1

دکــر محمدرضــا نــوری دلویــی اســتاد پایــه  38دانشــگاه علــوم پزشــکی تهـران و موســس پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و فنــاوری زیســتی،
در ســال  1354بــه منظــور ادامــه تحصیــل بــه دانشــگاه ایالتــی میشــیگان آمریــکا رفــت و از محــر اســتادان برجســته از جملــه جیمــز واتســون،
آدولــف کربــس ،هــووارد متــن و پیــر کارلســون کســب فیــض منــود و در ســال  1360بــا دریافــت دکــری تخصصــی در رشــته ژنتیــک مولکولــی
پزشــکی ،بــه وطــن بازگشــت .ایشــان پــس از طــي مراتــب و مــدارج علمــي بــه درجــه اســتادي دانشــگاه علــوم پزشــي تهــران نائــل آمــد.

میزبانی مرحوم پروفسور عبدالسالم در دوره مدیریت دانشکده علوم دانشگاه تهران ،بهار )1368

دکرت نوری دلویی در کنار استادش ،پروفسور کربس در دانشگاه ایالتی میشیگان 11 ،می )1977

پروفســور نــوری دلویــی کتــاب هــای متعــددی از جملــه فرهنــگ مهندســی ژنتیــک ،آمــوزش بیوتکنولــوژی در مــدارس (ســند  39یونســکو)،
بیوتکنولــوژی مولکولــی (برنــده کتــاب ســال  ،)1373اصــول ژنتیــک پزشــکی امــری (کتــاب ســال  )1386و ژنتیــک مولکولــی پزشــکی
در ه ـزاره ســوم (کتــاب ســال 1388و برنــده بهرتیــن کتــاب ســال در بخــش علــوم پزشــکی کشــور ســال  )1389تالیــف کــرده اســت.
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خدا ونـدا !

توراهبآنانمپاکوعطراگینوفرخندهاتهکدوسترتشمیداری،میخوانم؛
انمــی هک چــون بـدا ن خوانــده شــوی ،پاســخ مــی گویــی؛
چ ا خ اس ش بخ
ش
کن
م
ــون بـد ن رد و ــت ــوی ،ــش ــی ــی؛
چــون بـدا ن نوازشــت خواهنــد ،مــی نــوازی؛
و چــون بـدا ن از تــو گشـایش طلبنــد ،گشـایش دهــی.
ربگرفتهازنیایشاهیایپمبراکرم(ص)

خــدای بــزرگ را شــاکریم کــه بــه مــا توفیــق تهیــه و نشــر شــماره هفتــم مجلــه
رویش خوارزمی را داد؛ این در حالی است که ماه های محرم و صفر را پشت سر
گذاش��ته ای��م؛ ماــه ه��ای عزی��زی کــه واقعــه کربــا و رحلــت پیامبــر اکــرم ،پیامبــر مهربانــی ها
و شــهادت فرزندانــش امــام صــادق (ع) و امــام رضــا درون خــود دارد.
فعالیــت هــای دانشــجویی کــه بــا همــکاری معاونــت فرهنگی-اجتماعــی دانشــگاه در مراســم
ســوگواری شــهادت امــام حســین (ع) انجــام گرفــت ،گویــای ایــن حقیقــت بــود کــه کربــا بــا اســرار
درونــی انســان هــا فــارغ از ســطوح و درجــات علمــی آنهــا ســر و کار دارد و اربعیــن فراخــوان رحمــت الهــی
بــرای جــذب و اصــاح انســان هایــی بــا ســیرت نیکوســت .ســیزدهم آبــان ،روز دانــش آمــوز ،و شــانزدهم
آذر ،روز دانشــجو نیــز خــود حکایــت از درس آموختــگان مکتــب کربــا دارد.
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پاییــز امســال ،آغازگــر ســال تحصیلــی پربــاری بــود و دانشــکده علــوم زیســتی میزبــان پرشــورترین
فعالیــت هــای دانشــجویی بــا هــدف شــکوفایی اســتعدادهای علمــی و فرهنگــی دانشــجویان و در راســتای
تأثیــر گــذاری بــر فضــای ذهنــی جوانــان در مرزهایــی فراتــر از دانشــگاه بــود .بخــش دیگــری از ایــن
فعالیــت هــای مــوج آفریــن دانشــجویی کــه بــه پاییــز رنــگ زندگــی و تکاپــو داد در جشــنواره دانشــگاهی

حرکــت متبلــور شــد .در ایــن جشــنواره کــه ماحصــل فعالیــت هــای دانشــجویان بــه منصــه ظهــور
درآمــد ،دانشــکده علــوم زیســتی بــه کســب موفقیــت هــای چشــمگیری نایــل آمــد؛ از آن میــان میتــوان
بــه دریافــت چندیــن لــوح تقدیــر توســط انجمــن هــای علمــی ایــن دانشــکده اشــاره کــرد.
ســومین بخــش فعالیــت هــای دانشــجویی کــه در روزهــای پایانــی ایــن فصــل شــاهد بودیــم در قالــب
معاونــت پژوهشــی و در نمایشــگاه عظیــم هفتــه پژوهــش در معــرض دیــد محققــان و علــم دوســتان
اســتان البــرز قــرار گرفــت .میزبانــی ایــن مراســم در ســال هــای متمــادی توســط دانشــگاه یــاداور
بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار رؤســای دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها ،مراکــز رشــد و پارکهــای
علــم و فنــاوری در آبــان مــاه ســال جــاری اســت کــه فرمودنــد علــم بــرای یــک ملــت مهمتریــن ابــزار
پیشــرفت و اقتــدار ملّــی و دانشــگاه هــم مهمتریــن تربیتکننــدهی مدیــران آینــدهی کشــور اســت؛ از
ایــن رو پیشــرو و مســئول بــودن دانشــگاه در قبــال چنیــن فعالیــت هــای علمــی و اجتماعــی ،نشــان از
پتانســیل بــاالی دانشــگاه در نفــوذ یافتــن میــان اقشــار مختلــف یــک ملــت و ا ِعمــال تغییــرات مطلــوب
و پــرورش فرزانــگان بــر مبنــای اقتصــاد مقاومتــی و تکیــه بــر توانایــی هــای داخــل دارد .ظهــور بنیــاد
نخبــگان از دل دانشــگاه هــا و ســپس ارایــه طــرح شــهاب از ســوی ایــن بنیــاد ،شناســایی و هدایــت
اســتعدادهای برتــر از بیــن دانشآمــوزان دورههــای ابتدائــی و متوســطه ،نشــان مــی دهــد کــه دامنــه
تاثیــر و نقشآفرینــی دانشــگاه بســیار وســیع اســت و مــی تــوان از ســنین کودکــی ،دانــش آمــوزان را
دانشــجووار پــرورش داد .از افقــی دیگــر توجــه بــه ســازندگی اخالقــی و معنــوی نیــروی انســانی در کنــار
علــم ،از اولویــت هــای آموزشــی و فرهنگــی و پژوهشــی دانشــگاه محســوب مــی شــود .علــم بــدون تعهــد
اخالقــی ،ویرانگــر اســت.
بــا تکیــه بــر ایــن حقایــق ،اســاتید و دانشــجویان دانشــکده علــوم زیســتی مســیر جدیــد و کارآمــدی را
پیــش رو گرفتــه انــد و ســعی بــر دگرگونــی رونــد پیشــین نمودنــد؛ برگــزاری نشســت هــای تخصصــی
آلودگــی هــای غذایــی و شناســایی مــواد مخــدر و روانگــردان جدیــد در تعامــل بــا بســیج اســاتید ،انجــام
طــرح هــای تحقیقاتــی مشــترک بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،فعالیــت مســتمر
مجلــه هــای تخصصــی دانشــکده ،تعامــل ســازنده گــروه هــای آموزشــی ایــن دانشــکده بــا انجمــن زیســت
شناســی ایــران در برگــزاری کارگاه هــا و همایــش هــا ،انتصــاب ســرکارخانم دکتــر مهنــاز آذرنیــا بــه
عنــوان معــاون پژوهشــی دانشــکده ،تشــکیل گــروه هــای تحقیقاتــی بیــن رشــته ای فعــال در کــرج و
تهــران و افزایــش دامنــه فعالیــت هــای علمــی و فرهنگــی دانشــجویان در انجمــن هــای علمی دانشــجویی
و همــکاری بــا انجمــن هــای مرتبــط بــا علــوم زیســتی در خــارج از دانشــگاه از جملــه انجمــن یوزپلنــگ
ایرانــی و انجمــن وفــا ،درخشــش هــای دانشــکده در مــاه هــای جــاری مــی باشــد کــه همــه نویــد از
آینــده ای روشــن بــرای دانشــکده علــوم زیســتی دانشــگاه ،ایــن مــادر کهــن علــوم در ایــران ،دارد.

لطیفه کریم زاده باردیی
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پیشکسوتان علوم زیستی ایران
(دکتر محمد رضا نوری دلویی)

عصارکاشانی(دانشجویانکارشناسیزیستشناسیجانوری،دانشکدهعلومزیستی،دانشگاهخوارزمی)
تهیهوتنظیم:زهراتد ّین،شیداداروییوسارا ّ

زندگینامه

دکتر محمدرضا نوری دلویی اســتاد پایه  38دانشگاه علوم
پزشــکی تهران ،در بیســتم بهمن ماه سال  1328در یکی
از روســتاهای گناباد به نام دلویی و در خانوادهای کشــاورز
چشــم به جهان گشــود .در دوران تحصیل همواره با کسب
رتبه نخست ،دانش آموزی ممتاز بود.

پــس از اتمــام تحصيالت ابتدايــي و متوســطه ،در مقطع
ليســانس زيست شناسي وارد دانشــگاه تهران شد و با اخذ
رتبهی نخســت در کنکور فوق لیسانس شــاخه رادیولوژی
و ژنتیــک ،وارد مرکز بیــن المللی تحقیقــات بیوفیزیک و
بیوشــیمی (  )IBBدانشگاه تهران شــد و توفیق کسب فیض
از محضر اســتادان بزرگوار ایرانی از جمله روان شاد استاد
فرزانــه جناب آقای دکتر عبداهلل شــیبانی ،دکتر هوشــنگ
مبین و دکتر پزشــکپور مستشــفی را
فرمند ،دکتر صادق ّ
طی هفت ســال تحصیل در دانشگاه تهران داشته است.
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ِ
نخســت تحصيل در
دكتر نوري دلويي در همان ســال
رشــتهي زيستشناســي ،با پيگيري هاي دشوار چندين
ساله و پيوسته خود ،سرانجام در سال  ،1351مسؤوالن
ِ
وقت گروه زيســت شناســي و دانشــكدهي علوم
دانشگاه تهران را متقاعد كرد كه پژوهش روي
زعفــران ايراني به دليــل ارزش اقتصادي
چشمگير ،آغاز شــود .بدين منظور

در چنديــن نوبت بنه هــاي زعفران مزروعي را از زادگاه
خود گناباد (به ويژه روســتاي دلويي) در فصل مناســب
به تهــران انتقال داد و بــه كمك مســتقيم مرحوم پدر
خود در مزرعهي  78هكتاري دانشــكد هي علوم دانشگاه
تهــران (واقع در كــرج) ،قــم ،پرديس اصلي دانشــگاه
تهــران و گلخانههاي پژوهشــي در محل  IBBدانشــگاه
تهران،كاشــت و سرانجام در ســال  ،1354پايان نامهي
پژوهشــي كارشناسي ارشــد خود را با عنوان «مطالعهي
سيتولوژيكي زعفران ( )Crocus sativus L .و بررسي امكان
كاشــت آن در مناطقي غير از جنوب خراســان» با موفقيت
چشــمگيری گذراند .دكتر نوري دلويــي در اين پژوهش به
دســتاوردهاي متعددي نايل آمد كه گوناگونيهاي كمياب
در زعفــران ايرانــي ،ميزان بــاروري دانه هــاي گرده و به
ويــژه عدد كروموزومي زعفــران مزروعي ايران (  )N3=24را
براي نخســتين بار گزارش كرد .با اســتقرار اين زيرساخت
ها ،امكان و بســتر مناســبي براي انجام شــمار وسيعي از
پژوهشهاي ارزشمند و پيوســته بعدي از جمله دهها پايان
نامه ي كارشناســي ارشد و دكترا فراهم آمد كه همچنان با
رشدي شتابان و در سطح چندين دانشگاه و مركز پژوهشي
ادامه دارد.
دکــر نــوری دلویــی در کنــار
مرحــوم پــدر در مراســم
ازدواج (تهــران.)1362/4/24 ،

ایشان در تیرماه سال  1360با دریافت دکتری تخصصی در
رشــته ژنتیک مولکولی پزشکی ،به وطن بازگشت.
دكتــر محمدرضا نوري دلويي پــس از طي مراتب و مدارج
علمي به درجه اســتادي دانشــگاه علوم پزشكي تهران نائل
آمــد؛ بدین ترتیب او از پیشــگامان دانش و فن مهندســی
ژنتیک و نخســتین فردی اســت که پس از تولد این دانش
و فــن و بهره گیری وســیع از آن در زمینه ژنتیک مولکولی
پزشــکی ،برای ایفای عاشــقانه وظیفه تاریخــی خود ،این
دانش را وارد وطن نمود.
دکتر نوری دلویی در سال  1354با استفاده از بورسیه شاگرد
اولی به منظور ادامه تحصیل به دانشــگاه ایالتی میشــیگان
آمریکا رفت و حدود شــش ســال و تمام وقــت به تحصیل
پرداخت و از محضر استادان برجسته از جمله جیمز واتسون
(  ،)James Dewey Watsonکربس ( ،)Hans Adolf Krebs
راتمــن (  ،) Rutman RJرابینــز ( ،)Robbins LG
پیتر کارلسون (  )Peter Carlsonو اسنایدر ( )Larry Snyder
که عموماً شهرت جهانی دارند و برخی از آنها جایزه نوبل را
دریافت کردهاند ،کســب فیض نمود .پروفسورمايكل بيشاپ
(  )Michael Bishopو پروفســور ورمــوس ( Harold Eliot
 )Varmusکه درســال  1989موفق به کسب جايزهي نوبل
شــدند از دیگر اســتادان دکتر نوری دلویی بودند .پروفسور
هووارد تمين ( )Howard Martin Teminكه درسال 1974
آنزيم  Reverse Transcriptaseراكشــف كــرد و همراه با
آقاي ديويد بالتيمور(  )David Baltimoreدر ســال 1978
جايــزه ي نوبل گرفت .وي همچنين با پروفســور فالســكي
( ( )Michael C. Faleskiرئیــس ســابق مركــز بين المللي
مهندســي ژنتيك و بيوتكنولوژي واقع در تريســت ايتاليا)،
پروفســور تيــواري ( ( )Bhupendra Nath Tiwaryرئیــس
ســابق مركز بين المللي مهندســي ژنتيــك و بيوتكنولوژي
در هنــد) ،پروفســور برمك ( ( )Bermakدانشــمند معروف
مركز تحقيقات مرمره در تركيه) ،پروفســور مور (  )Moreو
پروفســور فيلد (  )J. Fieldدر انگلســتان و شمار ديگري از
دانشمندان برجسته ،همكاري هاي علمي و پژوهشي داشته
است .ایشــان با مرحوم پروفسور عبدالسالم ( Mohammad
 )Abdus Salamبرنده جايزه نوبل فيزيك دوســتي نزديك
و طوالني داشــته و عالوه بر ميزباني ايشان در ايران چندين
نوبت در تريست ايتاليا با ايشان ديدار ،تبادل نظر و مباحثة
گســتردة علمي و فرهنگي بسيار سودمند داشته است.

خوابش از سر برفت پروانه

عشق دامن گرفت پروانه

عاقبت لحظه وصال رسید

بال پروانه
شمع سوزاند ِ

(محمدرضا نوری دلویی ،شــنبه  ،1370/1/31جزیره مالت)
خدمات علمی و اجرایی
پروفســور نوری دلویی از ســال  1360تا به امــروز توفیق
تأســیس مراکز ،بخش ها و گروه های آموزشــی و پژوهشی
متعدد دانشــگاهی و انجام فعالیت های گســترده و فراوان
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علمی و پژوهشی را یافته و بیش از  70مسئولیت دانشگاهی
و علمی ،آموزشی ،پژوهشــی و فرهنگی داشته است؛ تالش
های ایشــان از بــدو ورود به وطن تا ســال  1366منجر به
تاسیس پژوهشگاه ملی مهندســی ژنتیک و فناوری زیستی
گردید؛ مرکزی که اندیشــهی نخستین آن در سال  1355و
در کشــور آمریکا در ذهن او شــکل گرفت و در پی تأسیس
آن ،این رویای شیرین و دلچسب دیرین به واقعیت پیوست.
ایشــان تا بهمن ماه سال  1372مسئولیت ادارهی این مرکز
را نیز برعهده داشت.
وی همزمان با همکاری چند مؤسسهی پژوهشی و آموزشی
کشــور (مانند انستیتو پاســتور ایران ،سازمان پژوهش های
علمی و صنعتی کشــور ،انستیتو رازی ،سازمان انتقال خون
ایران و دانشکدهی بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی تهران)،
دورهی دکترای فراورده های بیولوژیک را در کشور تاسیس
کرد تا از این طریق نیز بخشــی از نیروهای متخصص مورد
نیاز کشــور تربیت شود .در این رشــته (در انستیتو پاستور
ایران) تا ســال  12 ،1386دوره برگزار شــده است و جمعاً
 79دانشــجو پذیرفته شده اســت که همگی مدرک دکترای
تخصصــی دریافــت کردهاند و عموماً بــا موفقیت های قابل
توجه در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور به فعالیت های
ارزشمند پژوهشی و آموزشــی مشغول هستند .این دوره از
سال  1386به دوره دکترای زیســت فناوری پزشکی تغییر
نــام یافت که تاکنون در  9دوره ،جمعاً  76دانشــجو گرفته
شــده است که به تحصیل مشغول هستند و  15نفر از آن ها
مدرک دکترای تخصصی خود را گرفتهاند.
در ســالهاي نخست تأســيس دانشــگاه تربيت مدرس در
ســال  ،1363دكتر نــوري دلويي و تني چند از مؤسســان
آن دانشــگاه با تأســيس گروه ژنتيك در دانشــكدهي علوم
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پايه آن دانشــگاه ،شرايط را براي تربيت نيروهاي كارشناس
مفيد در رشــتهي راهبــردي ژنتيك فراهــم آورد و ده ها
دانشجوي كارشناسي ارشد در رشــتهي ژنتيك تربيت كرد
كه بســياري از آن ها پــس از دريافت درجه دكترا از داخل
و به ويژه خارج از كشــور و كســب موفقيت هاي چشمگير،
هم اينك در دانشــگاه ها و مراكز پژوهشي كشور به فعاليت
مشــغول هستند .ايشــان براي حدود  14سال مديريت اين
گروه را نيز برعهده داشــت .وي هم چنين ،مقدمات و بستر
الزم براي تأســيس اصولي دورهي دكتــراي ژنتيك در اين
دانشكده را فراهم ساخت.
دکتــر نوری دلویی در ســال  1363با کمک وزارت آموزش
و پرورش ،برای نخســتین بار در کشور ،تأســیس و انتشار
مجلهای بهنام رشــد آموزش زیســت شناسی را آغاز کرد و
بیش از  13ســال ســردبیری آن را بر عهده داشت .در کنار
دیگر فعالیتهای ملی هدف دار علمی فرهنگی و رســانه ایی
مانند ســخنرانی علمی و انتشار پیوســته ی مقاله از سوی
دکتر نوری دلویی ،تأسیس این فصلنامه به نوبه خود فرصت
طالیــی و مغتنم دیگری را برای معرفی و تبلیغ برنامه ریزی
شــده و در واقع کاشــتن بذرهای توسعه و اعتالی علمی در
علوم زیســتی کشــور برای دکتر نوری دلویی فراهم آورد تا
به ویژه تازههای راهبردی علوم سلولی و مولکولی به دبیران
زیســت شناسی ،دانش آموزان ،دانشــجویان ،مدیران علمی
فرهنگی و دیگر عالقمندان ارجمند در ســطح کشور معرفی
شــود .در این نشــریه ،افزون بر انتشار پیوسته دغدغه ها و
دیدگاه های علمی ،آموزشــی ،ترویجی ،فرهنگی و اجتماعی
دکتر نوری دلویی در ســتون های ثابت آن مانند ســرمقاله
و پاســخ به نامه ها و نوشته ها ،عاشــقانه و با برنامه ریزی،
کارشناسانه و هدفمند و به دلیل نبود متخصص دیگر در آن

جلســه هیأت تحریریه نشریه رشد آموزش زیست شناسی  5دی ماه .1366

ایــام در این قلمرو ،یک تنه به چاپ پیوســتهی ده ها مقاله
راهبردی زیست شناسی نوین (در خالل بیش از  15سال) به
ویژه در قلمروهای ژنتیک ،مهندسی ژنتیک ،بیوتکنولوژی و
پزشــکی مولکولی همت گماشت و در راستای انتشار ،تبلیغ
و بسترســازی بنیادی و مناسب این دانش و فنون راهبردی
در کشــور و ایجاد عالقه و انگیزه ،شور و شوق ،نشاط و امید
و آگاهــی در جوانان برومند بــرای ورود همه جانبه و برنامه
ریزی شــده ،هدفدار و سودمند به این قلمرو از دانش بشری،
بــه وظیفه و نقــش تاریخی خود ،به یاری خداوند ســبحان
پاسخی درخور داد.
تأسیس مجله بین المللی علوم جمهوری اسالمی ایران وابسته
به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سال  1366توفیق مهم
دیگر دکتر نوری دلویی اســت که همچنان مدیر مســئولی و
ســردبیری آن را برعهده دارد (از سال  ،1381دانشگاه تهران
صاحب امتیاز این نشــریه می باشد) .در این نشریه که در ISI
و  Scopusنیز نمایه می شــود ،پژوهش های علوم پایه را که
برای نخســتین بار در کشور انجام می شود ،به شکل روزآمد
به زبان انگلیســی منتشر می کند .در این نشریه بین المللی،
صدها مقاله علمی و پژوهشــی ارزشــمند از پژوهشگران و
دانشــمندان بسیاری از کشورهای جهان چاپ شده است که
همچنان ادامه دارد .از جمله از مرحوم پروفســور عبدالسالم
دانشــمند مســلمان و برنده جایزه نوبل فیزیک (در ســال
 )1969نیز مقاله ای چاپ گردیده است.
استاد در ســال  1377و پس از نزدیک به دو دهه پیگیری

پیوســته ،توفیق به دســت آورد که گروه ژنتیک پزشکی را
در دانشــکده پزشکی دانشــگاه علوم پزشکی تهران تأسیس
کند .وی تا ســال  1382نیز مدیریــت این گروه را بر عهده
داشــت .در این گروه که  14عضو هیأت علمی دارد تاکنون
در  20دوره ،جمعاً بیش از  111دانشجوی کارشناسی ارشد
پذیرفته شــده اســت که تنها در خالل دوره های  8لغایت
 ،19شمار دانشــجویان  87نفر بوده است .همچنین در طی
 12دوره 83 ،دانشــجوی دکترای ژنتیک پزشــکی پذیرفته
شــده اســت .این گروه با داشتن آزمایشــگاهها و تجهیزات
قابل توجه ،بزرگترین گروه ژنتیک پزشــکی کشور است.
دکتــر نوری دلویــی از آغاز تشــکیل بورد ژنتیک انســانی
(  ،)Human Genetic boardمســئولیت دبیــری و عضویت
آن را برعهــده دارد .گفتنــی اســت فعالیــت برنامه ریزی
شــده ،هماهنگ و پیوســته ایشان در خالل بیش از دو دهه
گذشته در بورد ژنتیک به همراه اعضای بورد ،دستاوردهای
ارزشــمندی را در بر داشته اســت؛ از جمله بازدید از عموم
دانشــگاههای علوم پزشــکی کشــور به منظور گســترش و
تعمیق حســاب شــده تحصیالت تکمیلی در رشته راهبردی
ژنتیک انســانی و پزشــکی ،تهیه برنامه جامع دانشــگاهها
در این رشــته ،تاکنــون افزون بر دایر شــدن گروه و دوره
های کارشناسی ارشــد و دکترای تخصصی (  )Ph. Dژنتیک
انســانی و پزشکی در دانشــگاههای علوم پزشــکی تهران،
شهید بهشتی ،مشــهد ،بهزیســتی ،اصفهان و یزد به ایجاد
گروه و یا مقطع کارشناسی ارشد در شماری از دانشگاههای

یادبود کنگره منطقه ای بیوتکنولوژی دوم آذر ماه 1370
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علوم پزشــکی کشــور ماننــد تبریز ،اصفهان ،شــیراز ،یزد،
بابل ،زنجــان ،هرمزگان ،گرگان ،کرمان ،اهواز و شــهرکرد
انجامیده اســت .افزون بر این ها ،تالش برنامه ریزی شــده و
پیگیری پیوســته ادامه دارد تا در شماری دیگری از دانشگاه
ها ،با کســب ضوابط قانونی نسبت به ایجاد و توسعه این رشته
راهبردی نیز قدم های سودمندی برداشته شود.
عضویت در شــورای پژوهش های علمی کشور ،شورای عالی
برنامه ریزی علوم پزشــکی کشــور ،کمیته برنامه ریزی علوم
زیستی کشــور ،کمیته راهبردی رشته ژنتیک انسانی ،کمیته
علمی المپیاد زیست شناسی دانشــجویی کشور ،کمیته ملی
اخالق زیســتی (وابسته به کمیســیون ملی یونسکو) ،کمیته
کشوری اخالق در پژوهش های علوم پزشکی ،معاون دانشگاه
تهران ،رئیس دانشــکده علوم دانشگاه تهران ،معاون آموزشی
دانشــگاه علوم پزشــکی ایران ،عضویت در هیأت موســس و
هیأت مدیره انجمن زیســت شانسی ایران و سردبیری نشریه
علمی-پژوهشــی این انجمن از آغاز تأسیس به مدت ده سال،
مســئول کمیته تخصصی ژنتیک انجمن زیست شناسی ایران،
عضویــت در مجله علمی پژوهشــی بیوتکنولوژی ایران ،مجله
طــب و تزکیه ،فصلنامه انگلیســی و تخصصــی بیوتکنولوژی
پزشــکی ،فصلنامه انگلیسی علمی پژوهشــی شنوایی سنجی
و دبیری کمیته پیشــگیری ،تشــخیص و درمان بیماری های

ژنتیکی کشــور ،عضویت در شورای سیاستگذاری و هماهنگی
زیســت فناوری پزشکی کشــور ،هیأت امنای انستیتو پاستور
ایران ،هیأت امنای دانشــگاه علوم پزشکی بجنورد و سبزوار،
شــورای تحصیالت تکمیلی انســتیتو پاســتور ایران ،نماینده
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی و رئیس شــورای
سیاســتگذاری و برنامــه ریزی و هماهنگی ژنتیک پزشــکی
کشــور و عضویت و نمایندگی هیأت موســس انجمن علمی
ژنتیک پزشــکی ایران از جمله مســئولیت های گذشــته ی
ایشان بوده اســت .پروفســور دلویی در هیأت های تحریریه
نشــریه های متعدد علمی و پژوهشی مانند نشریه بین المللی
پزشــکی جمهوری اســامی ایران و Acta Medica Iranica
و چندین نشــریه بین المللی عضویت دارد .ایشــان همچنین
در هیأت امنای دانشــگاه علوم پزشــکی گناباد ،هیأت داوران
کتاب ســال جمهوری اســامی ایران ،هیــأت مدیره انجمن
ژنتیک پزشــکی ایران ،انجمن ژنتیک انســانی اروپا ،شورای
سیاســتگذاری دبیران هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته های
علوم پایه پزشــکی ،کمیته راهبردی سیاستگذاری رشته های
علوم پزشــکی دانشگاه تهران ،شورای آموزش پزشکی عمومی
و کمیته کشــوری پیشــگیری از بیماری های ژنتیک ،کمیته
بازنگری دوره علوم پایه پزشــکی عمومی عضویت دارد .دکتر
نوری دلویی بر اســاس خواست قلبی خود ،با گزینش آگاهانه
حرفه شــریف و فاخر معلمی ،با وجود جاذبه های چشــمگیر
مادی ،به تأسیس کلینیک تخصصی ژنتیک پزشکی خصوصی
و شــخصی اقدام نکرده اســت و با وجود نامالیمات پرشمار و
ِ
فعالیت تمام وقت دانشگاهی،
پیوســته ،در بیش از ســه دهه
همــه وقت و توان خــود را صبورانه و عاشــقانه وقف دانش،
آمــوزش و پرورش هدفمند و ارائه خدمات تخصصی به جامعه
علوم زیســتی و پزشکی کرده اســت و از جمله این توفیق را
یافته اســت که از ســال  1360تا کنون هزاران مورد مشاوره
ژنتیکی رایگان به نیازمندان و مراجعان ارایه کند و از دسترنج
پربرکت معلمی روزگار را به سالمت بگذراند.
شرکت در بیش از یکصد و هفتاد و پنج گردهمایی ،کنفرانس
و کارگاه پیشــرفته ی علمی و پژوهشی ملی ،منطقه ای و بین
المللــی از آغاز تاکنون ،داشــتن بیــش از  25مورد نواوری و
تأسیســات علمی-پژوهشــی و علمی ،آموزشی و فرهنگی در
سطح ملی ،عضویت در بیش از یکصد انجمن علمی ،اجتماعی
و فرهنگــی و هیأت های تحریریه مجالت تخصصی از ســال
 1360به بعد ،عضویت در هیأت موســس ،سیاســت گذاری
و برنامه ریزی دوره ها و رشــته های فراوان در علوم زیســتی

