cả các cơ thể sinh 
vật đều được cấu tạo từ 
tế bào.
- ADN của các loài đều 
được cấu tạo từ 4 loại 
nu: A, T, G, X.
- Protein của tất cả các 
loài đều được cấu tạo từ 
20 a.a
- Các loài sinh vật khác 
nhau đều sử dụng chung 
bộ mã di truyền.

- trình tự các aa
trên protein
hoặc trình tự
các nucleotit
trên một gen 
càng giống
nhau càng
chứng tỏ các
loài có mối
quan hệ họ
hàng càng gần
gũi

- dùng để xác định
loài nào xuất hiện
trước, loài nào xuất
hiện sau
- xây dựng cây tiến
hóa (cây phát sinh
chủng loại)
- Chứng tỏ nguồn
gốc thống nhất của
các loài



- Lamac (Jean – Baptiste de Lamac), 
nhà sinh học người Pháp (1744 - 1829)

- Năm 1809: công bố học thuyết tiến hóa
đầu tiên.

- Lamac đã thấy được các loài bị biến đổi
dưới tác động của môi trường chứ không
phải là các loài bất biến.

BÀI 25. HỌC THUYẾT LAMAC VÀ HỌC 
THUYẾT ĐACUYN



BÀI 25. HỌC THUYẾT LAMAC VÀ HỌC 
THUYẾT ĐACUYN

- Đacuyn (Charles Darwin) sinh năm 1809 
tại Vương quốc Anh và mất năm 1882.

- Năm 1859, Đacuyn công bố công trình:    
“ Nguồn gốc các loài” ; giải thích sự hình 
thành loài từ một tổ tiên chung bằng cơ chế 
chọn lọc tự nhiên.









Các kiểu mai rùa đáng quan tâm giữa các đảo khác nhau



Kích thước, hình dạng mỏ chim phù hợp với dạng thức ăn của chúng



CLTN
Phân li 

tính trạng



Học thuyết Lamac

Học thuyết Đacuyn



Tiêu chí so sánh Học thuyết Lamac Học thuyết Đacuyn
1. Nguyên nhân 
tiến hóa

Do sự thay đổi của ngoại cảnh và tập quán hoạt
động

2. Cơ chế tiến 
hóa

Sự di truyền các đặc tính thu được trong đời sống
cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán
hoạt động.

3. Sự hình thành
đặc điểm thích
nghi

Do ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên SV có khả
năng thích nghi kịp thời và không bị đào thải

4. Sự hình thành 
loài mới

Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng
trung gian, không có loài nào bị đào thải.

5. Chiều hướng
tiến hóa

Nâng cao dần trình độ tổ chức của cơ thể, từ đơn 
giản đến phức tạp

6. Đóng góp
Đưa ra khái niệm“ tiến hóa”, cho rằng SV có
biến đổi từ đơn giản đến phức tạp.

7. Hạn chế
- Không phân biệt biến dị di truyền và không
di truyền.
- Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên SV có
khả năng TN, không có loài nào bị đào thải.



Tiêu chí so sánh Học thuyết Lamac Học thuyết Đacuyn
1. Nguyên nhân 
tiến hóa

Do sự thay đổi của ngoại cảnh và tập quán hoạt
động

2. Cơ chế tiến 
hóa

Sự di truyền các đặc tính thu được trong đời sống
cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán
hoạt động.

3. Sự hình thành
đặc điểm thích
nghi

Do ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên SV có khả
năng thích nghi kịp thời và không bị đào thải

4. Sự hình thành 
loài mới

Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng
trung gian, không có loài nào bị đào thải.

5. Chiều hướng 
tiến hóa

Nâng cao dần trình độ tổ chức của cơ thể, từ đơn 
giản đến phức tạp



Tiêu chí so sánh Học thuyết Lamac Học thuyết Đacuyn
1. Nguyên nhân 
tiến hóa

Do sự thay đổi của ngoại cảnh và tập quán hoạt
động

2. Cơ chế tiến 
hóa

Sự di truyền các đặc tính thu được trong đời sống
cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán
hoạt động.