در وزارت خانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشــت ،درمان
و آموزش پزشــکی و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از آغاز
تاکنون ،تأسیس شمار بسیاری آزمایشگاه های پژوهشی و آموزشی
و کتابخانه های تخصصی در زمینه های متفاوت علوم ســلولی و
مولکولی به ویژه مهندســی ژنتیک و ژنتیک مولکولی و پزشکی،
تدریس  48درس متفاوت در مقاطع گوناگون (کاردانی تا دکتری،
مانند ژنتیک پزشکی و انسانی ،بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیکی،
ژنتیک مولکولی پیشرفته ،مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی،
ژنتیک سرطان ،انکوژن ها ،ژنتیک جمعیت ،ژنتیک رفتاری ،مبانی
ژنتیک ،ژنتیک بیوشیمیایی ،سیتوژنتیک مولکولی پیشرفته ،تازه
هایی از ژنتیک) در بســیاری از دانشگاه های کشور به ویژه در
دهه  60به دلیل ضرورت ،نیاز مبرم و فقدان استادان در زمینه
های متنوع ژنتیک و در دانشــگاه های کشــور ،دبیران زیست
شناسی آموزش و پرورش (و نیز دانشجویان خارج از کشور) به
بیش از  52800دانشجو ،استاد راهنمای  50دانشجو درمقاطع
کارشناسی ارشد و دکترا ( ،)Ph. Dارایه ده ها سخنرانی علمی-
پژوهشــی تفصیلی و جامع ،به ویژه در زمینه های مهندســی
ژنتیک ،تکنولوژی زیستی ،ژن درمانی ،ژنتیک سرطان ،پزشکی
مولکولی ،ســلول بنیادی و دستاورد های طرح بین المللی ژنوم
انســانی در شمار زیادی از دانشگاه های کشور ،از دیگر فعالیت
ها و دســتاورد های علمی ،آموزشــی و فرهنگــی دکتر نوری
دلویی محسوب می شود .اســتاد هم چنین ،ده ها دعوت نامه
ی رسمی برای ایراد سخنرانی علمی (به عنوان سخنران مدعو)
را از کنفررانس های بین المللی دریافت کرده اســت که توفیق
شرکت درشماری از آن ها را داشته است.
از وی کتاب های متعددی مانند « فرهنگ مهندسی ژنتیک»
و « آموزش بیوتکنولوژی در مدارس (ســند  39یونســکو)»
انتشــار یافته اســت و کتاب « بیوتکنولــوژی مولکولی» که
همراه با دو تن از همکاران او ترجمه و منتشــر شــد ،برنده
کتاب سال  1373کشور گردید .کتاب اصول ژنتیک پزشکی
امری ایشــان نیز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به
عنوان کتاب ســال  1386انتخاب شده است و همچنین در
ســال  1388مورد تقدیر قرار گرفته اســت .افزون بر این،
کتاب ژنتیک مولکولی پزشکی در هزاره سوم که در دو جلد
در سال  1388توســط دکتر نوری دلویی تالیف شده است
در سال  1388از ســوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به
عنوان کتاب ســال برگزیده شــده است و در بهمن ماه سال
 1389برنــده بهترین کتاب ســال در بخش علوم پزشــکی
کشــور گردیده است .شایان ذکر است که تعداد آثار پزشکی

 953اثر بوده اســت که این کتاب به عنوان تنها اثر برگزیده
سال انتخاب شده است.
وی همچنین در ســال  2011فصل  5از کتاب:
Gene therapy development and future perspectives,
Edited by C. Kang

را با مشخصات:
Noori- Daloii, MR, Nejatzadeh, A., ch.5: Micro
RNA in Disease and Heal: Diagnostic and Therapeutic potentials 2011, 93-120

تالیف نموده است .شایان تاکید است بر اساس گزارش ناشر،
این فصل از کتاب مذکور در شش ماه ابتدای انتشار ،بیش از
 4000بار مورد استفاده قرار گرفته است و بیشترین مراجعان
به ترتیب از کشورهای امریکا ،هند ،چین و انگلستان بوده اند.
اســتاد دلویی در سال  2014نیز ،فصل کاملی از کتاب
زیر را تالیف کرده است:
Nutritional Transcription: An Overiw Genomic
Book,2th Ed. Genomic, proteomics and Metabolomics in Nutraceuticals and functional foods
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از پروفســور نوری دلویی تاکنون  141مقاله ی پژوهشــی
در نشــریات معتبر داخلی و خارجی چاپ شده است .افزون
بــر ایــن ،در کنفرانس ها و همایش های علمی -پژوهشــی
داخلــی و بین المللی ،بیش از  142مقاله با اکثریت بســیار
باالیی از آن ها در شــکل ســخنرانی ،پذیرفته و ارایه شده
اســت ،نیز  115مقاله ی تحلیلی ،مروری علمی – آموزشی
و تالیفی در نشــریات علمی چاپ گردیده اســت .هم چنین
در خالل  34ســال گذشته ( )1394-1360افزون بر شرکت
در شــمار زیادی (بیش از  )105برنامــه علمی ،اجتماعی و
فرهنگی در صدا و سیما ،از نام برده چند صد مقاله ی علمی
اجتماعی ،علمی فرهنگی ،علمی ترویجی ،علمی کاربردی و
علمی آموزشــی ،هم چنین مصاحبه و گفت و گو در نشریات
فراوان کشور اعم از روزنامه ،هفته نامه ،ماه نامه با فصل نامه
چاپ شده است.
این اســتاد بزرگ ،مجــري يا همكار اصلي بيــش از  68طرح
پژوهشــي در ســطح ملي ،منطقه اي و بين المللــي بوده و يا
مي باشــد .ایشــان در چندین طرح ملی و منطقه ای شرکت
داشــته و جوایزی از جمله از جشنواره بین المللی خوارزمی در
بهمن ماه  1374دریافت کرده است .ایشان در خالل سال های
 1374-1360بیش از  25لوح تقدیر یا جایزه از جشنواره ها و
دیگر مراجع دریافت کرده است .با این حال وی از سال 1374
به بعد داوطلب شــرکت در هیچ جشنواره ای نبوده است و کار
علمی -فرهنگی ،پژوهشــی و خدمات مشاوره ژنتیک تخصصی
را در گوشه کتابخانه ،آزمایشگاه و دفتر کارش و زندگی علمی و
پژوهشی عاشقانه و تمام وقت خود
را با دانشجویانش به هر نام و نشانی
دیگر ،ترجیح داده اســت .به لطف
پروردگار ،تالش پیوسته برای عمل
به وظیفه خطیر معلمی و داشــتن
عشق ،ســوز و دغدغه شــکوفایی
استعداد سرشــار سازندگان فردای
کشور ،توفیق و افتخار گران سنگ
و عظیم تری است.
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در ادامه گفتگویی صمیمانه
با آقای دکتر محمدرضا نوری
دلویی ارائه می گردد که در
سالروز تولد ایشان تهیه
گردید.

• جناب اســتاد در صورت امــکان ،مایلیم قدری به
تفضیــل و با صراحتی که در جنابعالی ســراغ داریم
در مورد رمز موفقیت خود ســخن بگویید ،حتما برای
دانشجویان مفید خواهد بود.
اگرچه بنده خود را چندان موفق نمی دانم و ســخت بر این
باورم اگر مجموعه ی شــرایط مساعدتر بود نه تنها اینجانب،
بلکه بســیاری از دوســتان نیز توفیق ارائه خدمات بیشتری
را داشــتیم .اگر به لطف پــروردگار موفقیت هایی رخ نموده
اســت و کمابیش دســتاوردهایی داشــته ام که با توجه به
تاکید شــما و رعایت احترام و ادب و بــه این امید که مفید
واقع شــود ،برخی دالیل یا رمز و راز توفیق های نسبی خود
را نام می برم ،اگرچه ســخن گفتن از خود برایم ســخت و
دشوار است.
در همیــن آغاز مایلــم تاکید کنم که زندگی بــا نوجوانان،
جوانان و دانشــجویان عزیز همــواره از بهترین لحظه های
زندگیم بوده و می باشــد؛ و همواره نفسم با نفس گرم آنان
گره خورده است .بی تردید این لطف پروردگار است و به آن
می بالم .بنده با نزدیک به  45ســال ســابقه معلمی؛ سخت
بر ایــن باورم که خدمت به جوانان و دانشــجویان ارجمند؛
دل را جالمی دهد .از همین رو پیوســته کوشــیده ام همه
ی توان ناچیز خود را به پای شــکوفایی استعدادهای سرشار
آنان هزینه کنم .به دانشــجویان عزیزم چگونه اندیشیدن را
نیــز بیاموزم تا آنها با انگیزه باال با کســب دانش و مهارت
هــای چندوجهی بتوانند خوب فراگیرند و بشناســند ،خوب

دکتــر نــوری دلویــی به عنــوان ســخنران مدعــو و عضو هیــأت رئیســه پنل علمی پژوهشــی ســمینار بررســی
عــوارض شــیمیایی،وزارت بهداشــت ،مرکز پژوهشــی مطالعــات مجروحین شــیمیایی (تهران ،اســفند )1369

ببینند ،خوب بشــنوند ،خوب بپرســند و خالق فکر کنند و
درســت انجام دهند .چراکه جامعه به چنین ســرمایه های
ارزشــمندی نیاز مبرم دارد .تالش کرده ام بــا تعامل همه
جانبــه در کالس هایــم زندگی کنم؛ زیرا تعامل ســازنده و
بیش از پیش ،میان اســتاد و دانشــجو و تــاش در جهت
دانشــجو محوری و درواقع تعلیم و تعلم عاشقانه به زندگی
معنا می بخشــد .به دلیــل نقش راهبردی کــه برای برای
آمــوزش و تدریس قائل هســتم ،همواره تالش می کنم این
وظیفــه خطیر را با خالقیت ،نــوآوری و ابتکار همراه کنم و
آنگاه که از برق چشــمان دانشجویانم درک میکنم برحسب
وظیفــه چیزی را به آنها آموختــه ام ،کیف می کنم و خدا
را شــکر می کنم .بنده بــه لطف خدا هیــچ گاه در کالس
هایم احســاس خســتگی نمی کنم ،هر آنچه بوده و هست،
جدیت ،ســررزندگی ،بحث های علمی روز ،احترام متقابل،
پرسشگری ،گفتن ها و شــنیدن های دوسویه است .فرصت
هایی اســت برای خدمت ،که با همه وجــود باید قدرش را
دانســت .در مراودات مستمر با دانشــجویان عزیز ،مانند دو
فرزندم سنگ صبور و خیرخواهشان هستم.
دلبســتگی بنده به آموزش ،پژوهش ،دانشجویان ،سازندگی
و خدمت به آنان و صد البته لطف الهی ،موجب شــده است
بتوانــم بــر عهد خویش پایــدار بمانم و آن عهــد این بوده
اســت که تمام وقت در خدمت دانشجو و دانشگاه باشم .این
توفیق از ســال  1360که در پــی دریافت مدرک دکتری از
دانشگاه ایالتی میشــیگان آمریکا به کشور آمده ام ،همواره
نصیبم شــده اســت .هیچ گاه نخواســته ام از بابت تخصص

خود در ژنتیک پزشــکی ،درآمد کسب کنم .هزاران مشاوره
ژنتیــک رایگان انجام داده و در ســایه قناعت ،هیچ گاه در
زندگی نیاز مادی نداشــته ام .بر این باورم که معلم واقعی،
بی هیچ مزد و منت ،امید می کارد و نغمه ای را که ساز می
کند درحافظه مخاطبان به نیکی ماندگار می شــود؛ چراکه
خود صدای ســخن عشق است .معلم ،علم واقعی را به عنوان
بخش فوق العاده مهم فرهنگ ،جدی می شــمارد و از عمق
جــان ،دغدغه تعلیم و تربیت دارد .به فرموده امام علی (ع)،
کســب دانش به شما زندگی و بالندگی می بخشد .بر همین
اســاس ،بنده همواره در تدریس تالش می کنم که به تجربه
تنها اکتفــا نکنم و پیش از رفتن به کالس و به ویژه شــب
قبــل مطالعه کنم و آنچه را می خواهم تدریس کنم به طور
شــفاف ،برنامه ریزی شــده ،هدفمند و منظم در ذهن مرور
کنم و برای اســتحکام کار ،نکات اصلی و اساسی را یادداشت
کــرده و در حدود نیم ســاعت مانده بــه کالس یک بار دیگر
مرور می نمایم و به انگیزه تعلیم و تربیت هدفدار و ســودمند،
هیچ گاه و در هیچ کالسی آگاهانه ،همه ی وقت را به تدریس
صرف مباحــث علمی موضوع درس نمی پردازم ،بلکه با بیان
نــکات فرهنگی ،اجتماعی و اخالقی متناســب با موضوع ،می
کوشــم تا وظیفه معلمی را انجام دهم .البته که سعی می کنم
اکثریت قابل توجه وقت هر جلســه ،تدریس و آموزش مطالب
علمی روز باشــد .برای تاثیرگذاری بیشتر بر دانشجویانم می
کوشــم از عموم فوت و فن های معلمی بهــره گیرم از جمله
با توانایی ســخن بگویم ،از صدا به درســتی اســتفاده کنم و
یکنواخت صحبت نکنم ،با اشــتیاق و سرشار از انگیزه و انرژی
مثبــت و خالصــه کنم عاشــقانه در
خدمت دانشــجویان باشم .گاه با بیان
برخی نــکات پندآموز یــا گفتارهای
شــیرین لبخند را بر لبانشان بنشانم
و زمانی با جدیت هر چه تمام تر آنان
را از دستاوردهای فاخر علمی به وجد
آورم .در آغاز می کوشــم مخاطبان را
سراپا عالقمند و با اشــتیاق نمایم تا
درهمه ی مدتی که در کالس هستند
کامال شنوای عرائضم باشند و در عین
حال خســته نشــوند .گفــت و گو و
طرح پرســش های مرتبط با مباحث
درســی و خارج شــدن از مونولوگ و
دیالوگ های مناســب برقرار کردن و
در واقع تاکید برجدی بودن ،سودمند
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بــودن و نورانیت علم؛ کالس های خاطــره آمیزی برای معلم
و دانشــجورا رقم می زند .از همــه ی این ها مهم تر ،برخورد
کامال صادقانه ،محترمانه و دوســتانه با دانشجویان فوق العاده
ثمربخش اســت .آنگاه که دانشــجو با فطرت پاکش و از عمق
وجودش می پذیرد که معلمش عاشــقانه در خدمت اوست و
باغبانی را پاس می دارد شــیفته درس و کالس و انسانیت می
شــود .همه ی ما و از جمله دانشجویان باید یاد بگیریم که باغ
خود را ،خود پرورش دهیم ،به جــای آنکه در انتظار دریافت
گلی باشــیم باید عمل عاشقانه انجام دهیم .اگر چنین نکنیم،
سال های زندگی مان بدون بهار است.
از آنجــا که در دنیایی که زندگی می کنیم پیوســته در حال
نو شــدن است و علوم و فنونی که با هر پلک زدن ما در حال
تحول و پیشــرفت اند ،همواره به فرزندان و دانشجویان عزیزم
این ارزشمندترین سرمایه های انسانی توصیه می کنم با شور،
نشاط و امید ،لحظه ای از علم اندوزی و دانش افزایی هدفمند
غفلت نکنند .در عین حال ،پیوســته مراقب خود باشند ،زیرا
هرچه باارزش تر اســت ،بیش تر در معرض خطر است و برای
همین باید بیش تر و پیوسته مواظب آن بود.
از کالس ،آمــوزش ،پــرورش و پژوهش کــه بگذریم؛ اندک
توفیق نســبی خود را ،هم چنین مرهون برخی از ویژگی ها و
رفتارهایی می دانم که آن نیز مرحمت پروردگار بوده و هست؛
شماری از این نکات را مورد اشاره قرار می دهم:
هیچ گاه نخواســته ام از مسئولیت های اجرایی که به ویژه تا
اوایل دهه ی  1370داشــته ام و نیز معلمی دانشــگاه ،برای
خود مغازه ای بســازم و هرگــز از هیج کس برای خود چیزی
ســخرنانی دکــر نــوری دلویــی بــه عنــوان معــاون آموزشــی دانشــگاه
بــرای دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران (پاییــز )1361
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طلب نکرده ام .همواره تالش کرده ام متکی به لطف خداوند و
سعی خود باشم .از همان ایام خردسالی ،خوداتکا بوده ام ،چرا
که نکاشته ،نباید درو کرد .باالخره رنجی باید برد تا به گنجی
دســت یافت .درست برخالف دنیای مرسوم سیاست که وقتی
وارد شــدی اگر نگویم همه ،اکثریت باالیــی معموال عزم آن
دارنــد که پله ها را باال روند و مناصب را تجربه کرده و قدرت
و ثروت را نشــانه بگیرند! پیداست که در چنین فضایی ،آدمی
مصلحتی می شــود بــه ویژه اگر بخواهد مدیــری چهارفصل
باشــد .اما اگر توانسته باشی فارغ از این هیاهو ها ،آبروی خود
را هم صرف کنی و هر جا حق تشــخیص دادی حرف بزنی و
در راســتای انجام وظیفه انسانی از باال و پایین افتادن آبرو در
میان دیگران واهمه ای نداشــته باشــی ،یعنی انشااهلل با خدا
معامله کنی ،باید گفت خوشا بحالت...
اگر چه گفتنش بســیار سخت است ،اما با صداقت عرض می
کنم تالش کلی و عمومی بنده در زندگی همین بوده اســت
تا چند روز این دنیای ناپایدار صرف خدمت به مردم شــود.
برخیز به کارزار هویی بکنیم

در میکده عشق ،وضویی بکنیم

ا ِستادن و رفتن و شدن کار دل است بر آب زنیم و شست و شویی بکنیم
( محمدرضا نوری دلویی ،74/7/28 ،در مسیر پرواز از اردبیل به تهران)
کوشــیده ام فرافکنی نکنم و مســئولیت پذیر باشم .هم نقد
ســازنده بکنم و هم از آن شدیدا استقبال کرده ،بهره و لذت
ببــرم .تالش کــرده ام گوهر عزت و صداقــت را حفظ کنم
و تملق گو نباشــم و با پشتکار و ســخت کوشی و مدیریت
زمان لحظه های بی بازگشــت عمر را تلف نکنم .همین طور،
همواره ســعی می کنم بدون معرفــت ،برنامه ریزی ،اولویت
بندی ،داشــتن هدف و چشــم انداز و همراه با نظم انضباط
کاری نکنــم .کاری را که بدین ترتیب آغاز کردم ،هرگز رها
نمی کنم و با صبوری ،ســماجت و سخت کوشی تا انتهایش
می روم .به طور مســتمر مطالعه کــرده و از آن بهره گرفته
ام .هم چنین و به ویژه در یکی دو دهه اخیر و بنا به دالیلی
و البته با کوشش بســیار ،توقعات خود را از دیگران به صفر
رســانیده ام؛ زیرا توقع حتــی منصفانه و اخالقی از دیگران،
به این دلیل که اغلب برآورده نمی شــود ،موجب آزار آدمی
می شــود و آرامشی که برای پیشــبرد فعالیت ها سخت به
آن نیازمندیم از ما می گیرد .جای بســیار تاســف است که
بســیارانی از ما به شــدت دنیایی و سیری ناپذیر شده ایم و

در عمل حتــی الفبای اصول اخالقی را رعایت نمی کنیم.
دیگر بس اســت؛ به ویژه که فرصت برای بســیاری از موارد
ناگفته نیز نیست.
در یک کالم به تعبیر رابرت فراست ( :)Robert Lee Frost
در دل جنگل انبوه ،راه دوشــاخه شد .من نیز راهی را پیش
گرفتم که رفت و آمد در آن کمتر بود و همین ،ســبب این
همه دگرگونی شد.
امیدوارم عرایضی را که در پاســخ به پرسش شما و چنانچه
تاکید داشتید با صراحت و صداقت تقدیم شد ،خدای نکرده
هرگز حمل بر خودســتایی (که ســخت از آن بیزارم) نشود.
بنده ،نیک واقفم که بنده ی کم ترین خدا و سرشــار از کم
و کاســتی ام و صد البته که بــه فضل و کرمش نیز امیدوار.
خدا شما را حفظ و موفق بدارد.
• با توجه به تجارب طوالنی جنابعالی در دانشــگاه
و در واقع زندگی با جوانان و دانشــجویان عزیز ،چه
توصیه هایی به آنان دارید و به نظر شــما چه کنند تا
در زندگی بیش از پیش موفق باشند؟
در آغــاز این پرســش ،خــدای متعال را شــاکرم که ما
را در شــناخت و ایمان به خودش هدایت کرد ،انســان
را عزیز و گرامی داشــت و به او عشــق ورزی ،صداقت،
گذشــت و ایثار و عقــل و علم را ارزانی داشــت .توان
آموختــن مســتمر را در زندگی به مــا آموخت ،تا آگاه
تــر شــویم و معرفــت را درک کنیم ،بیشــتر یکدیگر را
دوست بداریم ،بیشتر ســازندگی داشته و خدمتگزار هم
باشــیم .نوری بر دل هایمــان تاباند تــا بتوانیم حقایق
را کشــف کــرده ،فرزند زمان بــوده و بندگی اش را در
اندیشــه و عمل پیشــه کنیم .بدون تردیــد نوجوانان و
جوانان ،دانش آموزان و دانشــجویان ،غیــور و برومند،
بزرگترین ســرمایه های کشــورند که سرنوشــت فردا را
رقم می زنند.
توکل شــما ســرمایه های اجتماعی بی بدیل ،بر پروردگار و
روحیه و عزم راسخ برای شکوفایی و بالندگی ،توفیقی بزرگ
برای جامعه اســت .امید است با کســب تجربیات ارزشمند،
اســتفاده بهینــه از فرصت های طالیی زندگــی و مجاهدت
های مســتمر علمی پژوهشی شما نور چشمان؛ جایگاه کشور
را بیــش از پیش ارتقا یابد و بــا افزایش ظرفیت های علمی،

اخالقی ،انســانی و تعمیق باورهای اصیــل دینی ،و خدمت
مخلصانــه به مردم ،در آینــده ای نزدیک صفحه ی جدید و
تابناکــی از حیات علمی را رقــم زنید و با همتی واال و اراده
ای معطوف به امید و روحیه ای سرشــار از حقیقت طلبی و
عدالــت خواهی بتوانید و بتوانیم در رشــد و تعالی خویش و
دیگران و به ویژه در مســیر کشف ،پرورش ،رشد و شکوفایی
اســتعداد سرشــار خدادادی تان ،گام های بلندی برداریم و
دانش آموختگان مدارس و دانشــگاه های ما بیش از پیش از
قــدرت تفکر ،خالقیت و نــوآوری و خدمت صادقانه به مردم
بهــره مند گردند .به باور این معلم دل ســوخته ،این مهم ،با
معرفت ،ســعی ،عشق و اخالص و صفا بخشیدن سراچه دل و
وجدانی بیدار و توکل به خداوند تحقیقتاً شــدنی است.
دانشــجویان عزیز جانانه بکوشــند که آینــده ی خود را که
آینده کشور است ،درست بسازند و برای چنین مقصدی واال،
واقعاً خود را آماده کنند .دست مایه ی ساختن ،رنج عاشقانه
اســت .به گفته شکسپیر باید مشــقت و تالش را دوچندان
کرده ،تــا آتش افروخته و دیگ جوشــان بمانــد .موفقیت،
شــادی و نشاط و سربلندی ،در دســتان خود ماست .هر جا
که پای اراده ای در میان هست ،زندگی و پویایی نیز هست.
زندگی ،جریان است و هر امیدی مبتنی بر این جریان است.
به تعبیر انیشــتین زندگی مانند دوچرخه سواری است .برای

17

18

حفظ تعادل باید همواره در حرکت باشیم.
فرزندان عزیــزم تردید نکنید که بدون پایداری ،شــهامت،
جســارت ،سخت کوشی ،و البته مهر ورزی و فروتنی؛ تغییر
و تحــول و جریانــی وجود نــدارد .باید دســتی بر زد و به
درســتی پای در راه گذارد .خوشــبختی ،خود ،همین جاده
و جریان اســت ،سفر اســت ،مقصد نیســت .به تعبیر زنده
یاد دکتر شــریعتی اگر پیاده هم شــده سفر کن ،در ماندن
میپوســی .بکوشیم تا انسان باشیم ،انســان بمانیم و انسان
برویم .چارلــی چاپلین در نامه ی خود بــه دخترش تعبیر
لطیفی دارد :من فرشــته نبودم امــا تا آنجا که در توان من
بود ،تالش کردم تا آدم باشــم .تو نیز تالش کن که حقیقتاً
آدم باشی.
بنده در خالل ده ها سال معلمی و عشق و سوز و مجموعه ی
تجربیات کسب شده ،یک سینه سخن دارم که در این مختصر
چند توصیه به حضور دانشــجویان گرامی تقدیم می کنم .امید
است مفید واقع شود:
• در این دنیای فانی و بی مقدار ،پیوســته مراقب خود باشیم و
لحظه ای مالک و صاحب اختیار حقیقی خود را فراموش نکنیم.
به راستی ،چه گواراست نیایش به پیشگاه بی همتا ،آنگاه که از
همه بریده ای ،از خویش رسته ای و به او پناه برده ای.
• در کسب معرفت و علم آموزی هدفدار و مهارت های سودمند؛
همراه با طراوت ،حرارت و عشــق از همه ی توان خود استفاده
کنیم و در این مسیر هر سختی را تحمل کرده ،رنجی ببریم تا
به گنجی دست یابیم .آموخته های خود را به دیگران بیاموزیم
و در خدمت به مردم لحظه ای درک نکنیم .این مهم مســتلزم
شناخت دقیق هدف های انسانی ،برنامه ریزی صحیح و داشتن
نقشه ی درست راه ،و پیگیری مستمر است.
• به علم و عالم احترام بگذاریم و بکوشــیم تا ناآموخته ،سخن
نگوییم و ندانســته به کاری نپردازیم؛ و همواره اهل علم و عمل
باشــیم .پیوسته فرمایش موالی تقواپیشــگان امام علی (ع) را
راهنمای خود قرار دهیم که فرمود  :هیچ حرکتی نیست که تو
در انجام آن ،به معرفت و آگاهی نیاز نداشته باشی.
• پیوسته به دانش خود ژرفا بخشیم تا حیاتی معقول و زیستی
معنوی و اخالقی داشته باشیم.
• فرصت های اندک و گذرا را مغتنم شمرده ،اعتدال پیشه کرده و
از افراط و تفریط بپرهیزیم .با انصاف به امور بنگریم و از ابراز محبت
و تعامل انسانی با دیگران و جذب آنان لحظه ای غفلت نکنیم.
• درجازدن و به کار گِل مشــغول شــدن ،کار ما نیست .بنابراین،