3. Sự hình thành
đặc điểm thích
nghi

Do ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên SV có khả
năng thích nghi kịp thời và không bị đào thải

4. Sự hình thành 
loài mới

Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng
trung gian, không có loài nào bị đào thải.

5. Chiều hướng 
tiến hóa

Nâng cao dần trình độ tổ chức của cơ thể, từ đơn 
giản đến phức tạp

CLTN thông qua tính biến dị, di truyền của SV 
trong điều kiện sống không ngừng thay đổi.

Sự tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến
dị có hại dưới tác động của CLTN. 

Biến dị phát sinh vô hướng (lợi, hại, 
trung tính), sự thích nghi đạt được
thông qua đào thải dạng kém thích nghi
và tăng số lượng cá thể thích nghi bằng
cách sinh sản



Tiêu chí so sánh Học thuyết Lamac Học thuyết Đacuyn
1. Nguyên nhân 
tiến hóa

Do sự thay đổi của ngoại cảnh và tập quán hoạt
động

CLTN thông qua tính biến dị, di truyền của SV trong
điều kiện sống không ngừng thay đổi.

2. Cơ chế tiến 
hóa

Sự di truyền các đặc tính thu được trong đời sống
cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán
hoạt động.

Sự tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có
hại dưới tác động của CLTN. 

3. Sự hình thành
đặc điểm thích
nghi

Do ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên SV có khả
năng thích nghi kịp thời và không bị đào thải

Biến dị phát sinh vô hướng (lợi, hại, trung tính), sự
thích nghi đạt được thông qua đào thải dạng kém thích
nghi và tăng số lượng cá thể thích nghi bằng cách sinh
sản

4. Sự hình thành 
loài mới

Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng
trung gian, không có loài nào bị đào thải.

5. Chiều hướng 
tiến hóa

Nâng cao dần trình độ tổ chức của cơ thể, từ đơn 
giản đến phức tạp

6. Đóng góp
Đưa ra khái niệm“ tiến hóa”, cho rằng SV có biến đổi từ
đơn giản đến phức tạp.

7. Hạn chế

Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng
trung gian, dưới tác dụng của CLTN, theo con
đường phân li tính trạng

Ngày càng đa dạng phong phú.
Tổ chức ngày càng cao .
Thích nghi ngày càng hợp lí



Tiêu chí so sánh Học thuyết Lamac Học thuyết Đacuyn
1. Nguyên nhân 
tiến hóa

Do sự thay đổi của ngoại cảnh và tập quán
hoạt động

CLTN thông qua tính biến dị, di truyền của SV trong điều
kiện sống không ngừng thay đổi.

2. Cơ chế tiến 
hóa

Sự di truyền các đặc tính thu được trong đời
sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh
hay tập quán hoạt động.

Sự tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới
tác động của CLTN. 

3. Sự hình thành
đặc điểm thích
nghi

Do ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên SV 
có khả năng thích nghi kịp thời và không bị
đào thải

Biến dị phát sinh vô hướng (lợi, hại, trung tính), sự thích nghi
đạt được thông qua đào thải dạng kém thích nghi và tăng số
lượng cá thể thích nghi bằng cách sinh sản

4. Sự hình thành 
loài mới

Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều
dạng trung gian, không có loài nào bị đào
thải.

5. Chiều hướng 
tiến hóa

Nâng cao dần trình độ tổ chức của cơ thể, từ 
đơn giản đến phức tạp

6. Đóng góp
Đưa ra khái niệm“ tiến hóa”, cho rằng SV có biến
đổi từ đơn giản đến phức tạp.

Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng
trung gian, dưới tác dụng của CLTN, theo con
đường phân li tính trạng

Ngày càng đa dạng phong phú.
Tổ chức ngày càng cao .
Thích nghi ngày càng hợp lí

- Chỉ ra các SV đều có một nguồn gốc từ một tổ tiên chung
- Nêu lên vai trò sáng tạo của CLTN và CLNT
- Giải thích hợp lý về sự hình thành các đặc điểm thích
nghi.



1. Nguyên nhân 
tiến hóa

Do sự thay đổi của ngoại cảnh và tập quán
hoạt động

CLTN thông qua tính biến dị, di truyền của SV trong điều
kiện sống không ngừng thay đổi.

2. Cơ chế tiến 
hóa

Sự di truyền các đặc tính thu được trong đời
sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh
hay tập quán hoạt động.

Sự tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới
tác động của CLTN. 

3. Sự hình thành
đặc điểm thích
nghi

Do ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên SV 
có khả năng thích nghi kịp thời và không bị
đào thải

Biến dị phát sinh vô hướng (lợi, hại, trung tính), sự thích nghi
đạt được thông qua đào thải dạng kém thích nghi và tăng số
lượng cá thể thích nghi bằng cách sinh sản

4. Sự hình thành 
loài mới

Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều
dạng trung gian, không có loài nào bị đào
thải.

5. Chiều hướng 
tiến hóa

Nâng cao dần trình độ tổ chức của cơ thể, từ 
đơn giản đến phức tạp

6. Đóng góp
Đưa ra khái niệm“ tiến hóa”, cho rằng SV có biến
đổi từ đơn giản đến phức tạp.

7. Hạn chế
Không phân biệt biến dị di truyền và không di 
truyền.
- Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên SV có khả
năng TN, không có loài nào bị đào thải.

Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng
trung gian, dưới tác dụng của CLTN, theo con
đường phân li tính trạng

Ngày càng đa dạng phong phú.
Tổ chức ngày càng cao .
Thích nghi ngày càng hợp lí

- Chỉ ra các SV đều có một nguồn gốc từ một tổ tiên chung
- Nêu lên vai trò sáng tạo của CLTN và CLNT
- Giải thích hợp lý về sự hình thành các đặc điểm thích nghi.

- chưa rõ nguyên nhân phát sinh và cơ chế
di truyền các biến dị



Tiêu chí so sánh Học thuyết Lamac Học thuyết Đacuyn
1. Nguyên nhân
tiến hóa
2. Cơ chế tiến hóa

3. Sự hình
thành đặc điểm
thích nghi

Do ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên SV có
khả năng thích nghi kịp thời và không bị đào
thải

Biến dị phát sinh vô hướng (lợi, hại, trung tính), 
sự thích nghi đạt được thông qua đào thải dạng
kém thích nghi và tăng số lượng cá thể thích nghi
bằng cách sinh sản

4. Sự hình 
thành loài mới

Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều
dạng trung gian, không có loài nào bị đào thải.

Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng
trung gian, dưới tác dụng của CLTN, theo con
đường phân li tính trạng

5. Chiều hướng 
tiến hóa

Nâng cao dần trình độ tổ chức của cơ thể, từ 
đơn giản đến phức tạp

Ngày càng đa dạng phong phú.
Tổ chức ngày càng cao .
Thích nghi ngày càng hợp lí

6. Đóng góp
Đưa ra khái niệm“ tiến hóa”, cho rằng SV có
biến đổi từ đơn giản đến phức tạp.

- Chỉ ra các SV đều có một nguồn gốc từ một tổ
tiên chung
- Nêu lên vai trò sáng tạo của CLTN và CLNT
- Giải thích hợp lý về sự hình thành các đặc điểm
thích nghi.

7. Hạn chế
- Không phân biệt biến dị di truyền và không di 
truyền.

- chưa rõ nguyên nhân phát sinh và cơ chế di 
truyền các biến dị



Loài đang sống

Loài hóa thạch

SƠ ĐỒ TIẾN HÓA PHÂN NHÁNH THEO ĐACUYN





Tiêu chí
phân biệt

Chọn lọc tự nhiên Chọn lọc nhân tạo

Ví dụ

Động lực Đấu tranh sinh tồn Nhu cầu con người

Nội dung
Dưới tác động của CLTN
- Tích lũy biến dị có lợi
- Đào thải biến dị có hại

Theo mục đích của con người
- Tích lũy biến dị có lợi
- Đào thải biến dị có hại

Thực chất Phân hóa về khả năng sống sót của các cá thể
trong quần thể

Chọn lọc biến dị có lợi con người mong
muốn

Đối tượng Cá thể Cá thể

Kết quả Hình thành quần thể / loài mới H.thành quần thể / loài vật nuôi, cây trồng