تاج عشق بر سر نهیم .دستی برزنیم و پای در راه بگذاریم و کاری
بکنیم .پیوسته در کار دل جاری باشیم و بر بام زندگی ،رقص پرواز
را تجربه کنیم.
• هر جا که صفا ،صداقت و مهربانی هست ،هرجا که اعتدال طلبی
هســت ،هرجا که امید هست ،هرجا که نشــاط ،امنیت و آرامش
واقعی هست ،هرجا که نیازمندی هست ،سرجا حرکت و پویایی،
ایمان ،عشق و ایثار هست ،جانانه در صف مقدم آن باش.
• خواندن هدفدار و منظــم کتاب و به طور کلی آثار خوب که
نردبان پیشرفت است ،فراموش نشود .که به گفته ویکتورهوگو
خوشــبخت کسی است که به یکی از دو چیز دسترسی دارد؛ یا
کتاب های خوب و یا دوستانی که اهل کتاب باشند.
• از تجربه هر شکســت ،پند بگیریم و درس های فراوان آن را
بیاموزیم؛ که از دل هر شکســت ،فرصت های ارزشمند زاییده
می شود و پل هایی برای موفقیت شکل می گیرد.
• تالش مســتمر خود را در عرصه های سرنوشت سازی مانند
آموزش و پرورش ،دانشــگاه ،با نگاهی انســانی ،عمیق ،پویا و
چشــم انداز علمی ،فنی ،مولد و روشن متمرکز کنیم و از کوتاه
نگری ،بخشی نگری و نفع شخصی بپرهیزیم.
در انتهــا دعا مــی کنیم :خدایا! به فضــل و کرامت ،رذیلت ها
مانند غرور ،تکبر و خودشــیفتگی ،عوام فریبی ،ریا و چاپلوسی
اعتیادهای ویرانگر ،رشوه ،رانت خواری و انواع فساد ،کینه ،نفرت
و خشونت ،تهمت ،نیرنگ و دروغ ،انفعال ،یاس و ناامیدی،تلف
کردن لحظه های بی بازگشــت عمر ،شــهرت طلبی ،شــهوت
طلبی ،قدرت طلبی و دنیاپرســتی و دل سپردن به غیر خودت
را برای همیشه و از همه ی ما دور گردان.
خدایا! به عزت و جاللت فضیلت های اخالقی را بر ما ارزانی فرما.
خدایا توکل بر خود و گوهر های همیشه زیبای نیکویی؛ ایمان،
عشــق ،صفا ،صداقت ،مهربانی ،حسن خلق ،امید ،خردورزی،
هوشیاری ،شهامت ،شــجاعت ،اعتماد به نفس ،نشاط ،امنیت
و آرامش واقعی ،درستکاری ،پاکدستی و فروتنی ،جوانمردی،
گذشــت و ایثار ،مثبت اندیشــی ،وفای به عهد ،شــکیبایی،
حفــظ عزت ،حرمــت ،کرامت و حقوق انســان ها و در یک
کلمه انســانی زیســتن ،رســتگاری و بندگی بــه خودت را
مرحمت بفرما.
با ســپاس دوباره به پیشــگاه پروردگار و با آرزوی سالمتی
و ســعادت برایتان ،از همــه مخاطبان و دانشــجویان عزیز
ملتمس دعای خیر هستم.
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مقدمه
یونانیــان مطالعه منطــق به عنوان قوانیــن صوری را آغاز
کردند تا اندیشــیدن را هدایت کنند .آنان دلبستگی خاصی
به فن ســخنوری داشتند ،یعنی به هنر برقرار کردن ارتباط،
بویژه ارتباط شــفاهی و همچنین به منظــور متقاعد کردن
شــخص یا جمعی از اشخاص دیگر به پذیرفتن عقاید و آرای
آنــان .کلمه ی منطق در ابتدای امر کــه از یونانی به عربی
ترجمه شد معنی تفکر واســتدالل در آن نبود بلکه بر کالم
و گفتــار داللت می کرد و بعدهــا منطق به معنی علم فکر و
قوانین فکر در آمد .از منظر ارســطو ،منطق ابزار و وســیله
ی علوم و موضوع آن بذاته علم اســت ،در تعریف ابن سینا،
منطق صناعتی اســت نظری که ما را به شــناخت صورت و
مــواد صحیحی که ما را به حد و قیاس می رســاند ،رهبری
می کند و در نظر اســتوارت میل ،منطق علم به علم اســت
یعنی علم به اینکه انســان چگونه علــم پیدا می کند و چه
می شــود که بر امری بــه یق ین می رســد.حال می توانیم
بگوئیم منطق در یک معنای وســیع ،نقد و تحلیل فکر آدمی
از نظر نفس اندیشه است.
منطــق در زمان های قدیم در یونان ،هند و چین توســعه
یافت .منطق یونانی ،بطور خاص منطق ارســطویی (در کتاب
ارغنــون) را می تــوان در کاربرد و پذیــرش آن در علم و
ریاضیات دید .در قرون وســطی منطق ارســطویی توســط
فیلسوف های مســیحی واسالمی مانند ابن سینا مورد توجه
قــرار گرفت ولی از قرن چهاردهم به بعــد توجه چندانی از

طرف تاریخ نگاران به آن نشــد ،اما در قــرن نوزدهم مورد
بازنگری اساســی قرار گرفت و در اوایل قرن بیستم پیشرفت
در منطق ریاضی از کارهای برجسته کورت گودل و تارسکی
نشات گرفت.
منطق قدیم
علم یا معرفت و شناســایی قابل تعریف نیســت از آن جهت
که هر چیز بوســیله علم شــناخته می شــود ولــی علم را
بواســطه خودش باید شــناخت همانند وجود ( )Existence
که هر چیزی بر اثر وجود هستی می یابد و هست می گردد
ولی وجود ،هســتی و موجودیتش از خود است نه دیگری.
اقسام علم
علم به دو قســم حضوری و حصولی تقسیم می شود.
علــم حضوری :کــه آنرا علم بی واســطه نیز مــی گویند
عبارتســت از علم ذهن آدمی به حــاالت و کیفیات درونی
خویــش مانند علم به غم و شــادی ،بیــم و امید ،محبت و
نفرت.
علم حصولی :عبارتســت از حصول صورت (  )Formچیزی
در ذهــن و در نتیجه به وســیله فعالیت یکی از حواس پنج
گانه بدســت می آیــد مانند علم به رنگ ،طعــم ،بو ،نرمی،
زبــری چیزها که همه بــر اثر فعالیت حواس حاصل شــده
است.
علــم حصولــی بــه دو قســم تصــور(  )Conceptو
تصدیــق(  )Judgmentکــه هر کدام از آنها نیز به دو قســم

19

تصویر( :)1رابطه بین خورشید و گیاه
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بدیهی (  )Axiomaticو نظری (  )Speculativeتقســیم می
شود.
تصور :عبارتســت از حاصل شــدن صورت چیزی در ذهن
بدون آنکه حکم یا نســبتی به آن داده شود مانند تصور هوا،
سعدی ،ایران
تصور بدیهی :تصوری اســت که به آسانی در ذهن مجسم
شــود .مانند تصور گرمی و سردی ،سنگ و درخت
تصور نظری :تصوری اســت که به آســانی صورت نگیرد و
به کوشــش و تامل ذهن آدمی نیازمند باشــد .مانند تصور
خدا و روح
تصدیق :عبارتست از ایجاد رابطه بین دو تصور و به عبارت
دیگر تصدیق ،تصوری اســت که حکمی به آن ضمیمه باشد
البته ایــن حکم و نســبت دادن چیزی به چیــزی ،ممکن
اســت ،ایجابی (مانند هوا گرم است) یا سلبی (دروغگو مورد
اطمینان نیست) باشد.
هــر تصدیقــی در منطــق دارای ســه جز اســت :موضوع
(  ،)Subjectمحمول (  )Predicateو رابطه.

هوا
مثال:
(موضــوع)

گرم
(محمــول)

اســت.
(رابطه)

تصدیق بدیهی :آن اســت که ایجــاد رابطه بین موضوع و
محمول به آســانی صورت گیرد مانند تصدیق به اینکه آتش
می سوزد ،قند شیرین است.
تصدیق نظری :آنســت که برای ایجــاد رابطه بین موضوع
و محمول نیازمند کوشــش ذهنی و ایجاد مقدماتی باشــیم،
مانند تصدیق به اینکه  DNAدر هســته ســلول اســت و یا
زمین حرکت وضعی و انتقالی دارد.
علــم متکی بــر فرآیند دائمــی اســتنباط (  )Inferenceکه
از مشــاهده ی خــام تــا مفاهیم تبییــن کننده اســتمرار
دارد .هزاران ســال پیش وقتی انســان هــا از وجود نور در
آسمان ها ،مانند خورشــید ماه و ستارگان در تعجب بودند،
دریافتنــد که در برخــی از پدیده ها پیش بینی شــدنی و
برخی پیش بینی نشــدنی اند .اجسام شــگفت انگیز آسمان
شــب را یونانی ها ســیاره (  )Planeteنامیدند .تنها در قرن

هفدهــم بود که مســیر آنها شناســایی و قابلیت پیش بینی
یافت .حل معمای تعجب آور اجســام نورانی ،تشــخیص این
واقعیت بود که ســیاره ها اجسام کروی شکل بزرگی همانند
زمین اند که در مداری معین دور خورشــید می گردند .قرن
ها طول کشــید تا این راه حل تثبیت شــود .توجه داشــته
باشــید که واژه هایی چون "خورشید"" ،سیاره"" ،نیرو" و
"جاذبه" مفاهیمی اســتنباطی اند .این مفاهیم بسیار دورتر
از مشــاهده ی اولیه نور در آســمان اند و آن مشاهدات را
تبیین می کنند.
انســان ها هزاران سال ســیاره را مشاهده کرده ،احتماال از
آســمان شــب شــگفت زده بوده اند .قرن ها طول کشید تا
انســان ها درک کنند که سیارات واقعا چه هستند و چگونه
دور خورشید می گردند .علم ،داده های خام برای دستیابی
به اســتنباطی که ممکن است تبیین کننده مشاهدات باشد،
مطالعه می کند.
موضوع منطــق ،معلومات تصوریه و تصدیقیه اســت ،از آن
جهــت که ما را به شــناخت مجهوالت تصوریــه و تصدیقیه
می رساند.
تصدیقــات معلومی که ما را به شــناخت تصدیقات مجهول
می رســاند ،اســتدالل مــی نامنــد .در واقع اســتدالل از
توالــی احــکام (  )Sequence of Statementsکــه مقدمات
(  )Premisesنامیده می شــود و یک حکم (  )Statementکه
نتیجه (  )Conclusionنامیده می شــود ،تشکیل شده است.
بدیهی اســت که هــر تصدیــق معلومی برای شــناخت هر
تصدیق مجهولی مفید نیســت بلکه باید ارتباط و ســنخیت
بین معلوم و مجهول برقرار باشــد ،پــس تصدیقات و گزاره
های (  )Propositionsمعلومه در علوم ریاضی برای شناخت
تصدیقات و قضایای مجهوله در علــوم طبیعی مفید نخواهد
بود.
تقسیم بندی استدالل
اســتدالل بر سه قسم است  :اســتقراء (  ،)Inductionقیاس
(  )Deductionو تمثیل ( .)Analogy
استقراء :اســتدالل از جزئی به کلــی است و به این منظور
مــوارد جزئی گوناگــون را در نظر می گیریــم و قانون کلی
بدســت می آوریم مثال با بررسی ســلول های چند گونه ی
گیاهی ،می بینیم که آنها دارای دیواره سلولی و کلروپالست

هســتند ،آنگاه از این بررسی های جزئی ،قانون کلی بدست
مــی آوریم و می گوییم " همه ســلول هــای گیاهی دارای
دیواره سلولی و کلروپالست هستند".
اســتقراء به دو صورت تام و ناقص تقسیم می شود.
اســتقراء تام :عبارتست از بررســی همه ی موارد یک امر
بــه خصوص بــه طوریکه همه ی افراد آن مورد مشــاهده و
آزمایــش قــرار گرفته اند تــا از صحــت آن اطمینان کامل
بدست آید.
اســتقراء ناقص :عبارتست از بررســی پاره ای از جزئیات
امری و نســبت دادن آن به همه ی افراد ،مانند اینکه گفته
شده اســت که " هر حیوانی در هنگام جویدن فک زیرینش
می جنبد" ولی بعدا دیده شــده که نهنگ چنین نیست بلکه
بــه هنگام جویدن فک باالیش می جنبد.
بــا توجه به اینکه اســتقراء تام انجامش غیر ممکن اســت و
اســتقراء ناقص نیز مفید یقین نیست حکما و علمای منطق
آن را فاقد ارزش و اعتبار دانســته و فقط مفید ظن و گمان
می دانند ولی همان طوری که می دانید استدالل استقرائی
در دو فرق اخیــر و بخصوص در علوم تجربی اهمیت فراوان
یافته و این بدان علت اســت که اســاس اســتقراء بر قانون
علیــت قرار دارد .بر طبق این اصل هــر پدیده و حادثه ای
کــه در طبیعت اتفــاق می افتد ،علت و ســببی دارد که به
وسیله مشــاهده ،تجربه و آزمایش ،علت آن معلوم می شود
و اصــوال کار علم یافتن علل حوادث و وقایعی اســت که در
این جهان به وقوع می پیوندد.
برهان اســتقرایی گهگاه رویکــرد از پائین به باال نیز نامیده
می شــود .وقتی مــا آن را به کار می گیریم ،مشــاهدات و
ســنجش های ما ممکن است یک الگوی عام را نشان دهند.
در واقع آن ســبب خواهد شــد که ما فرضیــه ای تجربی،
چیــزی که می تواند کاوش شــود را قانونمند ســازیم و در
پایان برخــی نتیجه های عام از آن بگیریم مانند:
این زنبور عسل (  )Beeمرا نیش زد .آن یک hymenopteran
است.
ایــن زنبور بــی عســل (  )Waspمــرا نیــش زد .آن یک
 hymenopteranاست.
ایــن مورچه آتشــین (  )Fire Antمرا نیــش زد .آن یک
 hymenopteranاست.
یــک الگــو در ذهــن مــا بوجــود مــی آید کــه همه ی
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 hymenopteranنیش زننده هستند.
دانشــمند پخته به ایــن نکته توجه خواهد کــرد که ممکن
است اســتثناهائی نیز در این قانون کلی وجود داشته باشد
و گاهی یک قانون عام به طور کامل زیر ســوال رود.
قیاس :اســتدالل از کلی به جزیی است و آن قضیه ای است
کــه از دو قضیه ی دیگر که مقدمه ی قیاس اند ،بوجود می
آید مانند "هر انســانی حیوان اســت" و "هر حیوانی جسم
است"؛ پس "هر انسانی جسم است".
اســتدالل قیاسی بر اصل هویت قرار دارد .بر طبق این اصل
هر چیز خودش اســت ،انسان ،انسان است و درخت ،درخت
اســت .استدالل قیاسی در منطق ،فلســفه و ریاضی اهمیت
فراوان دارد و یکی از بخش های اساســی استدالل علمی به
شــمار رود زیرا امکان می دهد کــه از قوانین عام نظریه ای
علمی پیش بینی های خاص حاصل شــود .استفاده از قیاس
در حکم طبیعت ثانوی اســت و معموال هیچ مشکل و مسئله
ای به بار نمی آورد ،به شــرط آن که به یاد داشته باشیم که
قیاس محدود به نشــان دادن نتیجه ی منطقی است :صحت
نتیجــه از صحت مقدمه ها ناشــی می شــود .منطق ممکن
اســت هیچ چیز درباره ی صحت مقدمه ها نگوید.
قیاس همانا اســتفاده از اســتدالل منطقی برای به دســت
آوردن گزاره های تازه از گزاره های موجود است.دلیل مهم
بودن قیاس در علم این اســت که نظریه های علمی همگی
کلــی اند .نظریــه ی گرانــش نیوتن مبتنی بــر این دعوی
اســت که همه ی جفت اشــیاء در جهان با ســرعتی جذب
یکدیگر می شــوند که قانون واحدی بر آن حکمفرماســت و
بــا معادله ی ریاضی بیان می شــود (.)F = Gm1 m2 / r2
کلیت چیزی اســت که علم را کاربرد پذیر می ســازد ،و از
این رو با هنر یا موســیقی فرق دارد .نمی توانید از سمفونی
نهــم بتهوون چیزی اســتنتاج کنید ،در واقــع حتی ناگزیر
نیســتید که برایش ارزشی قائل باشــید ،و اگر در فرهنگی
با ســنت موســیقیایی متفاوتی پرورش یافته باشــید ممکن
اســت به ارزش آن پی نبرید .اما از علم مکانیک نیوتونی می
توانید اســتنتاج کنید که چگونه قفســه یا پل بسازید یا فضا
پیمــا طراحــی کنید و در همه ی فرهنگ هــا می توانید از
آن اســتفاده کنید .استدالل قیاســی راهی نیز برای تائید یا
ابطال نظریــه ای علمی فراهم می آورد .مطرح کردن نظریه
ای کلی بســیار پر مخاطره است ،زیرا به محض مطرح شدن،

هر کســی می تواند نتیجه هائی (خاص) از آن بگیرد.
بگذاریــد به مثال  hymenopteranبرگردیم و زنبور عســل
را در مشت گیریم:
همه ی زنبور های عســل نیش زننده هستند ( ایده ی کلی
که در باال با اســتقراء به آن رسیدیم).
این چیز که در مشــتم است یک زنبور عسل است.
بنابراین ،این چیــز احتماال می تواند مرا نیش بزند! ( نتیجه
خاص)
شــاید آزمودن چنین فرضیه ای دردناک باشد!
در واقع اســتدالل قیاســی از جوهر (  )Essenceاشیاء آغاز
می شود و آنگاه بوسیله آن به چگونگی اعراض ( )Accident
اســتدالل می شــود ،در حالی که در اســتقراء از اعراض به
چگونگی جواهر استدالل می شود.
برای فهــم معنی جوهــر و َع َرضبه این قضیــه توجه کنید،
هرگاه بگوییم این ســیب ،جســم و سرخ رنگ است ،جسم
را جوهــر مــی نامیم چون بــه خود قائم اســت ،ولی رنگ
ســرخ را عرض می نامیم زیــرا در تحقق و وجود خویش به
جســم نیازمند است ،یعنی باید جســمی باشد تا رنگ سرخ
عارض آن شــود.بطور کلی رنگ ها و شــکل های هندســی
همه اعراض اند ،زیرا باید جوهرهای جســمانی وجود داشته
باشــند تا رنگ و شکل به آن ها عارض شود.
تمثیل :اســتدالل جزئی به جزئی اســت و اســاس آن بر
شــباهت بین دو چیز قرار دارد ،ماننــد فک دریایی باهوش
است و فیل دریایی شبیه به اوست پس فیل دریایی باهوش
است.
تمثیل در اصطــاح متکلمان و فقیهان " قیاس" نامیده می
شود و با شــرایط مخصوصی مفید یقین است.
منطق تجربی (استقرایی)
در قرن شــانزدهم میالدی همزمان با یورش و انتقاد برعلیه
کلیه ســنت ها و روش های دیرین ،حمالت ســختی هم به
منطق ارسطویی آغاز شــد .فرانسیس بیکن (1626-1561
م) و اســتوارت میــل (1873-1806م) انگلیســی در دوره
ی جدیــد به نواقص و نارســایی های منطق ارســطویی در
کار تحقیــق علمــی پی بردند و با اعتراضات ســختی که به
این شــیوه تحقیق (قیاســی) وارد کردند بیهودگی آن را در
کاوش های علمی مدلل داشتند.

بــر طبق این ،مفاهیم و اصول اولیــه محصول حس و تجربه
ی آدمی اســت و قانون یا اصل از مشــاهده ی وقایع بدست
می آیــد .قبل از تجربه ،ذهن آدمی لوح ســاده ای اســت
که بر آن هیچ چیز نقش نبســته اســت .دلیل صحت قیاس
منطقــی (  )Syllogismچیــزی جز تجارب ثابت و مســتمر
آدمی نیســت ،تحقیق علمی برای شــناخت قوانین طبیعت
بوســیله مشاهده و آزمایش و سرانجام استقراء میسر است و
قیاس منطقی ما را به کشــف حقایق عالم رهبری نمی کند.
اســاس علــوم تجربی مبتنی بــر اعتقاد به دو اصل مســلم
اســت یکی "اصل جبر علمی" یعنــی قانون بر حوادث این
عالم حاکم اســت و بخت و تصادفی وجود ندارد .دیگر اصل
"علیت " اســت ،یعنی هــر چیز علت و ســببی دارد و در
شــرایط یکســان اتفاق می افتد و کار علم هــم یافتن علل
حوادث گوناگونی اســت که در طبیعت اتفاق می افتد.
از آنجــا که حمله به منطق ارســطویی و دفاع از روش های
تجربی در اروپا ابتدا توسط فرانســیس بیکن مطرح گردید،
ما در چاپ بعدی این مجله به نظرات و آرای این فیلســوف
بیشتر خواهیم پرداخت.
منطق جدید
به دنبال منطق تجربی اســتوارت میــل منطق های دیگری
چــون منطق دیالکتیک ،منطق ریاضی ،منطق پراگماتیســم
پا به عرصه گذاشتند و هر یک سعی کرد قواعدی در درست
اندیشــیدن و درســت تحقیق کردن در علوم مختلف بدست
دهد.
 )1منطــق دیالکتیک :هگل در ســال  1770میالدی در
آلمان بدنیا آمد ،از میــان تالیفات مختلف " کتاب منطق "
او اهمیت خاصی دارد .فلســفه ی او بدشــواری فهم معروف
اســت .لیکن منطق او شــباهتی به منطق پیشــینیان ندارد
زیــرا نه بیان قواعد اســتدالل می کند و نه قاعدی بدســت
مــی دهد که جلوگیری از خطای فکر را موجب شــود ،بلکه
منطق او معرفت وجود اســت و در آن کوشش عقل آدمی را
تعقل معقوالت و کشــف مقوالت بیان می کند .هگل عینیت
کاملــی بین موجــود و معقول می بینــد ،در نظر او هر چه
واقع است ،عقلی اســت و هر چه معقول است ،واقع است و
بنابراین تعقل معقوالت عبارتســت از تحقق موجودات.
ماتریالیســم به معنــی مکتب مــادی و دیالکتیک در زبان

یونانــی بمعنی مباحثه و گفتگوی بین دو طرف اســت .این
مکتب از آراء فلســفی هراکلیتوس فیلســوف یونانی که در
قــرن پنجم پیش از میالد می زیســت ،بهــره فراوان گرفته
اســت .هراکلیتوس بر این عقیده بود کــه جهان در تغییرو
تحــول دائمی اســت و هیچ چیــز وجودش ثابــت و پایدار
نیســت .این مکتب شیوه ی خاصی را در تحقیق علمی ارائه
می دهد که با شــیوه پیشــینیان متفاوت است و آن را می
تــوان مبتنی بر چهار اصل توصیف کرد:
الــف) حرکت و تغییر دائمی همه ی موجودات.
ب) تاثیــر متقابل حوادث و موجودات در یکدیگر.
ج) امکان اجتماع اضداد
کمــی در مرحله معینــی تبدیل به
د ) جهــش (تغییرات ّ
تغییر کیفی می شود)
 )2منطق ریاضی :دو تن از فیلســوف های برجســته قرن
بیســتم ،برترانــد راســل ( 1872-1970م) و آلفرد نورث
وایتهــد ( 1861-1947م) صورت کاملی از منطق ریاضی را
تدوین کردند ،ولی ریشه ی آن را در افکار دکارت فیلسوف
فرانســوی قرن هیجدهــم می یابیم .دکارت منطق ارســطو
را نپذیرفــت و درصــدد ایجاد منطق جدیــدی برآمد که به
موجــب آن امور کیفی را تبدیل بــه امور کمی کند .در نظر
او تنها علم ریاضی منطق حقیقی عقالنی اســت.
در منطق ریاضی عالئم و نشــانه ها به جای کلمات و گزاره
ها به کار برده می شــوند .در عالم اسالم ابوالبرکات بغدادی
و خواجــه نصیرالدین طوســی به این کار اقــدام کردند ،در
قرون وســطی ریموند لیــل در کتاب فن کبیر و در دوره ی
جدید هابز ،الیب نیتز ،یولر و آرتور شــوپنهاور (در کتاب "
جهان همچون اراده و تصور " ) به ترســیم صور و اشــکال
مبادرت ورزیدند.
الیب نیتز فیلسوف آلمانی با پیشنهاد وضع یک زبان عمومی
علمــی ،راه مصون ماندن از خطاها را نشــان داد .لیکن در
قرن نوزدهم با پیشرفت ریاضیات و ظهور دانشمندانی چون
بول انگلیســی ،پینو ایتالیائی و فرگه آلمانی زمینه مساعدی
برای ابداع منطق جدید بدســت راســل و وایتهد انگلیســی
فراهم شد.
در اینجــا به برخی از عالئم در منطــق ریاضی با ذکر مثال
اشاره می کنیم:
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در تولد کامپیوترهای مدرن بازی کرد.
 )3پراگماتیســم :از جمله منطق های عمیــق و پیچیده
اســت که درحــدود ســال  1870در آمریکا پا بــه عرصه
گذاشــت .از جمله چهره های برجسته آن می توان به چالز
پیرس ،ویلیام جیمز و جان دیوئی اشــاره کرد.اســاس این
مکتب بر ماکســیم پراگماتیسم بنا نهاده شده است(.ماکسیم
 :هر قانون ســاده و حائز اهمیــت (  )Memorableیا هدایت
کننده زندگی).
در کارهــای پیــرس و جیمز ،ماکســیم پراگماتیســم برای
مفهوم صحت (  )Concept of Truthبکار گرفته شــد.
جان دیوئی شــخصیت برجسته مکتب پراگماتیسم در کتاب
 The Theory of Inquiry logicبنــای منطــق خــود را بر
این اصل مســلم می گذارد که نظر و عمــل پیوند محکم و
ناگسســتنی دارند ،و هر آنچه نظری اســت باالخره به عمل
منتهی می شــود و هر آنچه عملی اســت مســبوق به نظر
اســت .گــزاره ها در نظر او وســیله ی رســیدن به هدف و
مقصود معینی هســتند ،در نتیجه کالمی که ما را به مقصود
معینی نرســاند از گردونه منطق خارج است.

مثال :زنبورها زرد و قرمز هسنتد.
زنبورها قرمز نیستد.
بنابراین زنبورها زرد هستند.
اجازه دهیــد :P ،زنبورهــا زرد هســتند ،و  Qزنبورها قرمز
هستند ،باشند.
بازنویسی استدالل:
 ( or ) Qیا P
 ( Not) Qنفی
بنابراین P
اســتفاده ازرابط هــای منطقــی ( )Logical Connectives
گــزاره های چند جزئی و پیچیده تری از گزاره های ســاده
ایجاد می کند.
 نشــان دهنده" نفی" ( )notاســت -P .نفی کننده ی Pاست)Negation ( .
 Vنشــان دهنده" یا" (  )orاســت  PVQ .جدا کننده  Pو Q
است)Disjunction ( .
 8نشــان دهنده"و" (  )andاست P 8 Q .عطف کننده Pو Q
است)Conjunction ( .
 Butدر انگلیس��ی اغلب به عنوان عطــف کننده ترجمه می
شود.به این جمله توجه کنید:
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چکیده  :بیماری های مشــترک انســان و حیوان عفونت هایی را شامل می شوند که بین انســان و حیوانات مهره دار قابل انتقال
هستند و از ابتدای زندگی بشر بر کره خاکی وجود داشته اند اما در سال های اخیر اهمیت دوچندانی پیدا کرده اند و امروزه نه تنها
از لحاظ بهداشت و سالمت بلکه از نظر اقتصادی و سیاست بین الملل نیز جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده اند و اعالم حضور
هر یک از آنها در کشــور مشــکالت بسیاری را بر جای خواهد گذاشــت .بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان را میتوان از
لحاظ عامل ایجاد کننده بیماری به چهار گروه باکتریایی ،ویروسی و قارچی و انگلی تقسیم بندی نمود.
واژگان کلیدی :انسان ،بیماری های مشترک ،دام.
مقدمه
بیماری های مشــترک بیماری ها یا عفونت هایی هستند که
بین انسان و سایر حیوانات مهره دار در شرایط طبیعی منتقل
می شــوند[ Rudolf Wirchow .]1،2،3در قرن نوزدهم نام
زئونوزها (  )Zoonosesرا به بیماری های مشترک بین انسان
و حیــوان اطالق نمود و آن ها را تحــت عنوان بیماری های
عفونی که انســان از حیوانات اهلی می گیــرد ،تعریف کرد.
نظر به اینکه این تعریف جامعیت کلی نداشــت تغییراتی در
آن داده شــد و بیماری های مشــترک شــامل بیماری ها یا
عفونت هایی شــد که انســان از حیوانات اهلی و وحشی می
گیــرد و یا به آن ها منتقل می کند .بعد از جنگ جهانی دوم
با گســترش عالقه و مطالعه بــر روی این گروه از بیماری ها
لزوم تغییراتی در تعریف آن ها ضروری تشــخیص داده شد.

تصویر( :)1عوامــل دخیل در ایجاد بیماری های مشــترک بین
انسان و حیوان

کمیته کارشناســان بیماری های مشــترک سازمان بهداشت
جهانی در ســال  1966این بیماری ها را بر اســاس مخزن
انتشــار آنها در طبیعت به این شکل تعریف کردند " :بیماری
های مشــترک بیمــاری ها و یا عفونت هایی هســتند که به
شــکل طبیعی بین حیوانات مهره دار و انســان قابل انتقال
هســتند" .انواع عوامل پاتوژن نظیر باکتری ،ویروس ،قارچ
و انگل می تواند مســبب ایجاد این نوع بیماری ها باشند که
هرکدام به اختصار طی این شــماره و شماره های آتی بحث
می شود[.]2
تقسیم بندی بیماری های مشترک
روش های مختلف تقســیم بندی بیماری های مشــترک بر
مبنــای متفاوتی بر حســب روابط عامل عفونــی بیماریزا و
میزبان ها اســتوار اســت .بطور کلی بیماری های مشــترک
را بر اســاس عامل ،ســیر تکاملی عوامل بیماری زا ،مخازن
طبیعی بیماری و گروه حیوانات مخزن در وحله اول به چهار
دســته تقسیم بندی می کنند که هر کدام از دسته ها ممکن
اســت به گروه های فرعی طبقه بندی شوند[.]2
الف .تقسیم بندی بر اساس عامل
این نوع تقســیم بندی بر مبنای عامــل ایجاد کننده بیماری
اســت که بر اســاس آن زئونوزها تحت عنوان بیماری های
مشــترک ویروســی ،باکتریایی ،قارچی و انگلی تقسیم بندی
می شوند[.]2
ب .تقسیم بندی بر اساس سیر تکاملی عامل بیماری زا
مبنای این نوع تقســیم بندی موضوع تکامل و یا تزاید عامل
بیماری زا می باشد.
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بر این اســاس بیماری های مشــترک خود بــه چهار گروه
مشــخص به شرح زیر تقسیم بندی می شوند[:]2

یا تنیازیس که غیر از انسان یک یا دو میزبان مهره دار دیگر
در ادامه ســیکل حیاتی عامل بیماری دخالت دارند.