Theo mục
đích của
con người

Dưới tác
động của
CLTN

- Phân biệt chọn lọc tự nhiên (CLTN) và chọn lọc nhân tạo (CLNT) theo Đacuyn:



Nội dung Tiến hóa nhỏ Tiến hóa lớn

Khái niệm
Không gian
Thời gian 
Kết quả 
PP nghiên 
cứu

HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI



Nội dung

Tiến hóa nhỏ Tiến hóa lớn

Khái niệm Là quá trình làm biến đổi cấu trúc di 
truyền của quần thể 

Là quá trình làm xuất hiện các đơn vị phân
loại trên loài

Không gian Phạm vi phân bố hẹp Quy mô rộng lớn

Thời gian Tương đối ngắn Rất dài (hàng triệu năm)

PP NC Có thể nghiên cứu thực nghiệm Nghiên cứu gián tiếp

KẾT QUẢ Là quá trình làm biến đổi cấu trúc di 
truyền của quần thể à LOÀI MỚI

Là quá trình làm xuất hiện các đơn vị phân
loại trên loài
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- Quần thể không thể tiến hóa được nếu không có nguồn biến dị di truyền, gồm : 
+ Đột biến: cung cấp alen mới (biến dị sơ cấp)
+ Biến dị tổ hợp: được tạo ra do quá trình giao phối (nguồn biến dị thứ cấp)
+ Di – nhập gen: sự di chuyển của các cá thể/ các giao tử từ các quần thể khác vào

II. CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA
- Khái niệm: là những nhân tố làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
- Phân loại : 5 nhân tố tiến hóa
+ Đột biến + Di nhập gen + Chọn lọc tự nhiên
+ Các yếu tố ngẫu nhiên + Giao phối không ngẫu nhiên

HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI
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Đột biến

- Thay đổi tần số alen và thành
phần kiểu gen chậm.
- Chủ yếu là cung cấp các
nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa.

- Nhân tố tiến hóa vô hướng

II. CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA



Gv: NguyễnThuỳ Linh

GV nhóm Sinh học _CNN

II. CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA
Di - nhập gen

- Có thể làm phong phú hoặc
nghèo vốn gen của quần thể.
- Thay đổi tần số alen và thành
phần kiểu gen (ở cả 2 quần thể di
và nhập) một cách vô hướng.



II. CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA
Chọn lọc tự nhiên - Đối tượng: tất cả các cấp độ tổ chức sống (chủ yếu: cá thể và

quần thể)
+ Ở cấp cá thể: CLTN trực tiếp tác động lên kiểu hình, gián tiếp
thay đổi tần số alen → thay đổi tần số alen theo 1 hướng xác
định phù hợp với môi trường.
+ Ở cấp quần thể: thông qua chọn lọc kiểu hình, CLTN làm
thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen trong quần thể.

- Bản chất: phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản
của các thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

- Kết quả: hình thành quần thể thích nghi
- Vai trò: là nhân tố quy định chiều hướng và nhịp điệu của quá trình tiến hóa khi môi trường
thay đổi theo một hướng xác định. Tốc độ chọn lọc nhanh hay chậm phụ thuộc vào chọn lọc
chống lại alen trội hay lặn
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II. CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA

Các yếu tố ngẫu nhiên

- Thay đổi tần số alen không theo
hướng xác định (ngẫu nhiên)
- Làm nghèo vốn gen, giảm sự đa dạng
di truyền của quần thể
- Thường xảy ra với quần thể có kích
thước nhỏ
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II. CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA

Giao phối không ngẫu nhiên

- Không thay đổi tần số alen
- Thay đổi thành phần kiểu gen của
quần thể theo hướng giảm dần tần số
kiểu gen dị hợp, tăng dần tần số kiểu
gen đồng hợp
- Làm nghèo vốn gen, giảm sự đa dạng
di truyền