.1زئونوزهای مســتقیم (  :)Direct Zoonosesزئونوزهای
مســتقیم یا تک میزبانی به گروهی از بیماری های مشترک
بین انسان و دام اطالق می شــوند که انتقال مستقیم دارند
بدیــن ترتیب کــه عامل بیماری زا از یــک میزبان مهره دار
مبتــا به یــک میزبان مهــره دار حســاس از طریق تماس
مســتقیم و یا توســط یک ناقل بی جــان (  )Vehicleمنتقل
می شــود و در این نقل و انتقال عامــل بیماری زا هیچگونه
نیــازی به تغییر و تبدیل تکاملی ندارد و ممکن اســت برای
تداوم ســیکل حیاتی عامل بیمــاری در طبیعت فقط به یک
گونــه حیوان مهره دار نیاز باشــد همچــون بیماری هاری و
تریشینوز ویروسلوز (تصویر.)2

.3متازئونوزها (  :)Meta Zoonosesعامل بیماری در این
گروه از بیماری ها برای تــداوم حیات عالوه بر میزبان مهره
دار بــه میزبان بی مهره نیز نیــاز دارد همچون عفونت های
ناشی از آریوویروس ها ،تریپانوزوماها ،طاعون ،شیستوزوماها
و لیشــمنیاها که عامل بیماری قبــل از آنکه به میزبان مهره
دار منتقل گردد ،الزم اســت مدت زمانی در بدن میزبان بی
مهره (بند پایانی مانند پشــه و شــپش) مراحل تکاملی خود
را بگذراند.

.2زئونوزهای چرخه ای (  :)CycloZoonosesزئونوزهای
چرخــه ای یا زئونوزهــای دو یا چند میزبانــی به گروهی از
بیماری های مشــترک اطالق می شــوند که در سیر انتقال
آنهــا دو یا چند میزبان مهره دار نقــش دارند .عامل بیماری
در بــدن یکی از میزبان های مهره دار تغییراتی پیدا می کند
تــا بتواند بــرای میزبان مهره دار دیگر بیماری زا باشــد .در
ســیکل حیاتی عامل بیماریزای مشترک گروه سیکلوزئونوزها
میزبان های بی مهره نقشــی ندارند .مثل بیماری هیداتید و

.4ســاپروزئونوزها (  :)SaproZoonosesبــه گروهــی از
بیماری های مشــترک اطالق می شــود که عامــل بیماری
مرحله ای از رشــد و ســیر تکاملی خود را ممکن است خارج
از بــدن موجودات زنــده (خاک ،اغذیه و گیاهــان) بگذراند؛
همچــون عامل هیستوپالســموز (انواع قــارچ ها) و الروهای
مهاجــر که برای تداوم ســیکل حیاتی آن ها عالوه بر میزبان
مهره دار منابع بی جان نیز الزم است.
هر کدام از این چهار گروه اصلی زئونوزها از نظر اپیدمیولوژیکی
دارای اهمیــت بوده و در عین اینکــه از همدیگر متمایز می
باشــند دارای وجوه مشترک و متشابه نیز می باشند.
ج .تقسیم بندی بر اساس مخازن طبیعی بیماری ها

26
تصویر :2مســیرهای رایج و دارای پتانسیل انتقال عفونت بین حیوان و انسان[.]4

اگر بیماری های مشــترک را از زاویه مســائل دامپزشکی و
بهداشــت عمومی مورد مطالعه قرار دهیم ،الزم اســت نقش
حیوانــات مهره دار و انســان در نگهداری عامــل عفونی به
عنوان مخزن بیماری در طبیعت مشــخص گردد و بر مبنای
آن بیمــاری های مشــترک انســان و دام را تقســیم بندی
نماییــم .در این روش بیماری های مشــترک در ســه گروه
فرعی زیر قرار می گیرند[.]2
.1آنتروپروزئونوزها(  :)AntroproZoonosesدر این گروه
از بیماری های مشــترک حیوانات مهــره دار مخزن عفونت
بوده و برای انسان منشــا آلودگی می باشند همچون هاری،
ســیاه زخــم ،بروســلوز ،اکینوکوکوز .در تمــام این گروه از
بیماری ها ،انســان میزبانی بن بست است و نمی تواند مخزن
عفونت برای ســایر میزبــان ها قرار گیرد .عــدم انتقال این
بیماری ها از انســان به ســایر میزبان ها به این علت نیست
که انســان یک مانع قطعی بیولوژیک برای انتقال است بلکه
مانع اصلی انتقال ،به دالیل اجتماعی و فرهنگی اســت .مثال
اگر هیداتیدوز را در نظر بگیریم ،به علت اینکه جســد انسان
بر مبنای دالیل مذهبی ،اجتماعی ،فرهنگی و ســنتی دفن و
یا ســوزانده می شود و در دسترس میزبان های حساس قرار
نمی گیرد کیســت هیداتید انســانی نمی تواند منبع انتقال
برای ســگ (میزبان اصلی) باشــد .در حالیکه در بین بعضی
از افراد قبائل آفریقای شــرقی که به شــدت هــم آلوده به
کیســت هیداتید هستند جســد انسان را دفن نکرده و کفتار
یا شــغال که به این انگل حساس هســتند از طریق خوردن
جســد انسان ،مبتال به این بیماری می گردند.
.2زئوآنتروپونوزها(  :)Zoo Anthroponosesدر این گروه
از بیماری ها انســان مخزن عفونت بــرای حیوانات مهره دار
اســت .اگرچه تعداد بیماری هایــی که در این گروه قرار می
گیرنــد چندان زیاد نیســت و یا به علت اینکه ســیر طبیعی
برخــی از بیماری های عفونی هنوز به طور کامل مشــخص
نشده است ،نقش اساســی انسان در انتشار بعضی از بیماری
های مشــترک و انتقال آن به حیوانات مهره دار کامال روشن
نشــده اســت .در زمینه این گروه از بیماری های مشــترک
مطالعات اخیر نشان داده اند که سگ به آسیب اسهال خونی
انسان (  )Entammoebahistolyticaحساس بوده و از طریق
انســان مبتال می گردد و همچنین انتقال ســل از انسان به
ســگ و سرخک از اطفال به میمون گزارش شده است .البته
در اســهال خونی حیــوان پس از ابتال کیســت انگل را دفع
نکرده و تنها شکل تروفوزوئیت آنرا دفع می کند که این فرم

در انتقــال بیماری نقش چندان مهمی ندارد.
.3آمفیوکســونوزیس (  :)Amphixnosisدر این گروه از
بیماری ها هم انســان و هــم حیوانات مهــره دار دیگر می
تواننــد مخزن عفونت واقع شــوند و انتقال دوطرفه از هر دو
قطب می تواند برقرار شــود .اســتافیلوکوک های کوآگوالز
مثبــت می توانند مثال خوبی برای این گروه از بیماری های
مشــترک باشند .انســان و ســگ هر دو مخزن این عفونت
بــوده و انتقال متقابل آن از هــر یک از میزبان ها به یکدیگر
عملی اســت .گاهی به دالیل موقعیت هــای خاص و منطقه
ای و عــدم شــناخت کامل گــردش طبیعی عامــل عفونت
تقســیم بندی در این گروه ممکن اســت متفاوت باشد برای
مثال بیماری کاالآز (  )Kalaazarیا لیشــمانیازیس احشــایی
در منطقــه مدیترانــه و چین یک بیماری مشــترک از گروه
 Amphixonosisمی باشد در حالیکه در هندوستان بیماری
فقط در انســان دیده شده اســت و انتقال منحصرا ً از انسان
به انســان است .همچنین شیســتوزوما مانسونی در افریقای
غربی از گــروه  Amphixonosisمی باشــد .در حالیکه در
مصر هنوز برای این انگل مخزن حیوانی پیدا نشــده است.
د .تقسیم بندی بر اساس گروه حیوانات مخزن
این تقســیم بندی بیشــتر بــه منظور کنتــرل بیماری های
مشــترک ارزش داشته و مورد اســتفاده قرار می گیرد و بر
اســاس آن بیماری های مشترک در ســه گروه زیر قرار می
گیرند:
عفونت های مشــترک بین حیوانات وحشی و انسان
( )Wild animal man shared infection
عفونت های مشــترک بین حیوانات اهلی شده و انسان
( )Demesticated animal man shared infection
عفونت های مشــترک بین حیوانات اهلی و انسان
( )Domestic animal man shared infection
در حال حاضر از تمام تقســیم بندی های مشخصی که در باال به
اختصار ذکر شد مفیدترین آن ها تقسیم بندی است که بر اساس
روند انتقال و سیر تکامل و تزاید عوامل عفونت زا انجام گرفته است
زیرا در این روش از تقســیم بندی بیماری های مشترک هر گروه
دارای خصوصیات اپیدمیولوژیکی مشابه می باشند و در این مجموعه
ســعی می شود بر مبنای این تقسیم بندی به ترتیب بیماری های
ویروســی ،باکتریایی و انگلی را با تاکید بر عفونت هایی که از نظر
بیماری زایی در بهداشــت عمومی حائز اهمیت می باشند و گاهی
مخاطرات جدی و کشنده در انسان و حیوانات ایجاد می کنند
مورد بررســی و مطالعه بیشتر قرار دهیم[.]2
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و هاری (  )Rabeisمنشــا ویروســی داشــته که از این بین
بیمــاری هاری به اختصار در ذیل بحث می گردد [.]2

مسیرهای انتقال عفونت بین حیوان و انسان
بــه دلیل روش های گوناگون در معرض قرار گرفتن انســان
با حیوانات ،مســیرهای مختلفی به منظــور ابتال به بیماری
های مشــترک وجــود دارد .که در این بین انســان ،محیط
و حیوانات (وحشــی-خانگی) هرکدام نقش بســزایی برعهده
دارند .بر این اســاس مســیرهای انتقال عفونت به دو دسته
مســتقیم و غیرمستقیم تقســیم بندی می شوند که در این
بین در معرض حیوانات (وحشــی -خانگــی) قرار گرفتن از
اصلی ترین عوامل ابتال به بیماری مشــترک به روش مستقیم
و تماس با عوامل محیطــی آلوده از مهمترین عوامل ابتال به
بیماری مشــترک به روش غیر مستقیم است[.]4
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بیماری های ویروسی
با اینکه ویروس ها در خارج از ســلول های میزبان به حالت
خنثی به ســر می برند ،اما هنگامی که ویروس وارد ســلول
میزبان می شود اســیدهای نوکلئیک آن فعال گشته و منجر
بــه تکثیر ویروس می گردد بنابراین از نظر بالینی ویروس ها
را مــی توان موجودات زنده در نظر گرفت زیرا آن ها همانند
باکتری ها ،قارچ هــا ،و پروتوزوئرهای بیماری زا ،آلودگی و
بیمــاری ایجاد می کنند .چون ویروس هــا فاقد آنزیم های
الزم برای متابولیســم ســلول بوده و یا معدودی از آن ها را
دارا می باشــد (آنزیم های الزم برای ســنتز پروتئین ،اسید
نوکلئیک و تولید انرژی) لذا برای تکثیر پیداکردن بایســتی
از ماشین متابولیکی ســلول میزبان استفاده نمایند .ویروس
هــا فقط به درون گونه های خاصی تکثیر پیدا می کنند و از
این رو آن ها را به سه گروه اصلی بنام ویروس های حیوانی،
ویروس های گیاهــی و باکتریایی (باکتریوفاژ) تقســیم می
کنند[ .]5در ارتباط با بیماری های مشــترک بین انســان و
دام بیماری های اکتیمای مسری ( ،)Contagious Ecthyma
آبلــه گاوی (  ،)Gaw Poxآبلــه انســان (  ،)Varioleعفونت
ویروسی (Bبین انسان و میمون) ،پسیتاکوز ( )Pscittacosis

بیماری هاری ( )Rabies
هاری یک بیماری ویروســی کشــنده و حاد سیستم اعصاب
مرکزی اســت کــه در حیوانات اهلی و همچنین در انســان
ها موجب مرگ می شــود .ویروس هــاری متعلق به جنس
 lyssavirusو از خانواده  Rhabdoviridaeاست .این ویروس
به شــکل بسیار وســیع بین حیوانات و انسان منتشر بوده و
تقریبا تمام حیوانات خونگرم و پرندگان به آن حســاس می
باشند .بیماری انســانی اغلب در اثر گاز گرفتن حیوانات هار
که معموال ســگ ،گربه و یا خفاش اســت بــه وجود آمده و
مسبب ایجاد آنسفالیت حاد کشنده در انسان می باشد[.]2،6
بیماری هاری از ســه هزار ســال قبل از میالد مســیح مورد
شناخت انسان بوده اســت همچنین  Democritusطبیب و
فیلســوف یونانی در  500ســال قبل از میالد مسیح بیماری
هاری را در ســگ شرح داده اســت .بیماری هاری در تمام
نقاط دنیا گســترش داشته است و ســاالنه تعداد بیشماری
انســان تحت روش هــای مختلف درمان و پیشــگیری ضد
هاری قرار گرفته و یــا در اثر ابتال به بیماری هاری تلف می
شــوند .حساســیت میزبان های متعدد در حیوانات مختلف
(گوشــتخواران ،علفخــواران ،جوندگان ،پرنــدگان و خفاش
ها) اهلی و وحشــی موجب گسترش وســیع بیماری شده و
عالوه بر اهمیت بهداشــتی و اقتصادی مشــکالت عمده ای
را در پیشــگیری و کنتــرل بیماری موجب گردیده اســت.
علیرغم پیشــرفت های حاصل در تکنولوژی و علوم پزشکی و
مطالعات گســترده ای که در مورد هاری به عمل آمده است
متاســفانه هنوز معالجه اختصاصی مبتالیان به بیماری هاری
امکان پذیر نیســت و بیماران با فجیع ترین وضع محکوم به
مرگ هســتند .به همین علت نقش مبارزه با حیوانات ناقل و
اجرای طرح های پیشــگیری و کنترل و ریشــه کنی بیماری
هاری از اهم مســائل اســت که در این ارتباط وجود واکسن
هاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است [.]2
تاریخچه و عامل بیماری
مطالعات سیستماتیک در زمینه هاری و ایجاد بیماری تجربی
را میتوان با نام  Zinkeدر ســال 1804و  Refferschiedدر
ســال 1813آغاز نمود .این دو محقق بــا تزریق بزاق آلوده
سگ توانستند بیماری را به ســگ های سالم منتقل نمایند.
در ســال 1827لوئی پاستور نشــان داد که مرکز عفونت در
اعصاب مرکزی اســت .پاستور ویروســی را که در طبیعت از

حیوان به انســان منتقل شــده و در انســان ایجاد بیماری
میکنــد  Street Virusنامیــد .در شــدت و قدرت بیماری
زایی این ویروس تغییرات قابل مالحظه ای ایجاد می شــود
بعضی از ســویه هــای آن دارای دوره کمون طوالنی بوده و
عــاوه بر اینکه به سلســله اعصاب مرکــزی هجوم می برند
قادر هســتند که غدد بزاقی را نیز آلــوده نمایند ،در حالیکه
عده ای دیگر به شــکل بســیار ســریعی به سیستم اعصاب
مرکزی عادت کرده و جایگزین می شــوند .پاســتور Street
 Virusرا از داخل مغز خرگوش مکررا عبور داد و ســویه ای
از آن بوجــود آورد که آنرا  Fixed Virusنامید .این ویروس
در هربــار عبور از مغز خرگــوش دوره کمون کوتاهتری پیدا
می نمــود تا اینکه ســرانجام دوره کمون آن در  4تا  7روز
ثابــت ماند .ویروس ثابت در مقایســه با  Street Virusبرای
انســان قدرت بیماری زایی کمتری داشته و دوره کمون آن
نیز کمتر اســت .این ویروس تمایلش نســبت به سلول های
عصبی بیشــتر بوده و کششی نســبت به جایگزینی در بافت
غدد بزاقی ندارد .با وجودی که تقریباً در تمام موارد آلودگی
به  ،Street Virusاجســام نگری (  )Negri bodiesدر سلول
های مغزی به وجود می آیند در آلودگی با ویروس ثابت این
اجسام تشــکیل نخواهند شــد .این ویروس با میکروسکوپ
الکترونــی قابل رویت بوده و از صافی عبور می کند .ویروس
هاری را می توان روی مغز جوجه یا موش و همچنین جنین
مرغ یا اردک کشت داد.
در گذشته تصور می شد که ویروس هاری بطور طبیعی فاقد
سویه های مختلف می باشــد و این مسئله با در نظر گرفتن
اشکال متفاوت بالینی بیماری هاری در انسان و حیوان قابل
توجه می باشــد بخصوص که انتقال ویروس هم از ســگ و
ســایر گوشــتخواران که میزبان معمولی آن هستند و هم از
انواع مختلف خفاش ها صورت مــی گیرد .در بدن حیوانات
مبتال یا آلوده به هاری ویروس به شــکل وسیع پراکنده بود
و می توان آن را در سیســتم اعصــاب مرکزی ،بزاق ،ادرار،
شیر و خون جســتجو کرد .تحقیقات علمی و تجربی در
زمینه تولید واکسن ضد هاری نشان

داد که ســویه های مختلفی از ویروس هاری می تواند وجود
داشته باشــد مثال سویه فلوری (  )Flurryکه در سال 1939
از دختــر جوانی به همین نام جدا گردید که توســط ســگ
هاری گاز گرفته شــده بود .ســویه فلــوری را به جنین مرغ
عادت دادند و پس از  50پاســاژ شــدت بیماری زایی آن به
قدری کاسته شــد که واکسن فلوری (Low Egg Passage:
 )L.E.Pنامیده شد .این سویه پس از  130پاساژ بنام واکسن
 Egg Passage Highموســوم گردید که این واکسن در نزد
انســان و دام مصرف می شود .ســویه  L.E.Pدر دامپزشکی
برای واکسیناســیون سگ های بالغ مصرف می گردد و مدت
ایمنی آن برای ســه سال گزارش شده است .این واکسن در
کنترل هاری در بسیاری از کشــورها از جمله در ژاپن موثر
بوده اســت .ویروس ثابت هاری را روی جنین اردک کشــت
داده اند و به صورت واکســن لیوفیلیزه بــا غلظت های 10
درصد پس از غیرفعال شدن با ماده ای بنام بتاپروپیوالکتون
( )Beta Prppio Lacton: B.P.Lتهیه می شود[.]2
راه انتقال ویروس
تقریبا تمام موارد هاری در نتیجه گاز گرفتن یا در اثر لیســیدن
زخم و یا محل پاره شدگی به وسیله حیوان هار بوده و ویروسی
که در بــزاق چنین حیوانی وجــود دارد از راه زخم و یا پارگی
وارد پوست می شود .موارد بسیار کمی از ابتالی به این بیماری
در اثــر چنگ زدن و یا ایجاد خراش و ســپس آلودگی به بزاق
گزارش شده اند .آلودگی به بیماری از راه مخاط بینی و یا چشم
نیز اتفاق افتاده اســت .ممکن است زخم موجود در بدن انسان
هنگام مقید کردن ســگ ،گربه ،اســب ،گاو و یا سایر حیوانات
هار به بزاقی که مملو از ویروس هاری است آلوده شود .آلودگی
انسان و حیوانات به ویروس هاری از طریق هوا نیز ممکن است
صورت بگیرد .مواردی از ابتالی محققین امور پزشکی و بیولوژی
و کاشــفین غارها که احتماال ذرات ویــروس موجود در گرد و
خاک غاری را که در آن خفاش ها النه داشــته اند استنشــاق
کرده اند گزارش شــده اند .ابتال یک روبــاه به بیماری هاری از
طریق نگهداری آن در یک قفس و گذاردن قفس در داخل غاری
در آمریکای جنوبی که محل النه خفاشــان بوده است نشان
دهنده این احتمال اســت که انتقال بیماری هاری از طریق
استنشــاقی به حیوانات نیز میســر اســت و لی در شرایط
طبیعی چه در انســان و چه در حیوانات انتقال هاری بیشتر
از طریق گاز گرفتگی توسط حیوان هار اتفاق می افتد .چون
ویروس در شــیرابه معدی انســان از بین مــی رود احتمال
انتقال از طریق خوردن گوشــت های آلوده به ویروس هاری
بخصوص اگر خوب پخته نشود ،بندرت اتفاق می افتد[.]2،7
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آسیب شناسی
وقایع اولیــه در چرخه زندگــی ویروس مرتبــط با واکنش
ویروس با رســپتورهای حاضر بر ســطح ســلول است .فهم
این واکنش ها برای اطالع ما از گســترش و پاتوژنز بیماری
های ویروسی بســیار حائز اهمیت است .عوامل فیزیولوژیک
و پاتوفیزیولوژیــک گوناگــون در میزبان مــی تواند منجر به
افزایش یا کاهش بیان رســپتورهای ویروسی بر سطح سلول
شــود که به نوبه خود انتقال و گســترش ویروس و پاتولوژی
اختصاصی بافت را تحت تاثیر قرار می دهد .سیســتم عصبی
مرکــزی هدف آلودگی های ویروســی فراوانی اســت عمده
ویروس های مرتبط با التهاب سیســتم عصبی مرکزی شامل
موارد زیر می باشد:
Picornaviridae (coxsackieviruse T echoviruses,en;)teroviruses
Paramyxoviridae (measles virus, mumps)simplex vi;)ruses, cytomegalovirus, HHV-6
Herpesviridae,Togaviridae (Eastern, Western, and
;)Venezuelan Equine Encephalitis viruses
Flaviviridae (Yellow Fever virus, West Nile fever virus, Dengue viruses, Japanese Encephalitis virus, St.
;)Louis Encephalitis virus
;)Rhabdoviridae (rabies
;)Arenaviridae (many species
Bunyaviridae (LaCrosse virus, California encepha;)litis virus
;)Reoviridae (coltivirus, HIV-1, HTLV-1
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 Papovaviridae (JC Virus)[6].وRetroviridae

پس از آنکــه ویروس هاری از راه زخم (گاز گرفتن توســط
حیوان هار) وارد بدن شــد ویروس موفق به ورود به سیستم

عصبی می شــود .نورون ها در محل اتصاالت عصبی عضالنی
(  )Neuromuscular Junctionمحــل هــای اولیــه آلودگی
هستند و این امر توسط واکنش خاص بین گلیکوپروتئین G
ویروس هاری و رســپتور استیل کولین اتفاق میافتد و ورود
ویروس به ســلول های بدن ممکن می گردد .پس از همانند
ســازی ویــروس از طریق راه های عصبی به طرف سیســتم
اعصــاب مرکــزی حرکت می کنــد .ابتالی سلســله اعصاب
مرکزی در همان سمتی اســت که گاز گرفتگی اتفاق افتاده
است و سپس ویروس از طریق حرکت گریز از مرکز در طول
بدنه رشــته های عصبی حرکت کرده و به غدد بزاقی ،قرنیه
و پوست می رسد که می تواند به میزبان انتقال یابد .حرکت
ویروس در طول بدنه رشــته های عصبــی احتماال منجر به
اســتحاله (  )Degenerationغالف های میلین رشــته های
عصبی و ســرانجام از بین رفتن میلین در بعضی از قســمت
های ماده سفید رشــته های عصبی می گردد .سایر مولکول
هایی که می توانند به عنوان رســپتور هاری عمل کنند می
توان بــه ( Nerve Growth Factor (NGFو (NGF Neural
 Cell Adhesion Molecule (NCAMاشاره کرد [.]6،7
ماهیــت جراحات هاری در سیســتم اعصــاب مرکزی از
نوع التهابی اســت و محل تمرکز ویروس بیشــتر در بصل
النخــاع ،پایک های مغــزی ،تاالمــوس ،هیپوتاالموس و
بخصــوص در ناحیه شــاخ آمون واقع در شــکنج مغزی
می باشــد که موجب التهــاب مغز و پرده های مغزی می
شــود که با عالئــم هیســتوپاتولوژیک ،هجوم لنفوســیت
هــا ،مونونوکلئرها و خونریزی موضعــی دانه دانه همراه
است.
در ســال  1903آدلچــی نگــری ( )Adelchi Negi
گنجیدگــی هــای داخــل سیتوپالســمی را در داخــل
ســلول های عصبــی حیواناتــی که از هاری تلف شــده
بودند شــرح داده اســت کــه ایــن گنجیدگی هــا بنام
اجســام نگری (  )Negri Bodiesمعروف گشــته اند .این
گنجیدگــی هــا بصورت دانه هــای گرد یا بیضی شــکل
ائوزینوفیلیک داخل سیتوپالســمی به اندازه 0 /5 -0 /25
میکرون مشــاهده می شــوند .این اجرام یا گنجیدگی ها
بدون اســتثنا در تمام موارد هاری انســانی که منجر به
مرگ شــده باشند در اغلب قســمت های سیستم اعصاب
مرکزی به خصوص در ناحیه شــاخ آمــون ،نیمکره های
مغز ،پایــک ها ،بصــل النخاع و نخاع شــوکی دیده می
شــوند .در سگ های تلف شــده از هاری نیز محل اصلی
تجمع اجرام نگری در شــاخ آمون است [ .]2

عالئم بالینی هاری
دوره کمــون بیماری هاری برحســب چگونگی زخم و محل
آن در حیوانــات متغیر اســت ولی معموال بیــن  15تا 50
روز می باشــد و مــوارد نادر ممکن اســت خیلی طوالنی تر
شــده و حتی شــش ماه بطول انجامــد .دوره کمون بیماری
در انســان معموالً بین یک تا سه ماه می باشد .حداقل دوره
کمون هاری در انســان  10روز و حداکثر آن دو ســال نیز
ذکر شده اســت .معموالً حمله گرگ و یا سگ هار به انسان
منجر به ایجاد زخم های عمیق در ســر ،صورت و گردن می
گردد .دوره کمون در مواردی که زخم هایی در دســت و پا
ایجاد می شــود کوتاهتر است .درمان ســریع و دقیق چنین
حاالتــی از ضروریات اســت ولی به هرحال وســعت ضربه و
مقدار ویروس وارد شــده به بدن مهم ترین عامل در تعیین
دوره کمون بیماری اســت .هاری مانند سایر آنسفالیت های
انســان با نشــانه های مقدماتی تب ،ســردرد ،بی اشتهایی،
تهوع ،گلودرد ،بیخوابی ،بیقراری و حساســیت زیاد شــروع
می شــود .بعضی اوقات شــکل بالینی بیماری آنقدر عجیب
و غریب اســت که تصور می شــود بیمار دچار حالت تشنج
شدید و یا بیهوشی شده است .در اوائل دوره بیماری خارش
و احساس ســوزش و درد در اطراف محل گاز گرفتگی بطور
معمول وجود دارد .مردمک چشم گشاد و رفلکس آن نسبت
به نور ممکن اســت زیاد شــده و یا از بین بــرود .بالفاصله
بعد از این حالت شــکل خشــمگین بیماری با ازدیاد حالت
هیجانــی ،بیقراری عصبی ،تهییج پذیری ،ناآرامی در بســتر،
بیخوابی با تبی که مرتب افزایش می یابد و توام با اسپاســم
عضالت تنفس و اشــکال در بلع به هنگام خوردن و نوشیدن
ظاهر می شــود .در ایــن حالت بزاق بیمار بــه خارج ریخته
می شــود .ممکن اســت این رفتار دیوانه وار هرچند زمانی
یک بار جای خود را به یک حالت بیحالی و ســنگینی بدهد.
حساســیت بیمار زیاد شــده به حدی کــه کوچکترین عامل
محرکــی از قبیل صدای شرشــر آب و یا حتی بردن اســم
آب و یــا هر مایع دیگــری منجر به انقبــاض عضالت حلق
می شــود و به همین دلیل اســت که عالمــت ترس از آب
(  )Hydrophobiaرا بعنوان نامی مترادف برای بیماری هاری
انتخاب کرده اند .بیمار معموالً حواس بجایی داشته و ممکن
است صحبت کرده و جواب سوال را به وضوح بدهد و سپس
در مدتی بســیار کوتاه تعداد ضربان قلب باال رفته ،تب زیاد
شــده و تنفس به تدریج به شــکل ناله درآمده و صدا کلفت
می شــود .بعضی اوقات در بیماران مرد نعوذ دائمی همراه با
یک حمله تشــنج عمومی دیده می شــود .درد آلت تناسلی
مرد و کم شــدن ادرار نیز ممکن است از نشانی های بیماری

باشــد .احتمال فلج عضالت مختلف بدن وجود داشته و این
حالت ممکن اســت منجر به لوچی بیمار شده و اینکه بیمار
نتواند چشــم و دهــان خود را بببند .بیمار ممکن اســت در
خالل یکی از این مراحل مختلف تهییجی در اثر کالبس رگ
های محیطی تلف شــود .عالئم بالینی هاری در انسان از روز
شــروع حداکثر تا ده روز ادامه داشته و مواردی که بیماری
در اثر گاز گرفتگی سگ هار بوجود آمده باشد .در عرض یک
هفته به مرگ بیمار منتهی خواهد شــد.
عالئم هاری ســگ ،گربــه و حیواناتی از قبیل گاو ،اســب و
قاطر مشــابه نشــانه های بالینی هاری در انسان است .سگی
کــه مبتال به هاری از نوع آرام باشــد احتماالً برای انســان
خطرناک خواهد بود .چون حیوان عمل بلع را مشــکل انجام
داده و صاحبــش با این تصور که ممکن اســت شــیئی و یا
احتماالً اســتخوانی در گلوی حیوان گیر کرده اســت اقدام
به خارج کردن جســم خارجی از دهان می کند تا حیوان را
از این مخمصه نجــات دهد و این اقدام باعث ایجاد زخم در
دست وی می شود و ممکن است دست مجروح در حین کار
آلوده به بزاق حیوان شــده و بدین ترتیب انسان را به هاری
نوع فلجی مبتال کند.
عالئــم کلینیکی بیمــاری هاری در حیوانات به ویژه ســگ
ممکن است به ســه مرحله کلینیکی تقسیم شوند:
مرحله اخطاری ( ،)Prodromal Phase
مرحله تحریکی ( )Excitative Phase
و مرحله فلجی ( .)Paralytic Phase
دوره شــدید و ســخت هاری در حیواناتی مشــهود است که
مرحله تحریکی بیماری بر دیگر مراحل غالب باشــد .شــکل
الل شــدن و فلجی ناشی از هاری در ســگ هایی دیده می
شــود که مرحله تحریکی خیلی کوتــاه بوده و یا اص ً
ال وجود
نداشــته باشد و بیماری ســریعاً از مرحله اخطاری به مرحله
فلجی پیشروی می کند[.]2
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شکل آرام هاری
در بعضی حیوانات نشــانه اولیه به صورت تغییر در رفتار که
ممکن است از یک اختالل گوارشی ،صدمه جسم خارجی در
دهان ،مســمومیت یا یک بیماری عفونی حاد دیگر غیر قابل
تشخیص باشد ،مشــاهده گردد .تغییراتی که ممکن است در
گرمای بــدن اتفاق افتد چندان قابل توجه و اســتفاده نمی
باشــد ولی عدم توانایی در جلوگیــری از ریزش بزاق ممکن
اســت واضح باشد .حیوانات مبتال به هاری معموالً از خوردن
غذا و نوشیدن آب امتناع می ورزند و ممکن است گوشه گیر
شــوند .این حیوانات تحریک پذیر بوده و نشانه های تحریک
دســتگاه ادراری تناســلی بصورت دفع مکرر ادرار ،نعوذ آلت
تناســلی و افزایش میل جنسی بروز می نماید[.]2
شکل فلجی هاری
این فرم از بیماری همراه با فلج شــدن سریع عضالت حلقی
و عضله جوشــی می باشــد که نشــانه های آن بصورت عدم
توانایی حیوان در بلع غذا و ریزش بزاق مشــخص می گردد.
البتــه این حیوانات ندرتاً قادر به گاز گرفتن هســتند .فلجی
در حیوانات هار با ســرعت به سایر اندام ها پیشرفت نموده و
ســرانجام تمام بدن را فرا می گیرد و در بعضی از اسب های
مبتال موجب غش و حالت کما شــده که به ســرعت منجر به
مرگ می گردد[.]2
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شکل خشمگین هاری
فرم خشــمگین هاری (  )Furiousشــکل کالســیک بیماری
اســت .در مورد ســگ ها تحت عنوان سندرم "سگ دیوانه"
مرســوم می باشــد که از قدیم االیام مورد بحث قرار گرفته
اســت .این فــرم در بیشــتر حیواناتی که ذاتــاً عصبانی و یا
چموش هســتند بروز می نماید .چنین حیواناتی هوشــیاری

خود را از دســت داده و از دشــمنان طبیعی خود بیشتر می
ترســند .سگ ها به ندرت بیش از ده روز پس از ظهور عالئم
اولیه زنده می مانند .ســگ های مبتال به این شــکل بیماری
مکررا از خانــه به خیابان رفته و حیوانات دیگر و مردم و هر
شــی متحرکی را گاز می گیرند .آنها معموالً اشــیا خارجی،
نجاســات ،کاه و بوریا و یا حصیر ،چوب و سنگ را می بلعند.
ســگ های مشــکوک به هاری وقتی در قفــس های آهنین
نگهداری می شــوند میله هــای چهارچوب قفس خود را می
جوند و گاز می گیرند ،دندان-هایشــان می شکند و یکی از
دســت هایشان را در برابر قفس به حرکت در آورده و حالت
حمله برای گاز گرفتن شــخصی که به آنها نزدیک می شــود
نشان می دهند.
توله ســگ های جوان بطور واضح انسان یا مصاحبی را برای
دوســتی جســتجو می کنند و بزودی بازیگوش می شوند و
گاز مــی گیرند .گربه های اهلی و بچه گربه های هار ناگهان
حمله مــی کنند ،گاز می گیرند و بطور شــرورانه ای چنگ
می زنند .روباه هار مکررا حیاط ها و خانه های روســتایی و
دوردســت را مورد تاخت و تاز قرار می دهد و به ســگ ها و
آدمیان حمله می کند .روباهان و راســوهای هار بیش ترین
خســارات رابه گاوان مراتع وارد می سازند و حتی به گاوان
شــیری نگهداری شده در اسطبل ها حمله می کنند.
هاری در گاو ممکن اســت به شــکل آرام و یا خشــمگین و
خطرناک بروز نماید .در فرم خشــمگین ،گاو ممکن است به
دیگر حیوانات و انســان حمله نموده و آنان را تعقیب نماید.
در گاوهای شــیری بطور ناگهانی تولید شیر کاهش یافته و یا
قطع می گردد ،در گاوهای شــیری مبتال به هاری اضطراب و
دگرگونی رفتاری مشــاهده می شود .چشم ها و گوش های
آن هــا هر صدا و حرکتــی را دنبال می کننــد .عمده ترین
نشانه مشــخص کلینیکی در گاوها نعره زدن است که ممکن
است با نعره های عادی و طبیعی گاو اشتباه شود .نعره های
گاو ممکن اســت متناوبا تا نزدیک شــدن مرگ ادامه یابند.
اســب ها و قاطر ها نشــانه های آشــفتگی و هیجان همراه
بــا غلت زدن بروز مــی نماید که ممکن اســت با عالئم دل
درد (ســندرم کولیک) و یا عوارض حاد ســوءهاضمه اشتباه
شود[.]2
تشخیص تفریقی
تشــخیص کلینیکی هاری معمــوالً امکان پذیر اســت ولی
ممکن اســت عدم توانایی در بلع بزاق در تمام انواع حیوانات
مبنی بر یک انســداد در حلق ،گیر کردن یک جسم خارجی
بین دندان ها ،یا ســوختگی ابتدایی در دســتگاه گوارش در

اثــر ماده محرک باشــد به عالوه بعضــی حیوانات زمانی که
تحریک می شــوند و یا برای تصرف غــذا یا جفت جنگ می
کنند آســیب می بینند .ســگ ها و گربه های مشــکوک به
هاری ممکن اســت فورا ً کشته شــوند ولی سر و یا مغز آنان
باید برای آزمایش به آزمایشــگاه عرضه شــود .اگر حیوانات
کشته نشــوند چنانچه قب ً
ال علیه هاری واکسینه شده باشند،
برای مدت ده روز باید تحت نظر دامپزشــک بســتری شوند.
با ظاهر شــدن عالئم مخصوص هاری با تشخیص دامپزشک
مســئول بایستی برای جلوگیری از انتشار بیماری و خسارات
زیادتــر خیلی ســریع در مورد انهــدام حیوانات هار با روش
های مخصــوص تصمیمی اتخاذ نمود و ســر حیوان را برای
آزمایش فرســتاد .اســتفاده از روش های آزمایشــگاهی که
سرعت تشــخیص بیماری را با پیشرفت تکنیک کاهش داده،
دارای اهمیت اســت .امروزه اســتفاده از روش Flurescent
 Antibodyکه از ســرعت تکنیک بافت شناســی و آزمایش
بیولوژیکی با حساســیت زیاد برخوردار اســت در تشــخیص
هاری بســیار متداول می باشــد .مبنای آزمایش مشــاهده
عکس العمل های مخصوص ناشــی از مجــاورت آنتی ژن و
آنتی بادی می باشــد .این روش تشخیص را در طول چندین
ساعت امکان پذیر می سازد[.]2

References
1. Wang, L. F., Crameri, G. (2014). Emerging zoonotic viral diseases. Revue scientifique et technique
(International Office of Epizootics), 33(2), 569-581.
2. Rad M.A (1983) Zoonoses. Tehran University
Publication. (Persian language).
3. Kallio-Kokko, H., Uzcategui, N., Vapalahti,
O., & Vaheri, A. (2005). Viral zoonoses in Europe.
FEMS microbiology reviews, 29(5), 1051-1077.
4. Friend, M. (2006). Disease emergence and resurgence: the wildlife-human connection. Other Publications in Wildlife Management, 21.
5. Malekzadeh F, Shahamat M. (2008). general
microbiology .University of Tehran Press.4.th Edition.497-545(Persian language).
6. Schweighardt, B., & Atwood, W. J. (2001). Virus
receptors in the human central nervous system. Journal of neurovirology, 7(3), 187-195.
7. Gerhold, R. W., & Jessup, D. A. (2013). Zoonotic Diseases Associated with FreeRoaming Cats.
Zoonoses and public health, 60(3), 189-195.

33

گونه های گیاهی با صفت گونه ای
مشتق شده از نام ایران
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فرخ قهرمانی نژاد (دانشیار گروه علوم گیاهی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی)
زیر نظر دکتر ّ
آدرس مکاتباتstd_ehsan.hoseini@khu.ac.ir :

چکیده :کشــور ما ایران ،نزدیک به یک میلیون و ششــصد و چهل و هشت هزار و صد و نود و پنج کیلومتر مربع وسعت دارد
و نزدیــک به  8000گونه از گیاهــان آوندی در آن می رویند .جنس گون ( )Astragalusبــا نزدیک به  830گونه متنوع ترین
جنــس گیاهان ایران اســت و بیش از  10درصد از مجموع گیاهان آوندی ما را تشــکیل می دهد .بــا این حال هدف ما از این
نوشــتار معرفی گون و اشــاره دقیق به تنوع زیستی ایران نیســت .در اینجا ،برای اولین بار فهرستی از گیاهان را ارائه می کنیم
که در بخشــی از دونامی گونه خود به موطن آنها و ما ،یعنی ایران ،اشــاره شده است .بر این اساس با جستجو برای چنین گونه
هایی که اندیســی از نام گیاهان در آن به ثبت رســیده اســت ،کلیدواژه هایی نظیر  Iranو  Persiaو مشتقات آن مانند persica
persicum،persicus،iranica، iranicumو iranensisرا جســتجو کردیم .حاصل فهرســت زیر است که در آن  420گونه از 68
تیره گیاهی معرفی شده اند که در نام آنها ،یکی از کلیدواژه های باال به کار رفته است.
واژگان کلیدی :گیاهشناسی ،فلور ایران ،IPNI ،نام گذاری.
مقدمه
از همان روز که نخســتین انسان به آســمان چشم دوخت تا
بــه امروز که تلســکوپ های فضایی ،فضای بــی کران را می
کاوند،کره زمین یگانه مســکن شناخته شده حیات است .مورا
و همــکاران ( )2011تخمیــن زده اند که نزدیک به هشــت
میلیــون و هفتصــد و پنجاه هزار گونه زنده در خشــکی ها و
نزدیک بــه دو میلیون و دویســت و ده هــزار گونه زنده در
اقیانوس های این ســیاره زندگی می کنند [ .]1روی هم رفته
ســیاره مشــترک ما میزبان نزدیک به  11میلیون گونه زنده
است (جدول .)1
هنگامــی که به عکس های فضایی از کره زمین نگاه می کنیم

اثری از دســت ساخته های بشــر نخواهیم دید .چنین به نظر
می رســد که خشــکی های بزرگ زمین را تنها آبی اقیانوس
هــا و دریاها و دریاچه ها محدود می کنند .از حد فاصل تنگه
باریک برینگ تا اقیانوس اطلس پهنه وســیع اوراسیاست و با
کمی اغماض می توان آفریقا را نیز متصل به این گستره تصور
کرد .خوب که نگاه کنیم مرزهایی را تشــخیص می دهیم که
البته سیاســی نیستند .مرزهای سیاسی را آدمیان ساخته اند،
اما مرزهای طبیعی خشــکی اغلب رشــته کوه ها و بیابان ها
هســتند که قاره ها را به بخش های زیست جغرافیایی تقسیم
کرده اند.
مــرز به چــه کار می آید؟ چگونه اســت کــه مکانی را وطن

جدول(:)1پراکندگی گونه های مختلف در زمین و اقیانوس ها
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خــود می دانیم؟ چــرا وقتی مدت ها از شــهر و دیاری که با
آن خو گرفته ایم دور می شــویم دلمان تنگ می شــود؟ چه
چیز آب و خاک کشــورمان ایران را مثال با اندونزی ،آفریقای
جنوبــی یا اتریش متفاوت می کند؟ چــرا برخی از ما آدمیان
جهان وطنیم و برخی از ما وطن پرســت خطاب می شــویم؟
قصد ما از این پرســش ها دادن پاسخی درخور نیست ،بیشتر
دوســت داریم لحظاتی به مفهوم وطن بیاندیشیم .با این حال
بد نیســت ســری هم به جهان گیاهان بزنیم و ببینیم که آیا
گیاهان هم چنین بستگی پیچیده ای به زیستگاه خود دارند؟
برخــی گیاهــان جهان وطــن میباشــند .به آنــان گیاهان
کاســموپولیتن خطاب می شــود .ایــن گیاهان در گســتره
جغرافیایــی عظیمی رشــد می کنند و تــوان تطابق باالیی با
گســتره ای از شرایط گوناگون بوم شــناختی دارند .می توان
برخــی از آنها را هم در کنار مزارع ایتالیا ،هم در زیتون کاری
های جزایر یونان ،هم در حاشیه باغ های شمال ایران و هم در
برنــج کاری های هند دید .چنین گیاهانی اغلب با اصطالح نه
چندان خوشایند "علف هرز" خوانده می شوند [ .]2برعکس،
برخــی از گیاهان بومی یــک ناحیه خــاص جغرافیایی اند و
گاه فقط بــه طور انحصاری در باریکه یک دره ،حاشــیه یک
رودخانه و شــیب یک تپه یافت می شوند (هر چند این ناحیه
جغرافیایی خاص می تواند به وسعت یه کوهستان وسیع ،یک
بیابان بزرگ و یک کشــور نیز باشــد) .چنین گیاهانی چنان
بــه محیط زندگی خود خــو گرفته اند که تــاب مهاجرت به
زیســتگاه دیگری را ندارند .بذرشــان در مکان دیگری رشــد
نمی کند و در خاک بیگانه ریشــه نمــی دوانند .این گیاهان
را اندمیــک یا انحصاری می نامند .بســیاری از گیاهان نیز در
جایــی میان این طیف قرار می گیرنــد ،یعنی نه کامال جهان
وطننــد و نه فقط در باریکه ای از جغرافیا می زیند[.]3
ما ایران را وطن خود می دانیم .این تنها به این دلیل نیســت
کــه در ایران زندگی می کنیم ،چرا که بســیاری از مردمان با
وجود این که ایرانی نیســتند امروز در ایران زندگی می کنند.
بــه بیان دیگر آنها به دالیلی بــه ایران مهاجرت کرده اند ولی
وطنشان جای دیگری اســت .همچنین بسیاری از کسانی که
خــود را هنوز ایرانی مــی دانند امروز در ایــران زندگی نمی
کنند .پس ایرانی بودن محدود به زیســتن در جغرافیای ایران
نیســت ،بلکه نوعی تطابق با مفهــوم تاریخی جغرافیایی ایران
اســت .گیاهانی هم هســتند که ایرانی اند و به نوعی با تاریخ
و جغرافیایی زیســتی ایران تطبیق یافته اند .برای ما ایرانیان،
ایران فقط محل تولد ما یا پدرانمان نیســت .ما حافظه جمعی
خــود را با خاطرات رخدادهــا و پدیده های ایــن مرز و بوم
انباشــته ایم ،که بخشــی از فرهنگ ما را تشکیل داده است.
گیاهان ایرانی نیز با دوره های آب و هوایی ،نوع خاک ،شــیب
کوه ها و شــوری نمکزارهای ایران آشنا هستند .برخی از این
گیاهــان حتی به ما یادآوری می کنند که در چه ناحیه ای از
جغرافیای ایران هستیم .مثال وقتی به کوهستان های لرستان

مــی رویم الله واژگون بخشــی از خاطرات ما را می ســازد و
مشــاهده گون و کاله میرحســن در نواحــی بیابانی برایمان
آشناســت؛ پس بیراه نیست که این همسایگان خاموش را هم
اندازه خود ایرانی بدانیم و آنان را هموطن خود بشــماریم[.]3
نامگذاری گونه ها دشــوار نیست ،اما قوانینی دارد؛ این قوانین
با توافق گیاهشناســان جهان وضع شــده انــد و در مجموعه
ای بــه نام کد بین المللــی نامگذاری جلبک هــا ،قارچ ها و
گیاهان ( International Code of Nomenclature for algae
 )fungi, and plantsیــا  ICNگرد آمــده اند .هر گونه گیاهی
نامی دوقســمتی دارد .بخش اول اسم جنس گیاه است .بخش
دوم صفت گونه ای اســت .صفت گونه ای می تواند به حاالت
مختلف ایجاد شــود؛ مثال اشاره به محل گردآوری نمونه تیپ،
یکی از صفات بارز نمونه تیپ و یا حتی نام گیاه شناس بزرگی
باشــد که حیات علمــی خود را وقف شــناخت گیاهان کرده
اســت .برای آن که به یک نام علمی رســمیت بخشیده شود،
چاپ آن در یکی از نشریات معتبر گیاه شناسی به همراه شرح
گونه به التین و یا انگلیســی و ذکر محل تیپ الزامی است .نام
خــود گیاه نیز باید از قواعد زبان شناســی التین پیروی کند.
بــه همین منظور به هنگام اشــاره به یک گونه برای اولین بار
در یک مقاله علمی ذکر نا ِم نامگذارنده یا مولف الزامی اســت
و همچنین اشــاره به مرجع انتشار نام نیز پسندیده است[.]3
به جز موارد باال ،جالب توجه اســت کــه پنج گونه از گیاهان
ایران به افتخار خلیج فارس ( )Persian Gulfنام گذاری شــده
اند و سندی زنده بر روایی این نام به شمار می آیند .خلیج در
زبان التین معادل با “”sinusاســت و صفت گونه ای این گونه
ها تلفیقی از این واژه با نام فارس ( )Persiaاست .این گونه ها
که طی ســالهای  1996تا  2015توسط گیاهشناسان ایرانی
نامگذاری شده اند عبارتند از:
•Leguminosae:Indigofera sinuspersica Mozaff., Iranian J. Bot. 7(1): 133. 1996.
•Chenopodiaceae: Bienertia sinuspersici Akhani,
Syst. Bot. 30(2): 291 (290-301). 2005.
•Cistaceae: Helianthemum sinuspersicum Gholamian & F.Ghahrem., Ann. Naturhist. Mus. Wien, B
108: 305 (303-306). 2007.
•Chenopodiaceae: Salicornia sinuspersica Akhani,
Pakistan J. Bot. 40(4): 1638 (1641, 1645). 2008.
•Chenopodiaceae:Suaeda khalijefarsica Akhani Pl.
Veg. N. W. Persian Gulf 292. 2015
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.تاکســون های تحت گونه ای و یا باالتر پرهیز گردیده اســت
پس از ذکر نام جنس و صفت گونه ای هر گونه نام نامگذارنده
گونه و سپس منبعی که گونه در آن شرح داده شده به همراه
.جلد و شــماره صفحه و سال انتشار ذکر گردیده است

I. Acanthaceae

()تیره پاخرسیان

1.Blepharis persica Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 483.
1891.
2.Ruellia persica Burm.f., Fl. Ind. (N. L. Burman)
135, t. 42, f. 1. 1768.
II. Aceraceae

()تیره افرائیان

3.Acer persicum Pojark., Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk
S.S.S.R., Ser. 1, Fl. Sist. Vyssh. Rast. 1: 147. 1933.
III. Adiantaceae

()تیره پرسیاوشان

4.Allosorus persicus (Bory) Christenh., Willdenowia
42(2): 284. 2012.
5.Cheilanthes persica (Bory) Mett ex Kuhn, Filic.
Afr. 73. 1868.
6.Notholaena persica Bory, Voy. Indes Or. [Bélanger]
2. 23. 1833.
7.Oeosporangium persica Vis., Fl. dalm. suppl. 1872.
IV. Alliaceae

()تیره پیازیان

8.Allium iranicum (Wendelbo) Wendelbo, Fl. Iraq 8:
158. 1985.
9.Allium persicum Fisch. ex Regel, Trudy Imp. S.-Peterbu. Bot. Sada iii. II. 43. 1875.
10.Nectaroscordum persicum Bornm., Beih. Bot.
Centralbl. xxxiii. 11. 210. 1915.
V. Amaranthaceae

()تیره تاج خروسیان

11.Achyranthes persica Steud., Nomencl. Bot. [Steudel] 8. 1821.
12.Aerva persica Merr., Philipp. J. Sci. 19: 348. 1921.
13.Iresine persica Burm.f., Fl. Ind. (N. L. Burman)
212 (err. typ. 312). 1768.
14.Uretia persica Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 544.
1891.

 گونه از گونه هــای گیاهی را که صفت420 در زیر فهرســت
 این. مشاهده می نماییم،گونه ای آنها مشتق از نام ایران است
اسامی بدون توجه به ترادف آنها با سایر گونه ها ذکر شده اند
و تنهــا بیانگر تعداد و تنوع گونه هایی اســت که چنین نامی
 لذا در این فهرســت گونه های مترادف نیز ذکر گردیده.دارند
 شایان ذکر است خاطر نشان کنیم که در این مقاله از ذکر.اند

VI. Apiaceae

()تیره کرفسیان

15.Astrodaucus persicus Drude, Nat. Pflanzenfa. [Engler & Prantl] 3.VIII. 157. 1898.
16.Bubon persicus Pall. ex Ledeb., Fl. Ross. (Ledeb.)
2(1,5): 329. 1844.
17.Bunium persicum B.Fedtsch., Rastit. Turkest.
612. 1915.
18.Bupleurum persicum Boiss., Ann. Sci. Nat., Bot.
sér. 3, 1: 150. 1844.
19.Cachrys persica Koso-Pol., Bull. Soc. Imp. Nat.
Moscou 1915, n. s. xxix.163. 1916.
20.Carum persicum Boiss., Ann. Sci. Nat., Bot. sér.
3, 1: 138. 1844.
21.Chamaesciadium persicum (Boiss.) M.Hiroe, Umbelliferae World 996. 1979.
22.Colladonia persica Hausskn. ex Bornm., Beih.
Bot. Centralbl. xix. II. 261. 1906.
23.Cryptodiscus persicus Boiss., Fl. Orient. [Boissier] 2: 935.
24.Daucus persicus Boiss., Ann. Sci. Nat., Bot. sér.
3, 2: 49. 1844.
25.Dicyclophora persica Boiss., Ann. Sci. Nat., Bot.
sér. 3, 2: 91. 1844.
26.Elwendia persica (Boiss.) Pimenov & Kljuykov,
Pl. Syst. Evol. 299(5): 1004. 2013.
27.Falcaria persica Stapf & Wettst. ex Stapf, in
Denkschr. Akad. Wien, 48. 1886.
28.Ferula persica Willd., Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow]
1(2): 1418. 1798.
29.Heracleum persicum Desf., Tabl. École Bot., ed. 3
(Cat. Pl. Horti Paris.) 452. 1829.
30.Johrenia persica Boiss., Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3,
1: 306. 1844.
31.Levisticum persicum Freyn & Bornm., Bull. Herb.
Boissier v. 619. 1897.
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32.Neocryptodiscus persicus (Boiss.) Hedge & La-

50.Carthamus persicus Desf. ex Willd., Sp. Pl., ed. 4

mond, Fl. Iranica 162: 207. 1987.

[Willdenow] 3(3): 1707. 1803.

33.Opopanax persicus Boiss. &Heldr., Diagn. Pl. Ori-

51.Centaurea persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

ent. ser. 1, 10: 36. 1849.

6: 132. 1846.

34.Peucedanum persicum Baill., Hist. Pl. (Baillon) 7:

52.Cheirolepis persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

186. 1879.

1, 10: 108. 1849.

35.Prangos persica (Hausskn. ex Bornm.) M.Hiroe,

53.Chrysanthemum persicum Nábělek, Spisy Přír.

Umbelliferae World 412. 1979.

Fak. Masarykovy Uni. 52: 21. 1925.

36.Scandix persica Marloth, Linnaea 12(Lit.): 87.

54.Cicerbita persica Beauverd, Bull. Soc. Bot.

1838.

Genève Ser. II, ii. 142. 1910.

37.Tordylium persicum Boiss. & Hausskn. ex Boiss.,

55.Cirsium iranicum Petr., Anz. Österr. Akad. Wiss.,

Fl. Orient. [Boissier] 2: 1032.

Math.-Natur. Kl. ci. 438. 1964.

38.Torilis persica Boiss. & Buhse, Nouv. Mém. Soc.

56.Cirsium persicum Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

Imp. Nat. Moscou 12: 102. 1860.

6: 103. 1846.

()تیره استبرقیان
39.Calotropis persica Gand., Bull. Soc. Bot. France
65: 59. 1918.
VII. Asclepiadaceae

VIII. Asparagaceae

Phytotax. 7(3): 316. 1972.
58.Conyza persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,
6: 81. 1846.
59.Cousinia iranica C.Winkl. & Strauss ex C.Winkl.,
Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada xiv. 233.

40.Asparagus persicus Baker, J. Linn. Soc., Bot. 14:

60.Cousinia persica Djavadi & Attar, Feddes Repert.

603. 1875.

117(7-8): 455 (-458). 2006.

IX. Asphodelaceae

()تیره علف درختان

61.Cyanus persicus Ranjbar & Negaresh, Biol. Diversity Conservation 5(3): 18. 2012.

41.Asphodelus persicus Jaub. & Spach, Ill. Pl. Ori-

62.Dolichorrhiza persica (Boiss.) B.Nord., Fl. Iranica

ent. 2(11): 2, t. 102. 1844.

[Rechinger] 164: 52. 1989.

42.Eremurus iranicus Parsa, Kew Bull. 4(1): 35.

63.Echinops persicus Steven ex Fisch., Cat. Jard. Pl.

1949.

Gorenki ed. 2, 37. 1812.

43.Eremurus persicus Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

64.Erigeron persicus Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

1, 7: 119. 1846.

6: 81. 1846.

44.Henningia persica Regel, Bull. Soc. Imp. Natural-

65.Hedypnois persica Fisch., Hort. Gorenk. 34.1812;

istes Moscou xli. t. 455. 1868.

Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 539.

X. Asteraceae
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()تیره مارچوبه ایان

57.Colymbada persica (Boiss.) Holub, Folia Geobot.

()تیره کاسنیان

66.Helichrysum persicum F.Ghahrem. & Noori, Ann.
Bot. Fenn. 42(1): 73. 2005.

45.Anthemis iranica Parsa, Fl. Iran [Parsa] 10: 52.

67.Hieracium persicum Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

1980.

1, 11: 60. 1849.

46.Anthemis persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

68.Hyalea persica Jaub. & Spach, Ill. Pl. Orient.

6: 85. 1846.

3(21-23): 23, t. 217. 1847.

47.Artemisia persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

69.Inula persica F.Ghahrem. & Narimisa, Ann. Bot.

6: 91. 1846.

Fenn. 42(3): 211. 2005.

48.Atractylis persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

70.Iphiona persica Benth. &Hook.f., Gen. Pl. [Ben-

6: 110. 1846.

tham & Hooker f.] 2(1): 333. 1873.

49.Calendula persica C.A.Mey., Verz. Pfl. Casp.

71.Lactuca persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

Meer. (C.A. von Meyer). 72. 1831.

7: 9. 1846.

72.Ligularia persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

Regni Veg. 48: 155. 1940.

6: 93. 1846.

95.Tragopogon persicus Boiss., Diagn. Pl. Orient.

73.Lyonnetia persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

ser. 1, 7: 4. 1846.

6: 85. 1846.

96.Varthemia persica DC., Prodr. [A. P. de Candolle]

74.Microlonchus persicus DC., Prodr. [A. P. de Can-

5: 473. 1836.

dolle] 6: 563. 1838.

()تیره گاوزبانیان

75.Millina persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

XI. Boraginaceae

7: 3. 1846.

97.Anchusa iranica Rech.f. &Esfand., in Ann.

76.Myopordon persicum Boiss., Ser. I. vi. 107.

Naturhist. Mus. Wien lviii. 54. 1951.

77.Onobroma persicum DC., Prodr. [A. P. de Can-

98.Cynoglossum persicum (Boiss.) Greuter & Stier,

dolle] 6: 613. 1838.

Biodivers. Data J. 3: 20. 2015.

78.Phagnalon persicum Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

99.Echiochilon persicum (Burm.f.) I.M.Johnst., J.

1, 6: 74. 1846.

Arnold Arbor. xxxviii. 288. 1957.

79.Picris persica Gand., Bull. Soc. Bot. France 65:

100.Eritrichium persicum Boiss., Diagn. Pl. Orient.