Gv: NguyễnThuỳ Linh

GV nhóm Sinh học _CNN

BÀI 28: LOÀI

1. Khái niệm: Loài là một hoặc một
nhóm quần thể bao gồm các cá thể có
khả năng giao phối với nhau trong tự
nhiên và sinh ra đời con có sức sống,
có khả năng sinh sản và cách li sinh
sản với các nhóm quần thể khác
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BÀI 28: LOÀI

1. Khái niệm: Loài là một hoặc một nhóm quần thể bao gồm các cá thể có khả
năng giao phối với nhau trong tự nhiên và sinh ra đời con có sức sống, có khả
năng sinh sản và cách li sinh sản với các nhóm quần thể khác

2. Các tiêu chuẩn để phân biệt loài:
- Tiêu chuẩn cách li sinh sản (tiêu chuẩn đơn giản nhất, chính xác nhất, không sử
dụng được với loài sinh sản vô tính, các loài bị tuyệt chủng, các loài sống ở
những nơi quá xa nhau,…)



BÀI 28: LOÀI

2. Các tiêu chuẩn để phân biệt loài:
- Tiêu chuẩn cách li sinh sản (tiêu chuẩn đơn giản nhất, chính xác nhất, không sử dụng được
với loài sinh sản vô tính, các loài bị tuyệt chủng, các loài sống ở những nơi quá xa nhau,…)



Gv: NguyễnThuỳ Linh

GV nhóm Sinh học _CNN
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a b c











CÁC CƠ
CHẾ  CÁCH 

LI SINH 
SẢN

Các cá thể của 2 loài khác nhau

Cách li trước hợp tử

Cách li nơi ở

Cách li tập tính

Cách li thời gian (mùa vụ)

Giao phối
Cách li cơ học

Cách li giao tử
Thụ tinh

Cách li sau hợp tử
Hợp tử bị chết

Con lai giảm khả năng sống

Con lai không có khả năng sinh sản

Thế hệ con lai có khả năng sống sót và sinh sản

a b c
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Loài mới

Quần thể gốc Cách li

CLTN

Nhiều quần
thể khác nhau

Nhân tố 
tiến hóa

Cách li 
sinh sản

Thay đổi tần số alen và thành
phần kiểu gen (vốn gen)

Quần thể mới có vốn gen đặc
trưng (quần thể thích nghi)



Khái 
niệm 
cách li 
địa lí

Là những trở ngại về mặt địa lí
(sông, núi, biển,...) ngăn cản các
cá thể của cùng một loài gặp gỡ và
giao phối với nhau

Nguyên 
nhân

+ Loài mở rộng khu phân bố
+ Khu phân bố của loài bị chia cắt
bởi các trở ngại địa lí

Thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều dạng
trung gian chuyển tiếp
- Thường dẫn đến hình thành nòi địa lí
- Cách li địa lí không nhất thiết hình thành loài mới

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI



Quần thể gốc

Mở rộng khu phân bố

Khu phân bố bị ngăn 
cách bởi các trở ngại 
địa lí

Cách li địa lí
Nhiều quần thể 
khác nhau Nhân tố tiến hóa

Thay đổi vốn gen

Quần thể mới thích 
nghi

CLTN

Cách li 
sinh sản

Loài mới
àThường xảy ra một cách chậm chạp
qua nhiều dạng trung gian chuyển tiếp
- Thường dẫn đến hình thành nòi địa lí
- Cách li địa lí không nhất thiết hình thành loài mới

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI



QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI
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Quần thể
thích nghi

Loài mới

Quần
thể
gốc

Đột biến

Thay
đổi kiểu
gen liên

quan
đến tập

tính

CLTN
Cách li sinh sản

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI

Quần
thể
gốc

Phát
tán
+ 
đột
biến

Ổ sinh
thái
khác
nhau

Phân hóa
vốn genNhân tố

tiến hóa



Tự đa bội

2n (AA)

4n (AAAA)

Quần thể thích nghi

Loài mới

Cách li sinh sản

CLTN
Sinh sản

2n (AA) × 2n (BB) Lai xa

n (A) +n (B)

Đa bội hóa

2n (AA) +2n (BB)CLTN
Sinh sản

+ Dị đa bội:+ Tự đa bội