53. 1918.

ser. 1, 11: 123. 1849.

80.Pilosella persica F.W.Schultz & Sch.Bip., Flora

101.Heliotropium persicum Burm.f., Fl. Ind. (N. L.

45: 431. 1862.

Burman) 41, t. 29. 1768.

81.Psephellus persicus (DC.) Wagenitz, Willdenowia

102.Lepechiniella persica (Boiss.) Riedl, Fl. Iranica

30(1): 41. 2000.

[Rechinger] 48: 81. 1967.

82.Psychrogeton persicus (Boiss.) Grierson, Notes

103.Lithospermum persicum Gand., Bull. Soc. Bot.

Roy. Bot. Gard. Edin. 27: 134. 1967.

France 65: 62. 1918.

83.Pulicaria persica Jaub. & Spach, Ill. Pl. Orient.

104.Nonea iranica Falat. & Pakravan, Feddes Repert.

4(35): 75, t. 347. 1852.

122(7-8): 426. 2012.

84.Pyrethrum persicum Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

105.Nonea persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

1, 6: 89. 1846.

7: 32. 1846.

85.Scorzonera persica Boiss. & Buhse, Nouv. Mém.

106.Omphalodes persica Boiss., Diagn. Pl. Orient.

Soc. Imp. Nat. Mos. 12: 139. 1860.

ser. 1, 7: 30. 1846.

86.Senecillis persica (Boiss.) Kitam., Acta Phytotax.

107.Onosma iranica Parsa, Pl. Nov. Iranicae 2 (1946);

Geobot., viii. 85. 1939.

Parsa in Kew Bull. 212. 1948.

87.Senecio iranicus B.Nord., Fl. Iranica [Rechinger]

108.Oreogenia persica Brand, Repert. Spec. Nov.

164: 95. 1989.

Regni Veg. 22: 103. 1925.

88.Senecio persicus Sch.Bip., Flora 28: 50. 1845.

109.Paracaryum persicum (Boiss.) Boiss., Diagn. Pl.

89.Steptorhamphus persicus O.Fedtsch. &B.Fedtsch.,

Orient. ser. 1, 11: 129. 1849.

Consp. Fl. Turkestanicae [O.A. Fedchenko & B.A.

110.Pioctonon persicum Raf., Sylva Tellur. 88. 1838.

Fedchenko] iv. 319. 1912.

111.Rochelia persica Bunge ex Boiss., Fl. Orient.

90.Tanacetum persicum (Boiss.) Mozaff., Iranian J.

[Boissier] 4(1): 244. 1875.

Bot. 11(1): 126. 2005.

112.Sericostoma persicum (Burm.f.) B.L.Burtt, Kew

91.Taraxacum iranicum Soest, Acta Bot. Neerl. ix.

Bull. 4(2): 138. 1949.

302. 1960.

113.Trichodesma iranicum Bornm., Bull. Herb. Bois-

92.Taraxacum persicum Soest, Acta Bot. Neerl. ix.

sier Ser. II. vi. 278. 1906.

312. 1960.

()تیره کلمیان

93.Thevenotia persica DC., Prodr. [A. P. de Candolle]

XII. Brassicaceae

6: 551. 1838.

114.Aethionema persicum K.Koch, Wochenschr.

94.Tragopogon iranicus Rech.f., Repert. Spec. Nov.

Vereines Beford. Gartenbaues Konigl. Preuss. Staat-
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en 14(17): 129 (-130). 1871.

Wien 38. 1886.

115.Alyssum iranicum Hausskn. ex J.Baumg., in

137.Pachypteris persica (Boiss.) Parsa, Fl. Iran [Par-

Jahresb. Niederost. Land.-Lehr. Xxxvi. P. xiv. 1907.

sa] 1(1): 846. 1951.

116.Alyssum persicum Boiss., Ann. Sci. Nat., Bot.

138.Schimpera persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

sér. 2, 17: 152. 1842.

1, 6: 18. 1846.

117.Anchonium persicum Bornm., Bull. Herb. Bois-

139.Sisymbrium persicum Schrad. ex Spreng., Nov.

sier Ser. II. Iv. 1265.

Prov. 39.

118.Brassica iranica Rech.f., Aellen & Esfand., Phy-

140.Straussiella iranica Hausskn., Mitth. Thüring.

ton (Horn) 3: 44. 1951.

Bot. Vereins n.s., xi. 70. 1897.

119.Brassica persica Boiss. &Hohen., Diagn. Pl. Ori-

141.Stroganowia persica N.Busch, in Zeitschr. Russ.

ent. ser. 1, 8: 26. 1849.

Bot. Ges. V. XI. 1-2. 1926.

120.Cheiranthus persicus Pall. ex DC., Prodr. [A. P.
XIII. Campanulaceae

121.Chorispermum persicum Kuntze, Revis. Gen. Pl.

142.Asyneuma persicum Bornm., Beih. Bot. Central-

1: 26. 1891.

bl. xxxviii. 11. 347. 1921.

122.Chorispora persica Boiss., Ann. Sci. Nat., Bot.

143.Campanula persica A.DC., Prodr. [A. P. de Can-

sér. 2, 17: 384. 1842.

dolle] 7(2): 483. 1839.

123.Conringia persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

144. Podanthum persicum Boiss., Fl. Orient. [Boissi-

1, 6: 12. 1846.

er] 3: 956. 1875.

124.Crambe persica Boiss., Ann. Sci. Nat., Bot. sér.

145. Zeugandra iranica P.H.Davis, Hooker’s Icon. Pl.

2, 17: 389. 1842.

35: t. 3497. 1950.

125.Draba persica Boiss., Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2,

()تیره آقطیان

17: 164. 1842.

XIV. Caprifoliaceae

126.Erucaria persica Gorter ex Ledeb., Fl. Ross.

146. Lonicera persica Jaub. & Spach, Ill. Pl. Orient.

(Ledeb.) 1(1): 219. 1841.

1(8): 132, t. 69. 1843.

127.Erucaria persica Hort. ex W.H.Baxter, Hort. Brit.
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()تیره گل استکانیان

de Candolle] 1: 132. 1824.

()تیره میخکیان

[Loudon], ed. 3. 633. 1839.

XV. Caryophyllaceae

128.Erysimum iranicum Bornm., Verh. Zool.-Bot.

147. Allochrusa persica Boiss., Fl. Orient. [Boissier]

Ges. Wien 48: 551. 1898.

1: 560. 1867.

129.Erysimum persicum Boiss., Ann. Sci. Nat., Bot.

148. Arenaria iranica Shinners, Sida 1: 50. 1962.

sér. 2, 17: 79. 1842.

149. Arenaria persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

130.Hesperis persica Boiss., Ann. Sci. Nat., Bot. sér.

1, 1: 49. 1843.

2, 17: 64. 1842.

150. Cerastium persicum Boiss., Diagn. Pl. Orient.

131.Hymenophysa persica Gilli, Feddes Repert.

ser. 1, 1: 54. 1843.

Spec. Nov. Regni Veg. 57: 219. 1955.

151. Dianthus persicus Hausskn., Mitt. Bot. Ver. Jena

132.Lepidium persicum Boiss., Ann. Sci. Nat., Bot.

ix. 16. 1891.

sér. 2, 17: 196. 1842.

152. Dichodon persicus (Boiss.) Ikonn., Novosti Sist.

133.Matthiola persica DC., Syst. Nat. [Candolle] 2:

Vyssh. Rast. 10: 142. 1973.

168. 1821.

153. Eremogone persica (Boiss.) Ikonn., Novosti

134.Nasturtium persicum Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2:

Sist. Vyssh. Rast. 27: 63. 1990.

937. 1891.

154. Gypsophila iranica Barkoudah, Wentia ix. 136.

135.Noccaea iranica Al-Shehbaz, Harvard Pap. Bot.

1962.

19(1): 40. 2014.

155.Gypsophila persica Barkoudah, Wentia ix.

136.Orthorrhiza persica Stapf, in Denkschr. Akad.

141.1962.

()تیره گل حسرتیان

156. Melandrium persicum (Boiss. & Buhse) Bornm.,

XVIII. Colchicaceae

Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 39: 92. 1935.

175. Bulbocodium persicum Regel, Gartenflora xxx.

157. Saponaria iranica Dashti, Assadi & Sharifnia,

294. t. 1058. 1881.

Iranian J. Bot. 20(2): 147. 2014.

176. Colchicum persicum Baker, J. Linn. Soc., Bot.

158. Saponaria persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

17: 430. 1879.

1, 1: 18. 1843.

177. Merendera persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

159. Silene persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

1, 13: 37. 1854.

1: 27. 1843.

()تیره پیچکیان

160. Stellaria persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

XIX. Convolvulaceae

2, 1: 85. 1854.

178. Convolvulus persicus L., Sp. Pl. 1: 158. 1753.

XVI. Chenopodiaceae

()تیره اسفناجیان

161. Anabasis iranica Iljin, Bot. Mater. Gerb. Bot.

179. Cuscuta persica Decne. ex Engelm., Trans.
Acad. Sci. St. Louis i. 470.1859.
180. Lizeron persicus Raf., Fl. Tellur. 4: 70. 1838.

Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 20: 137. 1960.
162. Atriplex persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

XX. Crassulaceae ()تیره گل نازیان

1, 12: 96. 1853.

181. Cotyledon persica Bornm., Beih. Bot. Centralbl.

163. Bassia iranica Bornm., Repert. Spec. Nov. Reg-

xxxii. II. 389. 1914.

ni Veg. 17: 276, in obs. 1921.

182. Rosularia persica A.Berger, Nat. Pflanz., ed. 2

164. Caroxylon persicum (Bunge ex Boiss.) Akhani

[Engler & Prantl] 18a: 466. 1930.

& Roalson, Int. J. Pl. Sci. 168(6): 947. 2007.

183. Sempervivum iranicum Bornm. & Gauba, Rep-

165. Chenopodium iranicum (Aellen) Hamdi &

ert. Sp. Nov. Reg. Veg. 49: 257. 1940.

Malekloo, Iranian J. Bot. 16(1): 69. 2010.

184. Umbilicus persicus Boiss., Diagn. Pl. Orient.

166. Climacoptera iranica U.P.Pratov, Bot. Zhurn.

ser. 1, 3: 14. 1843.

(Moscow & Leningrad) 70(5): 682. 1985.

()تیره کدوئیان

167. Halothamnus iranicus Botsch., Novosti Sist.

XXI. Cucurbitaceae

Vyssh. Rast. 18: 153. 1981.

185.Cucumis persicus M.Roem., Fam. Nat. Syn.

168. Haloxylon persicum Bunge ex Boiss. & Buhse,

Monogr. 2: 71. 1846.

Nouv. Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 12: 189.

186.Melo persicus Sageret, Fam. Nat. Syn. Monogr.

1860.

2: 71. 1846.

169. Kochia iranica Bornm., Bull. Herb. Boissier Ser.
II. viii. 546. 1908.
170. Salicornia iranica Akhani, Pakistan J. Bot. 40(4):

XXII. Cyperaceae ()تیره َجگنیان

187.Carex persica Nelmes, Bull. Misc. Inform. Kew

1637 (-1638; fig. 1, map). 2008.

1939(4): 185.

171. Salicornia persica Akhani, Linzer Biol. Beitr.

188.Cyperus persicus Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

35(1): 608 (607-612; figs.). 2003.

1, 13: 39. 1854.

172. Salsola iranica Hausskn. & Bornm. ex Iljin, Fl.

189.Kobresia persica Kük. &Bornm., Oesterr. Bot. Z.

URSS vi. 131. 1936.

47: 133. 1897.

173. Salsola persica Bunge ex Boiss., Fl. Orient.

190.Vignea persica (Nelmes) Soják, Čas. Nár. Muz.

[Boissier] 4(2): 964. 1879.

Praze, Rada Přír. 148: 196. 1980.

XVII. Clusiaceae

()تیره گل راعیان

XXIII. Dipsacaceae

()تیره خواجه باشیان

174. Hypericum persicum Hausskn. ex Bornm., Beih.

191.Lomelosia persica (Boiss.) Greuter & Burdet,

Bot. Centralbl. xix. II. 220. 1906.

Willdenowia 15(1): 75. 1985.
192.Pterocephalus persicus Boiss., Diagn. Pl. Orient.
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XXXII. Hamamelidaceae

193.Scabiosa persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

206.Hamamelis persica DC., Prodr. [A. P. de Can-

10: 81. 1849.

dolle] 4: 268. 1830.

194.Trochocephalus persicus (Boiss.) Á.Löve &

207.Parrotia persica C.A.Mey., Verz. Pfl. Casp. Meer.

D.Löve, Preslia 46(2): 134. 1974.

(C.A. von Meyer). 46. 1831.

XXIV. Dryopteridaceae

()تیره نرسرخسیان

XXXIII. Hyacinthaceae

()تیره سنبلیان

195.Dryopteris iranica Fraser-Jenk., Fern Gaz. 18(1):

208.Bellevalia persica Boiss., Fl. Orient. [Boissier]

9. 2007.

5(1): 308. 1882.

XXV. Elaeagnaceae

()تیره سنجدیان

209.Hyacinthella persica (Boiss. & Buhse) Chouard,
Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. Ser. II. iii. 178. 1931.

196.Elaeagnus persica Hort. ex Lavallée, Énum. Ar-

210.Hyacinthus persicus Boiss. & Buhse, Nouv.

bres 190, nomen. 1877.

Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 12: 213. 1860.

()تیره اُرمکیان

XXVI. Ephedraceae

211.Melomphis persica (Hausskn. ex Bornm.) Mart.Azorín, M.B.Crespo & Juan, Ann. Bot. (Oxford)

197.Ephedra persica (Stapf) V.A.Nikitin, in Fl. Tad-

107(1): 33. 2011.

jikist. i. 73, 504. 1957.

212.Muscari iranicum Parsa, Kew Bull. 4(1): 35.

XXVII. Euphorbiaceae

()تیره فرفیونیان

1949.
213.Muscari persicum Hausskn. & Bornm. ex Bornm.

198.Euphorbia persica C.A.Mey. ex Boiss., Prodr. [A.

& Gauba, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 47: 122, in

P. de Candolle] 15: 111. 1862.

obs., pro syn. 1939.

199.Ricinus persicus Popova, Bull. Applied Bot.,

214.Ornithogalum iranicum Zahar., Ann. Mus. Gou-

Leningrad 1926, xvi. 229.

landris 6: 191. 1983.

XXVIII. Fagaceae

()تیره راشیان

215.Ornithogalum persicum Hausskn. ex Bornm.,
Beih. Bot. Centralbl. 24. II. 102. 1908.

200.Quercus persica Jaub. & Spach, Ill. Pl. Orient.

216.Scilla persica Hausskn., Mitth. Thüring. Bot.

1(6): 109, t. 55. 1843.

Vereins n.s., x. 44.

XXIX. Frankeniaceae

()تیره شبنمیان

217.Zagrosia persica (Hausskn.) Speta, Phyton
(Horn) 38(1): 124. 1998.

201.Frankenia persica Jaub. & Spach, Ill. Pl. Orient.

()تیره زنبقیان

2(19-20): 106, t. 188. 1847.

XXXIV. Iridaceae

202.Hypericopsis persica Boiss., Diagn. Pl. Orient.

218.Coresantha persica Alef., Bot. Zeitung (Berlin)

ser. 1, 6: 26. 1846.

21: 298. 1863.

XXX. Gentianaceae

()تیره گل سپاسیان

219.Costia persica Willk., Bot. Zeitung (Berlin) 18:
131. 1860.

203.Swertia persica Griseb., Prodr. [A. P. de Can-

220.Crocus iranicus Rukšāns, Int. Rock Gard. 61: 23.

dolle] 9: 132. 1845.

2015.

XXXI. Geraniaceae
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()تیره اَنجیلیان

ser. 1, 6: 72. 1846.

()تیره شمعدانیان

221.Crocus persicus Hausskn., Mitth. Thüring. Bot.
Vereins n.s., xv. 6. 1900.

204.Erodium iranicum El-Oqlah, Candollea 40(1):

222.Gladiolus persicus Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

153.1985.

1, 7: 102. 1846.

205.Geranium persicum Schönb.-Tem., Fl. Iranica

223. Iris persica L., Sp. Pl. 1: 40. 1753.

[Rechinger] 69: 9. 1970.

224. Juno persica Tratt., Ausw. Gartenpfl. i. 136.
225. Thelysia persica Parl., Fl. Ital. (Parlatore) 3(2):

317, in obs. 1860.

245. Scutellaria persica Bornm., Beih. Bot. Centralbl.

226. Xiphion persicum Mill., Gard. Dict., ed. 8. n.

xxii. II. 128.1907.

1. 1768.

246. Stachys iranica Rech.f., Oesterr. Bot. Z. 99: 44.

XXXV. Juncaceae

()تیره سازوئیان

1952.
247. Stachys persica S.G.Gmel. ex C.A.Mey., Verz.

227. Juncus persicus Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

Pfl. Casp. Meer. 94. 1831.

7: 101. 1846.

248. Tapeinanthus persicus Boiss. ex Hohen., Pl.

XXXVI. Lamiaceae

()تیره نعنائیان

Pers. Bor. [Kotschy] no. 18. 1846.
249. Teucrium persicum Boiss., Diagn. Pl. Orient.

228. Ballota persica Benth., Labiat. Gen. Spec. 598.

ser. 1, 5: 42. 1844.

1834.

250. Thuspeinanta persica Briq., Nat. Pflanzenfam.

229. Brotera persica Spreng., Nachr. i. Bot. Gart. Hal-

[Engler & Prantl] iv. III. A.

le, 15. 1801;et in Trans. Linn. Soc. vi. 151. 1802.

251. Thymus persicus (Ronniger ex Rech.f.) Jalas, Fl.

230. Faldermannia persica (Bunge) Nevski, Trudy

Iranica [Rechinger] 150: 535. 1982

Bot. Inst. Akad. Nauk S.S.S.R., Ser. 1, Fl. Sist. Vyssh.

252. Ziziphora persica Bunge, Lab. Pers. 39.

Rast. 4: 328. 1937.

()تیره باقالئیان

231. Glechoma persica Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2:

XXXVII. Leguminosae

518. 1891.

253. Acacia persica Sterl., Hort. Nymph. ex Steud.

232. Hyptis persica Poit., Ann. Mus. Natl. Hist. Nat.

Nom. ed. II. i. 7.

vii. 471. 1806.

254. Ammodendron persicum Bunge ex Boiss., Fl.

233. Lamium iranicum Parsa, Kew Bull. 3(2): 222.

Orient. [Boissier] 2: 627.

1948.

255. Aspalathus persica Burm.f., Fl. Ind. (N. L. Bur-

234. Lamium persicum Boiss. & Buhse, Nouv. Mém.

man) 155. 1768.

Soc. Imp. Naturalistes Moscou 12: 180. 1860.

256. Astragalus iranicus Bunge, Mém. Acad. Imp.

235. Leonurus persicus Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

Sci. St.-Pét. Sér. 7. 11(16): 56. 1868.

1, 5: 27. 1844.

257. Astragalus persicus Fisch. & C.A.Mey., Index

236. Marrubium persicum C.A.Mey., Verz. Pfl. Casp.

Seminum [St.Petersburg ] i. 3.

Meer. (C.A. von Meyer). 95. 1831.

258. Botryolotus persicus Jaub. & Spach, Ill. Pl. Ori-

237. Mentha persica Hort. ex Benth., Labiat. Gen.

ent. 1(7): 124, t. 63. 1843.

Spec. 170. 1833.

259. Colutea persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

238. Micromeria persica Boiss., Diagn. Pl. Orient.

6: 33. 1846

ser. 1, 7: 48. 1846.

260. Crotalaria persica Merr., Philipp. J. Sci. 19: 354.

239. Moluccella persica Burm.f., Fl. Ind. (N. L. Bur-

1921.

man) 128. 1768.

261. Cytisus persicus Burm.f., Fl. Ind. (N. L. Bur-

240. Nepeta persica Poit. ex Benth., Prodr. [A. P. de

man) 163, t. 51, f. 1. 1768.

Candolle] 12: 396. 1848.

262. Edwardsia persica Boiss. & Buhse, Nouv. Mém.

241. Otostegia persica Boiss., Fl. Orient. [Boissier]

Soc. Imp. Naturalistes Moscou 12: 77. 1860.

4(2): 777. 1879.

263. Galega persica Pers., Syn. Pl. [Persoon] 2(2):

242. Phlomis persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

328. 1807.

5: 37. 1844.

264. Genista persica Poir., Encycl. [J. Lamarck & al.]

243. Rydingia persica (Burm.f.) Scheen & V.A.Al-

Suppl. 2. 720. 1812.

bert, Syst. & Geogr. Pl. 77: 235. 2007.

265. Leobordea persica Jaub. & Spach, Ann. Sci.

244. Satureja persica Briq., Nat. Pflanzenfam. [En-

Nat., Bot. sér. 2, 19: 235. 1843.

gler & Prantl] iv. III A. 299.

266. Lotononis persica Boiss., Fl. Orient. [Boissier]

42

XXXVIII. Liliaceae

267. Lotus persicus Burm.f., Fl. Ind. (N. L. Burman)

288.Fritillaria persica L., Sp. Pl. 1: 304. 1753

173. 1768.

289.Gagea iranica Zarrei & Zarre, Nordic J. Bot.

268. Medicago persica Steven ex Fisch., Cat. Jard. Pl.

23(3): 270 (269-274; figs. 1-3). 2005.

Gorenki ed. 2, 69. 1812.

290.Gagea persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

269.Onobrychis iranensis Amirab. & Ghanavati, Ira-

7: 108. 1846.

nian J. Bot. 15(1): 46. 2009.

291.Hornungia persica Rouy, Fl. France [Rouy &

270.Onobrychis iranica Hausskn. ex Bornm., Beih.

Foucaud] 12: 381. 1910.

Bot. Centralbl. xix. II. 245. 1906.

292.Lilium persicum Fisch. ex Steud., Nomencl. Bot.

271.Onobrychis persica Širj. &Rech.f., Repert. Spec.

[Steudel] 480, nomen. 1821.

Nov. Regni Veg. 50: 257. 1941.

293.Theresia persica K.Koch, Linnaea 22: 233. 1849.

272.Ononis persica Burm.f., Fl. Ind. (N. L. Burman)

294.Tozzettia persica Parl., Nuov. Gen. Sp. 13. 1854.

157, t. 49. 1768.

295.Tulipa persica (Lindl.) Sweet, Hort. Brit. [Sweet],

273.Orobus persicus Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

ed. 2. 536. 1830.

2: 107. 1843.

()تیره کتانیان

274.Oxytropis iranica Vassilcz., Novosti Sist. Vyssh.

XXXIX. Linaceae

Rast. 17: 180. 1980.

296.Linum iranicum Hausskn. ex Bornm., Beih. Bot.

275.Oxytropis persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

Centralbl. xix. II. 222. 1906.

1, 2: 40. 1843.

297.Linum persicum Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

276.Smirnowia iranica Sabeti, Forests, Trees &

6: 27. 1846.

Shrubs of Iran 12. 1976.

()تیره پنیرکیان

277.Sophora persica (Boiss. & Buhse) Rech.f., Biol.

XL. Malvaceae

Skr. ix. No. 3. 8. 1958.

298. Abutilon persicum (Burm.f.) Merr., Philipp. J.

278.Spartium persicum Willd., Sp. Pl., ed. 4 [Willde-

Sci. 19: 364. 1921.

now] 3(2): 931. 1802.

299.Sida persica Burm.f., Fl. Ind. (N. L. Burman) 148

279.Spiesia persica Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 207.

(t. 47, fig. 1). 1768.

1891.

()تیره توتیان

280.Taverniera persica Boiss. & Hausskn. ex Boiss.,

XLI. Moraceae

Fl. Orient. [Boissier] 2: 509.

300.Ficus persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 7:

281.Telis persica Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 209.

97. 1846.

1891.

()تیره خارعروسیان

282.Tephrosia persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

XLII. Morinaceae

1, 2: 40. 1843.

301.Morina persica L., Sp. Pl. 1: 28. 1753.

283.Tragacantha iranica Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2:

43

()تیره سوسنیان

2: 30.

()تیره زیتونیان

945. 1891.

XLIII. Oleaceae

284.Tragacantha persica Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2:

302.Fraxinus persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

941. 1891.

11: 78. 1849.

285.Trigonella persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

303.Lilac persica Lam., Encycl. [J. Lamarck & al.]

1, 2: 22. 1843.

3(2): 513. 1792.

286.Vicia iranica Boiss., Fl. Orient. [Boissier] 2: 581.

304.Liliacum persicum P.Renault, Fl. Orne 100. 1804.

287.Vicia persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 2:

305.Syringa persica L., Sp. Pl. 1: 9. 1753.

103. 1843.
XLIV. Onagraceae

()تیره ُگل مغربیان

306.Chamerion iranicum (P.H.Raven) Holub, Folia

323.Bromus persicus Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

Geobot. Phytotax. 7(1): 86. 1972.
XLV. Orchidaceae

13: 66. 1854.

()تیره ثعلبیان

324.Calamagrostis persica Boiss., Diagn. Pl. Orient.

307.Dactylorhiza persica (Schltr.) Soó, Nom. Nova

ser. 1, 7: 120. 1846.

Gen. Dactylorhiza 4. 1962.

325.Critesion iranicum (Bothmer) Á.Löve, Feddes

308.Epipactis persica (Soó) Nannf., Bot. Not.(1): 21.

Repert. 95(7-8): 438. 1984.

1946.

326.Enneapogon persicus Boiss., Diagn. Pl. Orient.

309.Helleborine persica Soó, Repert. Spec. Nov.

ser. 1, 5: 71. 1844.

Regni Veg. 24: 36. 1927.

327.Eremopoa persica (Trin.) Roshev., Fl. URSS ii.

310.Orchis persica Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni

430. 1934.

Veg. 15: 290. 1918.

328.Festuca iranica E.B.Alexeev, Byull. Moskovsk.

XLVI. Papaveraceae

Obshch. Isp. Prir., Otd. Biol. 82(3): 101. 1977.

()تیره شقایقیان

329.Festuca persica K.Koch, Linnaea 21: 410. 1848.

311.Capnoides persica Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 14.

330.Henrardia persica (Boiss.) C.E.Hubb., Blumea,

1891.

Suppl. 3: 17. 1946.

312.Corydalis persica Cham. & Schltdl. var. hyrcana

331.Hordeum iranicum (Bothmer) Tzvelev, Bot.

(Wendelbo) Parsa, Fl. Iran [Parsa & Maleki] 2: 470.

Zhurn. (Mos.& Len.) 78(10): 88. 1993.

1986.

332.Lepturus persicus Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

313.Corydalis persica Cham. &Schltdl., Linnaea 1:

1, 13: 71. 1854.

567. 1826.

333.Lolium persicum Boiss. &Hohen., Diagn. Pl.

314.Glaucium persicum DC., Syst. Nat. [Candolle] 2:

Orient. ser. 1, 13: 66. 1854.

97. 1821.

334.Melica persica Kunth, Révis. Gramin. i. 351.

315.Papaver persicum Lindl., Edwards’s Bot. Reg.

335.Nardurus persicus Boiss. & Buhse, Mem. Soc.

19: t. 1570. 1833.

Nat. Mosc. xii. 225. 1860.

316.Pistolochia persica (Cham. & Schltdl.) Soják,

336.Nephelochloa persica Griseb., Fl. Ross. (Ledeb.)

Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140(3-4): 128. 1972.

4(13): 366. 1852.

XLVII. Pinaceae

337.Panicum persicum Jensch. ex Trautv., Trudy Imp.

()تیره کاجیان

S.-Peter. Bot. Sada ix. 358. 1884.

317.Pinus persica Strangw., in Loud. Gard. Mag. xv.

338.Pappophorum persicum Steud., Syn. Pl. Glumac.

130. 1839.

1(3): 200. 1854.

XLVIII.Plumbaginaceae(میرحسنیان

)تیره کاله

339.Pennisetum persicum Boiss. & Buhse, Nouv.
Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 12: 232. 1860.

318.Acantholimon iranicum Bornm., Beih. Bot. Cen-

340.Phleum iranicum Bornm. & Gauba, Repert. Spec.

tralbl. xxii. II. 138. 1907.

Nov. Regni Veg. 47: 127. 1939.

319.Limonium iranicum (Bornm.) Lincz., Fl. URSS

341.Pholiurus persicus A.Camus, Ann. Soc. Linn.

xviii. 461. 1952.

Lyon sér. 2, 69: 90. 1923.

XLIX. Poaceae

()تیره گندمیان

342.Poa persica Trin., Mém. Acad. Imp. Sci. St.Péters. Sér. 6, Sci. Math. i. 373. 1831.

320.Aegilops persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

343.Secale iranicum Kobyl., Byull. Vses. Ord. Leni-

7: 129. 1846.

na Inst. Rast. N.I. Vavilova 48: 67. 1975.

321.Anthephora persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

344.Setaria persica hort. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs.

1, 13: 44. 1854.

29.

322.Avena persica Steud., Syn. Pl. Glumac. 1(3):

345.Stipa iranica Freitag, Notes Roy. Bot. Gard. Ed-

230. 1854.

inburgh 42(3): 474. 1985.
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346.Trisetum persicum Chrtek, Acta Univ. Carol.,

xxlv. 303.1885.

Biol. 1967, 98. 1968.
LIV. Rhamnaceae

Trans. Linn. Soc. London, Bot. 3(1): 127. 1888.

364.Rhamnus iranica Hausskn. ex C.K.Schneid., Ill.

348.Vulpia persica (Boiss. & Buhse) V.I.Krecz.

Handb. Laubholzk. ii. 279. l909.

&Bobr., Fl. URSS ii. 535. 1934.

365.Rhamnus persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

L. Polygalaceae

()تیره شیرآوریان

1, 2: 4. 1843.

()تیره ُگل سرخیان

349. Polygala iranica Hausskn., Mitth. Thüring. Bot.

LV. Rosaceae

Vereins n.s., xv. 6. 1900.

366.Alchemilla iranica Juz., Fl. URSS, ed. Komarov

LI. Polygonaceae

()تیره علف هفت بندیان

x. 396. 1941.
367.Alchemilla persica Rothm., Repert. Spec. Nov.

350.Calligonum persicum Boiss., Fl. Orient. [Boissi-

Regni Veg. 33: 349. 1934.

er] 4(2): 999. 1879.

368.Amygdalus persica L., Sp. Pl. 1: 472. 1753.

351.Polygonum iranicum Mozaff., Iranian J. Bot.

369.Cotoneaster persicus Pojark., Bot. Mater. Gerb.

18(2): 162. 2012.

Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 16: 118.

352.Pterococcus persicus Boiss. & Buhse, Nouv.

1954.

Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 12: 191. 1860.

370.Crataegus persica Pojark., Bot. Mater. Gerb. Bot.

353.Rheum persicum Losinsk., Trudy Bot. Inst.

Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 20: 190. 1960.

Akad. Nauk S.S.S.R., Ser. 1, Fl. Sist. Vyssh. Rast. 3:

371.Geum iranicum Khat., Iranian J. Bot. 3(2): 90.

123. 1937.

1987.

LII. Primulaceae

()تیره پامچالیان

372.Geum persicum Bornm. ex F.Bolle, Repert. Spec.
Nov. Regni Veg. Beih. 72: 45. 1933.

354.Cyclamen persicum Mill., Gard. Dict., ed. 8. n.

373.Hulthemia persica Bornm., Bull. Herb. Boissier

5. 1768.

Ser. II. vi. 607. 1906.

355.Cyclaminus persica Asch., Ber. Deutsch. Bot.

374.Malus persica Garsault, Fig. Pl. Med. 3: t. 362.

Ges. x. 235. 1892.

1764.

356.Dionysia iranica Jamzad, Iranian J. Bot. 7(1): 23.

375.Potentilla iranica (Rech.f.) Schiman-Czeika, Fl.

1996.

Iranica [Rechinger] 66: 97. 1969.

LIII. Ranunculaceae
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()تیره عنابیان

347.Triticum persicum (Boiss.) Aitch. &Hemsl.,

()تیره آالله ایان

376.Potentilla persica Boiss. &Hausskn., Fl. Orient.

357.Adonis persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,

[Boissier] 2: 710. 1872.

6: 4. 1846.

377.Prunus iranica Kovalev, Compt.-Rend. (Dokl.)

358.Clematis iranica Habibi, Ghorbani & Azizian,

Acad. Sci. URSS n.s., 1939.

Phytotaxa 162(2): 100. 2014.

378.Prunus

359.Consolida persica (Boiss.) Schrödinger, Abh. K.

Gewächsreich 30. 1801.

K. Zool.-Bot. Ges. Wien 4(5): 17, 62. 1909.

379.Pyrus persica Pers., Syn. Pl. [Persoon] 2(1): 40.

360.Delphinium persicum Boiss., Ann. Sci. Nat., Bot.

1806.

sér. 2, 16: 362. 1841.

380.Rosa persica J.F.Gmel., Syst. Nat., ed. 13[bis].

361.Nigella persica Boiss., Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2,

2(1): 855 (nomen prius). 1791.

16: 358. 1841.

381.Rubus persicus Boiss., Fl. Orient. [Boissier] 2:

362.Ranunculus persicus DC., Syst. Nat. [Candolle]

693.

1: 288. 1817.

382.Sorbus persica Hedl., Kongl. Svenska Vetensk.-

363.Thalictrum persicum Sprenger, Index Seminum

Akad. Handl. xxxv. no. 1, 70. 1901.

Panorm. (1874); ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg.

persica (L.) Batsch, Beytr. Entw.

LVI. Rubiaceae

()تیره روناسیان

383.Galium iranicum Hausskn. ex Bornm., Beih. Bot.
Centralbl. xix. ii. 266. 1906.
384.Galium persicum DC., Prodr. [A. P. de Candolle]
4: 605. 1830.
385.Valantia persica K.Koch, Linnaea 24: 473. 1851.
LVII. Salicaceae

()تیره بیدیان

386.Salix iranica Bornm. ex Goerz, Repert. Spec.
Nov. Regni Veg. 35: 286. 1934.
387.Salix persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 7:
99. 1846.

401.Scrophularia persica Benth., Prodr. [A. P. de
Candolle] 10: 314. 1846.
402.Verbascum persicum Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2:
469. 1891.
403.Veronica iranica Rech.f., Anz. Österr. Akad.
Wiss., Math.-Naturwiss. Kl. lxxxvii. 192. 1950.
404.Veronica persica Hort. ex Poir., Encycl. [J. Lamarck & al.] 8: 542. 1808.
LXI. Solanaceae

()تیره بادنجانیان

405.Hyoscyamus persicus Boiss. & Buhse, Nouv.
Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 12: 158. 1860.

LVIII. Salvadoraceae

()تیره مسواکیان

388.Salvadora persica L., Sp. Pl. 1: 122. 1753.
LIX. Saxifragaceae

137 (-139; fig. 1). 2006.

()تیره خاراشکنیان

389.Saxifraga iranica Bornm., Bull. Herb. Boissier
Ser. II. vi. 619. 1906.
LX. Scrophulariaceae

406.Lycium persicum Miers, Ann. Mag. Nat. Hist.
ser. 2, 14(79): 12. 1854.
407.Nicotiana persica Lindl., Edwards’s Bot. Reg.
19: t. 1592. 1833.
LXII. Tamaricaceae

()تیره گزیان

408.Eichwaldia persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.

()تیره ُگل میمونیان

390.Celsia iranica Rech.f., Aellen & Esfand., Anz.
Österr. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl. lxxxvii.
189. 1950.
391.Celsia persica C.A.Mey., Verz. Pfl. Casp. Meer.
(C.A. von Meyer). 111. 1831.
392.Chaenorhinum persicum O.Fedtsch. &B.Fedtsch.,
Consp. Fl. Turkestanicae [O.A. Fedchenko & B.A.
Fedchenko] v. 84. 1913.
393.Etornotus persicus Raf., Autik. Bot. 155. 1840.
394.Euphrasia iranica O.Schwarz & Bornm., Repert.
Spec. Nov. Regni Veg. 41: 334. 1937.
395.Hueblia persica (Chav.) Speta, Bot. Jahrb. Syst.
103(1): 27. 1982.
396.Linaria iranica Hamdi & Assadi, Novon 18(3):
340 (-343; figs. 1-2). 2008.
397.Linaria persica Chav., Monogr. Antirrh. 173.
1833.
398.Pedicularis persica Willd. ex Steven, Mém. Soc.
Imp. Natural. Moscou vi. 26. 1823.
399.Pocilla persica Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon sér.
2, 17: 129. 1869.
400.Scrophularia iranica Attar, Iranian J. Bot. 12(2):

1, 3: 13. 1843.
409.Reaumuria persica Boiss., Fl. Orient. [Boissier]
1: 761. 1867.
LXIII. Thymelaeaceae

()تیره ما ِزریونیان

410.Dendrostellera persica (Boiss.) Pobed., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R.
16: 252. 1954.
411.Diarthron iranica (Pobed.) Kit Tan, Notes Roy.
Bot. Gard. Edin. 40(1): 221. 1982.
412.Passerina persica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.
1, 7: 85. 1846.
413.Stellera persica Endl., Gen. Pl. [Endlicher] Suppl. iv. II. 63. 1848.
414.Stelleropsis iranica Pobed., Bot. Mater. Gerb.
Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 12: 158.
1950.
LXIV. Typhaceae

()تیره لوئیان

415.Typha persica Ghahr. & Sanei, Bull. Soc. Bot.
France, Lett. Bot. 126(3): 373. 1979.
LXV. Urticaceae

()تیره گزنه ایان

416.Parietaria persica Stapf, Denkschr. Akad. Wien
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1)Mora C, Tittensor DP, Adl S, Simpson AGB,

نگاهی بر نقش پروتئین  VP35در
بیماریزایی ویروس ابوال
وحيدهالساداتناظميوسیدهالهامرضاتوفیقی(دانشجوی کارشناسیارشدبیوشیمی،گروهزيستشناسي ،دانشکدهعلوم،دانشگاهشهيدچمراناهواز)
زیر نظر دکتر محمدرضا داير (استادیار بیوشیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهيد چمران اهواز)
آدرس مکاتبات vahidehnazemi@gmail.com :

چکیده :خانواده فيلوويروس ها از دو جنس ابوال و ماربرگ ویروس تشــکیل شده است که سبب تب خون ریزی
دهنده شــدید در انســان و سایر پریمات ها می شــوند .گونه زئیر از میان ابوالويروس ها مرگ و میر حدود 90
درصد را سبب می شود و يکي از کشنده ترين ويروس هاي شناخته شده است .ژنوم ویروس ابوال یک RNAی
 19کیلوبازی اســت که هفت پروتئین به نام های نوکلئوپروتئين ،گليکوپروتئين VP24، VP40، VP30، VP35
و  RNAپليمراز وابسته به  Lرا کد می کند .از میان این هفت پروتئين  VP35و  VP24گليکوپروتئين به عنوان
فاکتورهاي بيماريزايي شناخته شده اند .در این مقاله سعی بر آن است که تاکسونومی ویروس ابوال ،نحوه همانند
ســازی و اجزای ســاختاری ویروس را شــرح داده و با توجه به اینکه پروتئین  VP35یکی از مهم ترین عوامل
بیماریزایی این ویروس محســوب می شود ساختار ،اتصال به  RNAویروس و اثر مهاری این پروتئین را بر تولید
اینترفرون به تفصیل شرح دهیم.
واژگان کلیدی :ویروس پوشش دار ،ابوال ،پروتئین ،ایمنی ذاتی.
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تاکسونومي ويروس ابوال
فيلوويــروس هــا ويروس هــاي  RNAدار تک رشــته ،تک
مولکولی و با قطبیت منفي هســتند که سبب تب خون ريزي
دهنده شــديد در انسان و ســایر پريمات ها با میزان مرگ و
میر  90درصد می شــوند .هر چنــد فيلوويروس ها مي توانند
انواع زيادي از ســلول ها را آلوده کنند ولی نخســتين جايگاه
عفونت زایی آنها غالباً مونوســيت ها ،ماکروفاژها ،ســلول هاي
دندريتي ،هپاتوسيت ها و سلول هاي آندوتليال می باشند[.]1
خانواده فيلوويروس ها از راســته مونونگاويرال اســت که از دو
جنس ابوال و ماربرگ ويروس تشکيل می شود[ .]2هر چند که
اخيرا ً يک جنس جديد به نام کواوا ويروس نيز شــناخته شده
اســت ولی عمدتاً این دو جنس مطرح هستند [ .]4،3ماربرگ
ويــروس از دو گونه ماربرگ ويروس و راوان ويروس تشــکیل
شــده اســت [ .]5جنس ابوال ويروس از پنج گونه با نام هاي
زئیر ،ســودن ،ایوری کوســت ،باندی بوگیو و رستون تشکيل
شــده است [ .]7،6به دلیل عدم وجود واکسن هاي تاييد شده
و یا داروهاي ضد ويروسي ،هر دو ویروس ابوال و ماربرگ جزء
عوامــل بيماري زاي درجه چهار طبقه بندي مي شــوند [.]8
گونه زئیر از میان ابوال ويروس ها مرگ و میر حدود  90درصد
را ســبب می شود و يکي از کشنده ترين ويروس هاي شناخته
شده می باشد .در ميان پنج گونه ويروس ابوال ،ويروس رستون
تنها گونه اي اســت که سبب بيماري در انسان نمي شود ولي
در ساير پريمات ها بسيار بيماري زا است[.]1

همانند سازي فيلوويروس ها
فيلوويــروس هــا ظاهري رشــته اي و چند شــکل دارند و
ژنومــی حــدود  19کيلو بــاز دارند که از هفــت ژن به نام
هــاي نوکلئوپروتئين ،VP35،VP40 ،گليکوپروتئين،VP30 ،
پروتئيــن  VP24و  RNAپليمــراز وابســته بــه )RNA) L
تشــکیل شده است [ .]1فيلوويروس ها ويروس هاي پوشش
داري هســتند و کمپلکــس ريبــو نوکلئو پروتئينــي آنها با
غشــاي لیپیدی مشتق شــده از ســلول ميزبان احاطه شده
است .اين کمپلکس شــامل نوکلئوپروتئين ،پروتئين ،VP35
پروتئيــن  VP30و پليمراز به همراه  RNAژنومي اســت .در
زير غشاء ويروسي پروتئين هاي  VP40و  VP30قرار دارند
که به ترتيب پروتئيــن هاي بزرگ و کوچک ماتريکس گفته
مي شــوند .گليکوپروتئين تريمر اســت و به صورت ساختار
ميخ مانند در غشــا فرو رفته است .به نظر مي رسد که ورود
ويروس به ســلول در يک شــيوه وابســته به گليکوپروتئين
از طريق ماکروپينوســيتوز صورت گيرد .اگر چه مکانيســم
آندوســيتوز وابســته به کالترين و کاوئولين هم مطرح شده
اســت [ .]1-10کمپلکس  RNAپليمراز وابســته به RNA
مســئول رونويسي و همانند ســازي است و از چهار پروتئين
نوکلئوپروتئين ،پروتئيــن  ،VP35پروتئين  VP30و پليمراز
تشــکيل شده است .به دنبال ورود ويروس ،کمپلکس پليمراز
ويروســي  mRNAهاي مونوسيســتروني و پلي آدنيله شده
ويروســي را که شامل يک انتهاي پوشــیده شده ' 5هستند،
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مي ســازد .ژنــوم فيلوويروســي در جهت ' 3به ' 5اســت و
فراواني معمول هر پروتئين ويروســي بــا نزديکي ژن آن به
انتهاي ' 3مطابق است [( ]1تصویر .)1
مکانيســم يا مکانيســم هايي که به وسيله آن فيلوويروس ها
رونويســي انجام مي دهند و سطوح رونويسي شان را تنظيم
مي کنند به طور واضح مشخص نيست mRNA .ويروسي که
در طول رونويسي هاي ويروســي توليد شد سپس به وسيله
دســتگاه ترجمه ميزبان به پروتئين هاي ويروسي ترجمه مي
شــود .پس از ساخته شــدن پروتئين هاي ويروس کمپلکس
 RNAپليمراز از مرحله رونويســي به همانندسازي مي رود.
آنزيم در زمان همانند ســازي ويروس ابتــدا يک آنتي ژنوم
مثبت توليد مي کند که شــبيه ژنوم منفي است که به همراه
نوکلئوپروتئين درون پوششــي قرار داده مي شــود (تصویر
 .)2آنتي ژنوم بــه عنوان الگويي براي ســنتز ژنوم منفي به
کار مي رود .ژنوم ويروســي تازه ســنتز شــده مي تواند به
عنوان الگويي براي رونويســي  mRNAبه کار گرفته شــود
و يــا درون يک ويريون در حــال جوانه زدن بســته بندي
شــود .چگونگي انتخــاب کمپلکس پليمراز بر ســر دو راهي
رونويســي و همانند سازي به مقدار کمي شناخته شده است
اما پروتئين  VP30فسفريله شده نقش مهمي در اين زمينه
بازي مي کند [ .]11،1اضافه بر اين بر اساس مطالعه اي که
اخيــرا ً صورت گرفته نقش هــاي تنظيمي پروتئين  VP40و
 VP24در رونويســي نيز شناخته شده است [ .]12اين نشان
مي دهــد که ديناميک بين همانند ســازي و رونويســي به
طور محکمي تنظيم شــده است .مونتاژ ،جوانه زدن و خروج
ويــروس به وســيله پروتئين هاي ماتريکــس ويروس يعني
 VP40و  VP24انجــام مي شــود .پروتئيــن  VP40فراواني
بيشــتري دارد و به تنهايي براي تشــکيل ذرات شبه ویریون
که شــبيه ويريون هاي کامل هستند ،کافي است.

تصویر ( :)2کمپلکس همانند سازی ويروس مسئول همانند
سازی و رونويسی ويروس می باشد.

هرچنــد پروتئين  VP40مــي تواند به تنهايــي جوانه زدن
را وســاطت کند در زمــان آلودگي ســلول ميزبان ،تعدادي
ميانکنش هــاي حياتي را با اجزاي ميزبان و ويروس حمايت
مــي کند تا مونتاژ و جوانه زدن به طــور صحيح و هماهنگ
انجام شــود .هنگامي که ويريون از سلول ميزبان آلوده خارج
مي شــود مي تواند يک سلول جديد را آلوده کند که چرخۀ
همانند ســازي دوباره در آن انجام مي شود [.]1
فيلوويروس ها چندين فاکتور بيماريزايي را کد مي کنند
ابوال ويروس و ماربرگ ويروس ســبب تب خون ريزي دهنده
مي شــوند [ .]13از هفت پروتئيني که توســط ويروس ابوال
کد مي شــود ،پروتئيــن  ،VP24گليکوپروتئيــن و پروتئين
 VP35به عنوان فاکتورهاي بيماريزايي شــناخته شــده اند.
اين ســه پروتئين به عنوان آنتاگونيســت هاي ايمني ذاتي و
اکتســابي ميزبان عمل مي کننــد .پروتئين  VP24از طريق
مهار مســير  JAK/STATعمل مي کند در حالي که پروتئين
 VP35توليــد اينترفرون را مهار مي کند[ .]14فعال نشــدن
ايمني اکتســابي از داليل کشنده بودن فيلوويروس ها است.
فيلوويــروس ها به طور توانمندي سيســتم ايمني ذاتي را با
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جلوگيــري از ترشــح اينترفرون بتا مهار مــي کنند .اگر چه
در نمونه هايــي که اينترفرون بتا توليد مي شــود ،پروتئين
 VP24مــي توانــد بــه عنــوان آنتاگونيســت مولکول هاي
ســيگنالي پايين-دســت اينترفرون بتا عمل کند .اينترفرون
بتا مي تواند در يک شــيوه اتوکرين يا پاراکرين عمل کرده و
مســير  JAK/STATرا فعال کند .اين مسير موجب فسفريله
شــدن و انتقال فاکتورهاي رونويســي  STATبه هســته مي
شــود که در آنجا توليد تعدادي از فاکتورهاي ضد ويروســي
 ISGsرا تحريک مــي کنند .پروتئيــن  VP24ابوال ويروس
اين مســير را به وســيله ميانکنش با کاريوفريــن آلفا ،يک
پروتئين موجود در کمپلکس ایمپورتین که به شاتل STAT
در هســته کمک مي کند انجــام می دهد [ .]15،1-18يک
جنبه مهــم مهاري پروتئين  VP24توانايي اختالل در انتقال
وابســته به کاريوفرين آلفا بســياري از فاکتورهاي رونويسي
به هســته اســت .بنابرين پروفايل بيان را در ســلول آلوده
بــه طور موثــري تغيير مي دهد .ژن چهارمي که به وســيله
ويروس ابوال کد مي شــود ،گليکوپروتئين ويروســي اســت
کــه نقش مهمي در آنتاگونيســتی پاســخ ايمني اکتســابي
بــازي مي کنــد .گليکوپروتئين تنها پروتئين ويروســي قرار
گرفته در ســطح ويريون اســت و بنابرين آنتــي ژن غالبي
اســت که توســط آنتي بادي هاي ميزبان مــورد هدف قرار
مي گيرد .قابل ذکر اســت کــه پروتئيــن  ،VP35پروتئين
 VP40و پروتئيــن  VP24از ماربــرگ ويــروس احتمــاالً با
همديگــر به عنوان تعديل کننده هاي سيســتم ايمني عمل

مي کنند .نقــش پروتئين  VP40بــراي ماربرگ ويروس به
خوبي مشــخص شــده اســت [ .]20،19در حالي که نقش
پروتئين  VP24به عنوان آنتاگونيســت اينترفرون فقط براي
ابوال ويروس گزارش شده اســت [ .]22،21پروتئين VP35
ابــوال ويروس يک آنتاگونيســت ايمني چند کاره اســت که
در چنديــن مرحله چرخه همانند ســازي ويروس عمل مي
کند .پروتئين  VP35به عنوان يک آنتاگونيســت مســير القا
و ســيگنال دهي اينترفرون[  ]24،23،16شامل گيرنده های
 RLRمخصوصــاً  ،]26،25،15[RIG-1کينازهــاي  IRF-3و
 IRF-7شامل  IKKεو  ،]27[ TBK-1پروتئين کيناز وابسته

بــه ( RNAپروتئيــن کينــاز  ] 29،28[ )Rو فعــال کننده
پروتئين کيناز  Rيعني  PACTشــناخته شــده است[.]15
پروتئين  VP35همچنين بــه عنوان يک مهارکننده خاموش
ســازی  ،RNAيک کوفاکتور بــراي پليمراز ويروس و يک

جزء ســاختاري نوکلئوکپســيد ويروس مي باشد [.]29-34

پروتئين  VP35مانع بلوغ سلول دندريتي نيز مي شود [.]35

ساختار پروتئين
ســاختارهاي کريســتالي دوميــن اتصالي  RNAدو رشــته
اي پروتئيــن  VP35در ابــوال ويــروس ،ماربــرگ ويروس،
رســتون ويروس نشــان مي دهد که دوميــن اتصالي RNA
دو رشــته اي از دو زيــر دوميــن مارپیچ آلفــا و صفحه بتا
تشــکيل شده اســت [ ]36،24-39و يک دومين اليگومريزه
شــونده با انتهاي آميني و يک دومين با انتهاي کربوکسيلي
VP35
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تصویر ( :)3ســاختار کریستالی دومین مهارکننده اینترفرون )A( .سازمان دهی دومین )B( .نمایش ریبونی دومین  .IIDعناصر ساختاری
دوم که زیردومین های بتا شــیت و مارپیچ آلفا را تشکیل می دهند )C( .ساختار دومین  IIDبرحسب توالی اسید آمینه ای.

مهارکننــده اينترفــرون (دوميــن مهارکننــده اينترفرون)
دارد[ .]1دميــن مهارکننــده اينترفــرون پروتئين  VP35از
دو زير دومين تشــکيل شده اســت .يک زير دومين مارپیچ
آلفا بــا انتهاي آميني و يک زيردومين صفحــه بتا با انتهای
کربوکســيلی (تصویر  .)3زير دومين مارپیچ آلفا (باقيمانده
هاي 221تا )283شامل يک دســته چهار تايي مارپيچ است
(  α4تــا  )α1که در دو اليه آرايش يافته اســت .مارپیچ هاي
(  α4تا  )α1به هم بســته شــده انــد و مارپیچ های (  α4و 3
 )αنيز به هم بسته شــده اند و مرکز زير دومين مارپیچ آلفا
را تشــکيل می دهند .مارپیچ هــاي  α4و  α 2در مقابل زير
دومين صفحه بتا بســته شــده اند .زير دوميــن صفحه بتا (
باقيمانده هاي  294تا  )340از يک صفحه بتا با چهار رشــته
(  β 4تا  )β1يک قطعه مارپيچي کوتاه تشــکيل شــده است.
رشته  β1از طريق يک رابط بلند که شامل يک پيچ معکوس
اســت با  α 5در تماس اســت .رشــته هاي و  2βنا همســو
هســتند در صورتي که رشته  β1همســو با رشته  2βاست.
رابط  1که شامل باقيمانده هاي پرولين  292و پرولين 293
مي شــود ،زير دومين ها را به هم وصــل مي کند .باقيمانده
هاي بين رشــته هــاي  3βو  2βاز پروتئيــن  VP35دومين
مهارکننــده اينترفــرون (رابط  2و پروليــن  313تا پرولين
 )318يــک پلي پرولين نوع  2چپ گــرد را ايجاد مي کنند
[.]40
دومين مهارکننده اينترفرون پروتئين  VP35يک فولد منحصر
به فرد تشــکيل مي دهد که متفاوت از فولد  αβββαدومين
هاي اتصالي  RNAدو رشته اي است [ .]40،14زير دومين
مارپیچ آلفا يک توپولوژي مشــابه با بسياري از پروتئين هاي
غير مرتبط از نظر عملکردي شــامل تيو سيانات هيدروالز و
پيروات کربوکسيالز دارد .ســطح هيدروفوبي بزرگي بين دو
زيــر دومين در دومين مهارکننده اينترفرون پروتئين VP35
وجود دارد .توزيع بار الکترواســتاتيکي دوميــن مهارکننده
اينترفرون پروتئين  VP35آشــکار کــرد که زير دومين هاي
مارپیچ آلفا و صفحه بتا از طريق ســطوح غير قطبي با هم بر
همکنش دارند .آالنين  238گاليســين  ،241لوسين ،242
والين  ،245ايزولوسين  ،246لوسين  ،249ايزولوسين ،278
ايزولوســين  280و فنيل آالنين  287از زير دومين مارپیچ
آلفــا و پرولين  ،293آالنين  ،306سيســتئين  ،307پرولين
 ،315پروليــن  ،318ايزولوســين  ،320آســپارتات ،321
گاليســين  ،323تريپتوفان  ،324والين  ،325لوسين 338
وايزولوسين  340از صفحه بتا با هم در تماس اند .ميانکنش
بيــن تريپتوفان  324و پروليــن  ،315پرولين  318و ليزين
 339همچنين براي پايدار کردن ســاختار زير دومين صفحه

بتا مهم هســتند زيــرا جهش باقيمانــده تريپتوفان  324به
آالنين منجر به آنفولد شــدن دوميــن مهارکننده اينترفرون
پروتئين  VP35مي شود .اضافه بر اين باقيمانده ايزولوسين
 340در رشــته  4βدر تمــاس هاي حياتي بــا فنيل آالنين
 ،239لوسين  242و ايزولوســين  278است که بين دو زير
دومين پل مي زنند .وقتي ايزولوســين  340حذف شــود يا
جهش پيدا کند ،ســاختار پروتئين به شــدت نــا پايدار مي
شــود .اين اطالعات نشــان مي دهد کــه تريپتوفان  324و
مرکــز آبگريز احاطــه کننده نقش هاي مهمــي را در پايدار
کــردن فولد دومين مهارکننــده اينترفرون پروتئین VP35
ابوال بر عهده دارند [.]40
ميانکنش پروتئين  VP35با  RNAدو رشته اي و اثرات
آن روي مهار توليد اينترفرون
پروتئين  VP35ابوال ويروس متعلق به خانوادۀ پروتئين هاي
اتصالي  RNAدو رشــته اي است که شــامل پروتئين هاي
 ،41 NS1پروتئين  E3Lواکســينيا ويــروس ،پروتئين 3σ
رئوويروس و پروتئين  pTRS1ســيتومگالو ويروس می باشد
[ .]42دو ناحيه بسيار حفاظت شده پروتئين  VP35در ميان
گونه هاي ابــوال ويروس وجود دارد :ناحيۀ بازي اول ( )FBP
و ناحيۀ بازي دوم يا مرکــزي (  .)CBPباقيمانده هاي ناحيۀ
بازي مرکزي در توالي دومين مهارکننده اينترفرون پروتئين
 VP35کــه در ميان ماربرگ ويروس و ابوال ويروس بســيار
حفظ شــده اند شــامل آرژينين  ،312ليزين  ،309آرژينين
 ،305ليزين  ،339آرژينين  322و ليزين  319هســتند که
در زير دوميــن صفحه بتا قرار دارنــد و باقيمانده هاي مهم
براي مهار توليد اينترفرون محســوب مي شــوند [ .]39اين
باقيمانده ها با  RNAدو رشــته اي ميانکنش کرده و پاســخ
هاي ايمني ميزبان را مهار مي کنند .به دليل اينکه باقيمانده
کليدي آرژينين 312در مرکز اين ناحيه قرار گرفته اســت به
ناحيــه بازي دوم ناحيه بازي مرکزي گفته مي شــود [.]23
زير دومين صفحه بتا در رســتون ويروس شــامل يک ناحيه
بازي حفظ شــده است که شامل ليزين  ،271آرژينين ،294
ليزيــن  ،298آرژينين  ،301آرژينيــن  311و ليزين 328
اســت [ .]43ناحيه بازي مرکــزي پروتئين  VP35گونۀ زئیر
به صورت غير اختصاصي به  8جفت باز  RNAدو رشــته اي
متصل مي شــود [  .]44،23در ساختارهاي پروتئين VP35
زئیر و رســتون ويروس دو کپــي از دومين اتصالي  RNAدو
رشــته اي آنها يــک ديمر نامتقارن تشــکيل مي دهد که به
هر کدام از انتهاهاي  RNAدو رشــته اي متصل مي شــوند
[ .]44،43يک دوميــن اتصالــي  RNAپروتئين  VP35که
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مولکول پوشــانندۀ انتهايي گفته مي شود ،با بازهاي انتهايي
اتصــال برقرار مــي کند در حالي که دوميــن اتصالي RNA
پروتئين  VP35ديگر که مولکول اتصالي ســتون فقرات گفته
مي شــود با مولکول پوشاننده انتهايي تشکيل ديمر مي دهد
و با ســتون فقرات قند فســفات تماس حاصل مي کند[]37
(تصویر .)4

تصویر ( :)4مدل تعاونی ،مکانيسم سرهم شدن ديمری دومين
اتصالی  RNAدو رشته ای .VP35
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در مــورد ابوال ويروس چهار دوميــن اتصالي  RNAپروتئين
 VP35هشت جفت باز از  RNAدو رشته اي را به طور کامل
مي پوشــانند[ .]44،43در مورد رســتون ويروس  18جفت
باز  RNAدو رشته اي کريســتاله شده است که دو پروتئين
 VP 35مشــابه به هر انتها متصل مي شود اما وسعت زيادي
از ســتون فقــرات در مرکز آزاد اســت و پروتئين  VP35به
آن متصل نيســت [ 43و .] 37کمپلکــس هاي دومين مهار
کننده اينترفــرون پروتئين  VP35ماربرگ ويروس و RNA
دو رشته اي نشان مي دهند که ستون فقرات مرکزي RNA
دو رشــته اي متصل است در صورتي که انتهاها آزاد هستند
[45و43و .]36به نظر مي رســد که پروتئين  VP35رستون
در محلول بتواند هم انتها و هم ســتون فقرات را بپوشــاند.
پروتئين  VP35از ابوال ويروس ترجيحاً انتهاي  RNAدو رشته
اي را مي پوشــاند ولي مي تواند در محلول ستون فقرات آن
را نيز بپوشــاند .ممکن است اتصال ترجيحي پروتئين VP35
از ابوال ويروس دليل اثر آنتاگونيســتي قوي تر آن نسبت به
ماربرگ ويروس باشــد [ .]43،36چهار دوميــن مهارکننده
اينترفرون پروتئيــن  VP35و  8جفت باز در واحد نامتقارن
کريســتالوگرافي مشــاهده مي شوند .ســاختار کمپلکس دو

فولد غير متقارن کريســتالوگرافي را نشان مي دهد .به گونه
اي کــه مولکول هاي  Aو  Bبــه ترتيب معادل مولکول هاي
 Cو  Dهســتند .مولکول هــاي  Aو  Bاز طريق پيوند هاي
هيدروژني با هم ميانکنش مي کنند .آرژينين  312از مولکول
 Aبا  Oگاليسين Oδ1 ، 270آســپارتات  271و  Oگلوتامات
 269از مولکــول  Bپيوندهاي هيدروژني تشــکيل مي دهد.
آرژينيــن  322از مولکول  Aهمچنين با  Oε1گلوتامات ،262
 Oε2گلوتامــات  ،262گلوتامــات  269و  Oε2گلوتامات 269
از مولکول  Bپيوندهاي هيدروژني تشــکيل مي دهد .ســاير
باقيمانــده هــا از مولکول هاي  Aو  Cشــامل پرولين ،233
ترئونين  ،237فنيل آالنين  ،239ســرین  ،272گاليسين ،274
سيســتئين  ،275ايزولوســين  ،278آالنين  ،306ليزين ،309
ســرین  ،310ايزولوســين  340تماس هاي با واســطه آب يا
واندروالســي تشــکيل مي دهند .مولکول هــاي  Cو  Dهم
ميانکنش هاي مشــابهي تشــکيل مي دهند .آرژينين  312و
آرژينين  322در مولکول هاي  Bو Dتماس هاي مســتقيمي
با ســتون فقرات فسفو دي استري  RNAدو رشته اي برقرار
مــی کنند [ .]24ليزيــن  ،339آرژينين  312و آرژينين 322
ســهم حياتي در تشخيص  RNAدو رشته اي و اتصال به آن
دارنــد .در حالي که آرژينيــن  ،305ليزين  309و ليزين 319
ميانکنــش هاي کليدي را افزايش مــي دهند .آرژينين 312
و آرژينين  322تماس هاي مســتقيم با  RNAتشــکيل مي
دهنــد در حالي کــه ليزين  339به طور مســتقيم به RNA
دو رشــته اي متصل نمي شــود [ .]24مقايســه ی ساختار
نمونــه اي با جهش ليزين  339به آالنين و دومين مهارکننده
اينترفرون پروتئين  VP35نوع وحشــي نشان داد که زنجير
جانبــي ليزين  ،339گروه کربوکســيالت باقيمانــده انتهايي
يعني ايزولوســين  340را خنثي مي کنــد .جهش ليزين 339
انتهــاي کربوکســيلي را در معرض قرار مــي دهد که باعث
تشــکيل ميانکنش هاي نامناسبي نزديک ناحيه بازي مرکزي
مي شــود و ممکن اســت منجر به کاهــش اتصال به RNA
دو رشــته اي شــود .تشخيص  RNAدو رشــته اي کوچک
به وســيله گيرنده ها منجر به شروع مسير ســيگنالي توليد
اينترفرون مي شــود[ .]46،24-47با توجه به ميانکنش هاي
زيادي که در کمپلکس  RNAدو رشته اي و پروتئين VP35
مشــاهده شده اســت ،به نظر مي رســد که همانند گيرنده
های  RLRدومين مهارکننده اينترفرون پروتئين  VP35نیز
انتهاي پهن  RNAدو رشته اي کوچک را تشخيص مي دهد
[ .]48-49جهــش فنيل آالنين  239اما نه فنيل آالنين ،235
منجر به از دســت رفتن کامل اتصال  RNAدو رشته اي مي
شود .فنيل آالنين  239بخشي از پوشش انتهايي استو تماس

هاي واندروالســي با  RNAدو رشــته اي و ايزولوسين
انتهايــي برقرار مي کند [ .]24،1در صورتي که فنيل آالنين
 235در بيرون ســاختار سرپوش انتهائی قرار دارد.
در کل ايــن نتايج بيان مي کند که جهــش باقيمانده هاي
پوشــش انتهايي موجــب تغييرات ســاختاري محدودي مي
شــود .بنابرين فقدان اتصال احتماالً در نتيجه از دست رفتن
تمــاس هاي بين مولکولــي پروتئيــن  VP35و انتهاي پهن
پوشــش انتهايي  RNAدو رشته اي است .فنيل آالنين 239
و هيستيدين  240در اتصال پوشش انتهايي  RNAدو رشته
اي نقش دارنــد[  .]24باقيمانده هاي پوشــاننده انتها فقط
در ميانکنــش پروتئين  RNAدو رشــته اي نقش دارند .در
صورتي که باقيمانده هــاي ناحيه بازي مرکزي در ميانکنش
پروتئين-پروتئين هــم نقش دارند [ .]24،6پروتئين VP35
مــي تواند به طور جزئي فعال شــدن پروموتور اينترفرون بتا
به وســيله مکانيســم غير وابســته به  RNAدو رشته اي را
مهار کند [ .]24نمونــه هاي داراي جهش فنيل آالنين 239
به آالنيــن ،آرژينين  312به آالنين ،ليزيــن  319به آالنين،
آرژينيــن  322به آالنيــن ،ليزين  309به آالنيــن ،آرژينين
 305بــه آالنيــن و ليزين  339به آالنين در ســنجش ميني
ژنوم که فعاليــت کمپلکس  RNAپليمراز را اندازه مي گيرد
کاربردي هســتند .نمونه هاي داراي جهش فنيل آالنين 239
بــه آالنين ،آرژينين  322به آالنين ،آرژينين  312به آالنين و
ليزين به آالنين که توانايي اتصال به  RNAدو رشــته اي را
ندارند ،نتوانســته اند مانع توليد اينترفرون بتا شوند []24،1
ولــي نمونه هاي داراي جهش فنيــل آالنين  235به آالنين،
آرژينين  305به آالنين ،ليزين  309به آالنين و ليزين  319به
آالنيــن که فعاليت اتصالي کاهش يافته اما قابل اندازه گيري
340

 RNAدو رشته اي داشتند توانســتند مانع توليد اينترفرون
بتا شــوند [ .]24مطالعه روي نمونه هاي يک جهشــي و دو
جهشــي دومين مهارکننده اينترفرون پروتئين  VP35شامل
ليزيــن  319به آالنين ،آرژينين  322بــه آالنين و جهش دو
تايي ليزين و آرژينين به آالنين نشــان داد که هيچ کدام از
آنها ســاختار طبيعي پروتئين را تخريــب نمي کند ولي هر
سه با تغيير الکترواســتاتيک سطحي باعث ناتواني در اتصال
 RNAدو رشــته اي مي شــوند [ .]32،1نمونه هاي داراي
جهش ليزين و آرژينين بــه آالنين عمل کوفاکتوري پليمراز
را حفظ مــي کنند .بين پروتئين  VP35نوع وحشــي و نوع
جهــش يافته ليزين و آرژينين ،از نظر خصوصيات اليگومريزه
شدن و هيدروديناميکي تفاوتي وجود ندارد .گزارش ها نشان
داده اســت که جهش ها در آرژينين  312در پروتئين VP35
ابوال ويــروس و در موقعيت برابر در پروتئين  VP35ماربرگ
ويروس (آرژينين  ) 301اتصــال  RNAو مهار اينترفرون را
مختــل مي کننــد .در مقابل جهش هــا در آرژينين  305از
پروتئيــن  VP35ابوال ويروس يا آرژينيــن  294در پروتئين
 VP35ماربــرگ ويروس فقط اين مهار ها را کاهش مي دهد
[ .]51،50باقيمانده هاي آرژينين  ،312ليزين  ،319آرژينين
 322و ليزيــن  339باقيمانده هاي حياتي ناحيه بازي مرکزي
هســتند که مســئول ميانکنش با ســتون فقرات  RNAمي
باشــند .جهش هر کدام از باقيمانده هاي ناحيه بازي مرکزي
يا باقيمانده هاي پوشــاننده انتها به آالنين ميانکنش دومين
مهارکننــده اينترفرون و  RNAدو رشــته اي را مختل مي
کنــد و نمي توانــد مانع توليد اينترفرون شــود [RNA .]1
دو رشــته اي کوتاه و  RNAدو رشــته اي که شامل ' 5تري
فســفات هســتند ،فعال کننده هاي توانمنــد گيرنده های
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تصویر ( VP35 :)5با اتصال به  RNAدو رشته ای مانع توليد اينترفرون می شود.

 RLRو پروتئين کيناز  Rهســتند [ .]52-59دومين اتصالي
 RNAدر انتهاي کربوکســيلي  1-RIGو دومين مهارکننده
اينترفــرون پروتئين  VP35ابوال ويروس هر دو ميل ترکيبي
باالتري را براي ' 5تري فســفات  RNAدو رشــته اي نسبت
به  RNA 5' OHدو رشــته اي با طول و توالي مشــابه نشان
مي دهند .و اين بيانگر اين حقيقت اســت که ' 5تري فسفات
 RNAدو رشــته اي فعال کننده هاي قوي تر مسير 1-RIG
مي باشــد [ .] 59،58اطالعات به دست آمده نشان مي دهد
که براي يک ليگاند خواه ' 5تري فســفات  RNAدو رشــته
اي باشد يا OH RNA '5دو رشــته اي ميل ترکيبي دومين
مهارکننده اينترفرون پروتئين  VP35و انتهاي کربوکســيلي
گيرنده های  RLRمشــابه اســت .ارتباط قوي بين اتصال
 RNAدو رشــته اي و مهار توليد اينترفرون بتا نشان دهندۀ
مکانيســمي اســت که از طريق آن پروتئين  VP35سبب مهار
 RNAدو رشــته اي را مي شــود و مانع شناسايي آن توسط
گيرنده های  RLRمي شود .مطالعات ساختاري اخير نشان
داده که دو رشــته اي بــودن و انتهاهاي پهــن ليگاند هاي
رايج قابل تشخيص براي  1-RIGو پروتئين  VP35هستند[
 .]23-45،25وقتــي باقيمانده هــاي ليزين  319و آرژينين
 322ناحيه بازي مرکزي مربوط به ويروس ابوالي ســازگار با
خوکچه هندی را با آالنين جايگزين کردند ،مشــاهده شد که
اين ويروس ها علي رغم اينکه قادر به همانند ســازي بودند،
به شدت ضعيف بودند [.]1
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پروتئين  VP35به چند طريــق مانع توليد اينترفرون
مي شود
دوميــن مهارکنندۀ اينترفرون دو شــيوه اتصــال به RNA
دو رشــته اي را نشــان مي دهد [ .]60،39،37اولي شامل
اتصــال مســتقيم ناحيۀ بــازي مرکزي پروتئيــن  VP35به
 RNAدو رشــته اي به شــيوه غير وابســته به توالي است و
دومي ميانکنش ســرپوش انتهائی به وسيله چندين باقيماندۀ
آبگريز حفاظت شده شــامل فنيل آالنين  239مي باشد که
پاکتي را تشــکيل مي دهند و انتهاهاي پهن  RNAدو رشته
اي پوشــانده می شــود [ .]24،1باقيمانده هاي مشــابه که
اتصال  RNAدو رشته اي را ســبب می شود همچنين براي
ميانکنــش پروتئين  VP35با  PACTالزم هســتند .بنابرين
نتيجه ميانکنــش پروتئين  VP35و  PACTاختالل در فعال
شــدن  1-RIGاست [ .]62،15تشخيص  RNAدو رشته اي
به وســيلۀ گيرنده هــای  RLRمنجر به فعال ســازي آنها و
همراهي بعدي آنها با  )MAVS (VISA/CARDIFمي شــود

که منجر به فعال شدن کينازهاي اينترفرون مي شود (تصویر
 .)5ايــن کيناز ها نيز موجب فسفريالســيون و قرارگيري در
هســته چندين فاکتور رونويسي شــامل فاکتورهای تنظيمي
اينترفرون (  IRF3، IRF7و  )NFkBمي شوند.
اين فاکتورهاي رونويســي پروموتورهاي اينترفرون آلفا و بتا
را براي توليد اينترفرون تحريک مي کنند .اين ســيتوکين ها
موجب فعال شــدن تعدادي از ژن هاي ضد ويروســي شامل
پروتئيــن کينــاز MHC ،کالس يک  OASاز طريق مســير
 JAK/STATمي شــوند .فعاليت آنهــا موجب محدود کردن
همانندســازي از طريق پاسخ هاي سيســتم ايمني ذاتي مي
شوند [ .]23عالوه بر مکانيسم وابسته به  RNAدو رشته اي
مهار توليد اينترفرون بتا ،پروتئين  VP35همچنين مکانيسم
مهاري غير وابســته به  RNAدو رشته اي هم دارد .پروتئين
 VP35مي تواند به عنوان يک سوبستراي کاذب براي IKKε
و  1-TBKيعني دو کينازي که  7/3-IRFرا فســفريله مي
کننــد ،عمل کند [ .]32،25،1مهار مســير توليد اينترفرون
پايين دســت گیرنده هــای  RLRبيان گر مکانيســم غير
وابسته به  RNAمي باشد[.]1
عملکرد مشــابه پروتئين  VP35و  NS1Aدر اتصال به
 RNAدو رشته اي
يــک مطالعه بيو انفورماتيکي يک موتيف هشــت باقيمانده
اي را در پروتئين  VP35شناســايي کرده اســت که 75
درصــد توالــي آن عيناً مثــل پروتئيــن  NS1Aويروس
آنفوالنــزاي نوع  Aاســت که شــامل باقيمانده هاي بازي
ضــروري بــراي اتصــال  NS1Aبه  RNAدو رشــته مي
باشــد[ .]61جهش ايــن باقيمانــده ها مانع اثــر مهاري
 NS1Aدر پاسخ هاي اينترفرون مي شود [ .]62بر اساس
اين مشــاهدات پيشنهاد شده اســت که اين موتيف براي
مهار پاســخ هاي اينترفرون الزم باشــد .پروتئين VP35
مانع فسفريالســيون ،فعال شدن و تجمع در هستۀ IRF-3
مي شــود و مانع بيان ژن اينترفرون مي شود [.]63-65
پروتئين  VP35همچنين مانع فعال شــدن پروتئين کيناز
وابســته به  RNAضد ويروس و فعال شدن مسير RNAi
در ســلول مي شــود [ .]28،33ايــن مســيرها همچنين
توســط پروتئين هاي اتصالي  RNAدو رشــته اي ســاير
ويروس ها شــامل پروتئين  NS1Aويروس آنفوالنزاي نوع
 ،Aپروتئيــن  σ3رئو ويــروس ،پروتئين  E3Lواکســينا
ويــروس که مــي توانند پاســخ هاي ضد ويروســي را از
طريق مکانيســم هاي وابســته و غير وابسته به  RNAدو

تصویر  :6يک موتيف با انتهای کربوکســيلی کوتاه که شباهت زيادی با بخشی از ناحيه انتهای آمينی دومين
اتصالی RNپروتئين  VS1ويروس آنفوالنزای نوع  Aدارد.
رشــته اي مهار کنند ،مورد هدف قــرار مي گيرد .اگرچه
ســاختار پروتئين  VP35و دوميــن مهارکننده اينترفرون
بــه طور قابل توجهــي متفاوت از دومين اتصالي به RNA
ســاير پروتئين هاست احتما الً  NS1Aو پروتئين  VP35با
 RNAدو رشته اي به طريق مشــابهي ميانکنش مي کنند.
مقايســه بيوانفورماتيکي  40آمينو اســيد انتهايي پروتئين
 VP35با ســاير آنتاگونيست هاي اينترفرون نشان داده که
يک ناحيۀ  9آمينو اســيدي دومين مهارکننده اينترفرون
(آمينواســيدهای  304تا  ) 312شباهت قابل مالحظه اي با
بخش با انتهاي آميني دومين اتصالي پروتئين  NS1ويروس
آنفوالنزاي ( Aآمينواســيدهای  36تا  )46دارد (تصویر .)6
بر اســاس شــباهت توالي کوچک آمينو اســيدي که بين

دوميــن انتهاي کربوکســي پروتئين  VP35ابوال و دومين
اتصالي  RNAدو رشــته اي بــا انتهاي آمينــي پروتئين
 NS1ويروس آنفوالنــزاي  Aکه مهار کننــده اينترفرون
اســت وجود دارد ،مي توان گفت پروتئين  VP35و NS1
از نظر عملکردي مشــابه هســتند[ .]23هيچ آنتاگونيست
اينترفرون ويروســي ديگري چنين شــباهتي بــا پروتئين
 VP35نشــان نداده است .وقتي به يک ويروس آنفوالنزاي
 Aکــه فاقد ژن  NS1بــود پروتئيــن  VP35از گونۀ زئیر
داده شــد ،اين ويروس توانســت در محيط کشــت رشد
کرده و مانع بيان ژن هاي ضد ويروســي شود [.]40
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کارآزماییبالینیومراکزثبت
مهسا رستمی (دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی جانوری،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی)
زیرنظردکترگیتاشفیعی(پزشک،محققودبیرمرکزتحقیقاتبیماریهایمزمنوصعبالعالجپژوهشگاهعلومغددومتابولیسمدانشگاهعلومپزشکیتهران)
آدرس مکاتباتmahsa_rstm@yahoo.com :

چکیده :با افزایش مطالعات بالینی بر روی جمعیتهای انســانی ثبت کارآزمایی بالینی در بانکهای اطالعاتی
ضروری به نظر میرســد .ثبت این مطالعات موجب افزایش شفافســازی اعتبار و ارزش شواهد علمی میشود.
هــدف از این مطالعه معرفــی مراکز کارآزمایی بالینی در داخل و خارج از کشــور میباشــد .از جمله موارد پر
اهمیــت و پیامدهای مثبت وجود این مراکز و بانکهــای مطالعاتی جلوگیری از جهتگیری در قضاوت در مورد
شــواهد موجود میباشد .از کاربردهای مهم کارآزمایی بالینی نقش مثبت آن در پیشرفت مطالعات اثرات داروها
و شــیوههای درمانی جدید می باشد .با وجود سودمندی بســيار زیاد مطالعات بالینی ولیکن سوگيری احتمالی
میتواند ،نتايج حاصله از مطالعه را خدشــهدار نمايد .از جمله مشــکالت ممکن ،ناهمخوانی نتایج حاصل شده با
منافع شــرکتهای دارویی میباشد .در نتیجه ثبت کارآزمایی موجب شفافسازی بیشتر پژوهش شده و اعتبار و
ارزش شــواهد علمی را افزایش میدهد و وجود چنیــن مراکزی جهت نظارت بر کیفیت و مالحظات اخالقی در
کارآزمایی بالینی ضروری به نظر میرسد.
واژگان کلیدی :کارآزمایی بالینی ،مطالعه بالینی ،مراکز ثبت بالینی ،بانکهای مطالعاتی
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مقدمه
پژوهشهای علمی و مطالعات پزشــکی که ایمنی و کارآرایی
درمان با روشهای مختلف در جمعیتهای انســانی را مورد
آزمایــش و ارزیابی قرار میدهند ،کارآزمایی بالینی Clinical
 Trialsنامیده میشــوند .مطالعــه اثرات مداخالت مورد نظر
تنها محدود به داروها نبوده و طیف وســیعی از جمله سلول
درمانی ،اعمــال جراحــی ،محصوالت بیولــوژی ،روشهای
مختلف تشــخیصی ،ابزار و وســایل مورد استفاده شده برای
درمان در بدن انســان ،روشهای رفتــار درمانی و روشهای
پیشگیری را شــامل میشــود .در صورتی کارآزمایی بالینی
برای یک مداخله بر روی انسانها انجام میشود که اطالعات
قانــع کنندهای از کیفیت این فرآورده و ایمنی آن جمعآوری
شده باشــد و همچنین تاییدیه مقامات بهداشــتی یا کمیته
اخالق پژوهشــی در کشــوری که این پژوهــش در آن انجام
میشود بدست آمده باشد [.]1،2
قابل ذکر اســت تاریخچه کارآزمایی بالینــی حدودا به هزار
ســال قبل در زمان ابن ســینا برمیگردد که با معرفی اصول
هفتگانه برای بررســی اثرات درمانی یک مــاده در تحقیق
پرداخت و گروه شــاهد برای اولین بار بــه عنوان یک مفهوم
مرتبط با آزمایشهای بالینی مدرن شــناخته شــد [ .]2هر

چند در حدود صد سال قبل از ابن سینا ،زکریای رازی گروه
شــاهد را که مقدمه کارآزمایی کالســیک اســت در رابطه با
بیماری مننژیت به کار برده بود و تقســیمبندی گروه بیماران
را به گــروه آزمون و گروه کنترل بــرای تعیین اثر این عمل
انجــام داده بــود [ .]3از آن زمــان به بعــد در این خصوص
کاری صورت نگرفت تا اینکه در حدود  250ســال قبل جیمز
لیند مطالعــهای بر روی بیماری اســکوربوت انجام داد [.]3
بنابراین اگرچه آزمایشــات بالینی که امروز شــناخته شــده
در قرن بیســتم پدید آمده امــا در حقیقت بازتابی از مفاهیم
مدرن بســیاری از کارهای گذشــته میباشد [ .]2در مقاالت
و کتابهای مختلــف تعاریف متفاوتــی از کارآزمایی بالینی
ذکر شــده اســت اما در واقع وجه مشــترکی در همهی آنها
وجود داشــته که آن مطالعه اثر درمان بر روی انســان است.
مداخالت درمانی به دو بخــش مطالعه پیش بالینی و مطالعه
بالینی تقســیم میشــود کــه مطالعه پیش بالینــی بر روی
ســلولها و بافت و مدلهای حیوانی انجام شده و در صورت
موفقیــت آمیز بــودن نتایــج مطالعات این مرحلــه ،مداخله
درمانی وارد بخش مطالعات بالینی میشــود که شامل چهار
مرحله اســت [ .]4مرحله اول که ارزیابی بی خطری دارو بر
روی تعداد محدودی از افراد ســالم اســت و فارماكوكينتيك

وفارماکودینامیــک دارو بررســی شــده و همچنین دوز قابل
تحمل در انســان بدســت میآید .مرحله دوم بر روی تعداد
محــدودی بیمار داوطلب انجام میشــود در مرحله ســوم بر
روی تعداد بیماران بیشــتری انجام شــده و موفقیت دارو در
این مرحله برای دریافت مجوز تجویز در سطح جامعه بدست
میآید .مرحله چهارم شــامل مطالعات بلند مدت بعد از اخذ
مجوز اســت و پزشــکان تجویز کننده دارو هــر گونه عارضه
مرتبط با آن را گزارش خواهند نمود [.]5
همچنیــن از نظر مطالعات اپیدمیولوژیک کارآزمایی بالینی را
میتوان در مطالعات تحلیلی مداخلهای دســته بندی نمود به
این صورت که اگر مطالعه بر روی انســان انجام شــود به آن
 Clinical Trialیا کارآزمایی بالینی گفته میشــود و چنانچه
روی غیر انسان باشد به آن مطالعه تجربی یا Experimental
میگویند.
مسائل اخالقی در انجام کارآزمایی بالینی
در انجام کارآزمایی بالینی توجه و رعایت اصول استانداردهای
طبابت ( Good Clinical Practice (GCPالزامی استGCP .
اســتاندارد بین المللی کارآزمایی بالینی میباشــد و مطالعه،
بررســی ،تحلیــل و تهیه گــزارش را تعیین کــرده و از نظر
علمــی و اخالقی نیز تضمین مــی کند [ .]۷،۶بر طبق نظریه
هلســینکی در هر تحقیقی که روی انســان صورت میگیرد
تمامی شــرکت کنندهها بایستی نسبت به اهداف و روشها و
پیامدهای آن آگاه باشــند و در هر زمانکه بخواهند بتوانند از
مطالعه خارج شوند [.]7،8
در ســال  2004بیانیهای توســط کمیته بین المللی ناشران
مجالت پزشــکی منتشر شــد که تمامی مطالعات کارآزمایی
بالینــی که ثبت نام بیماران آنها پس از تاریخ جوالی 2005
اســت ،تنها در صورتی نتایج آنها برای چاپ و انتشار پذیرفته
خواهد شد که قبل از شــروع مطالعه در بانکهای مطالعاتی
ثبت کارآزمایی بالینی ثبت شــده باشــد .یکی از مزایای این
عمــل جلوگیری از انجــام مطالعات تکراری میباشــد و این
اطمینــان را بوجــود میآورد کــه نتایج تمــام کارآزماییها
پیگیری میشوند .افراد شــرکت کننده در کارآزمایی بالینی
انتظار دارند که همکاری آنها در بهبود ارائه خدمات ســامت
و افزایش دانش و اطالعات پزشکی تاثیرگذار باشد لذا شرکت
کنندهها باید اطمینان حاصــل کنند که نتیجه کارآزمایی به
عنوان بخشــی از شواهد پزشکی استفاده خواهد شد [.]4

در نهایت ثبت کارآزمایی بالینی:
 -1منجــر به تعهــدات اخالقی بــرای افراد شــرکت کننده
میشود.
 -2اطالعات در دســترس شرکت کنندگان قرار میگیرد.
 -3موجب کاهش تورش انتشار میشود.
 -4منجــر به کمک بــه ســردبیران در جهــت درک نتایج
مطالعات میشود.
 -5کمــک به مرور مطالعات صورت گرفته برای فهم مســئله
در رابطه با مناســب بودن یا نبودن آن میکند.
بنابراین ایجاد بانک اطالعاتی وســیله ای برای شفافسازی،
اطالعرسانی و اطمینان بخشــی از مطالعات در حال انجام و
انجام شده میباشد [.]5،6،8،12
تمامی مراکز ثبت کارآزمایی بالینی تقریبا از یک روش واحد
جهت ثبت اســتفاده میکنند که عبارت است از:
 -1عضویت ()Apply for a User Login
 -2وارد کردن جزئیات کارآزمایی ()Enter Trial Details
 -3ثبت نهایی
 -4به روز کردن()Updating a Trial
پروتکل کارآزمایی بالینی
هــر کارآزمایی بالینی شــامل یــک طرح عمل بــرای انجام
کارآزمایی میباشــد این طرح ،کارها و روشــی را که باید در
این بررســی انجام شود شــرح میدهد و چگونگی انجام آن
طرح و علت نیاز به آن مورد بررسی قرار میگیرد .هر بررسی
ممکن اســت نیاز به بیماران مبتال یا افراد سالم داشته باشد
و حتی احتمال دارد نیاز به جنس خاص وجود داشــته باشد
[.]17-13
انواع کارآزماییهای بالینی
انواع و طبقه بندی کارآزمایی بالینی(:)Clinical Trial
 .1کارآزمایــی بالینی که بر روی انســان انجام شــده و برای
بررسی و ارزش یک مداخله صورت میگیرد.
 .2کارآزمایی پیشــگیری که این مطالعه بر روی افراد ســالم
انجــام میگیرد و به منظور جلوگیری از ایجاد یا شــیوع یک
بیماری خاص است.
 .3کارآزمایی جامعه که بر روی دو یا چند جامعه انجام شــده
و واحد درمانی آن جامعه میباشد.

61

جدول( :)1معرفی مراکز ثبت کار آزمایی بالینی.

1- Clinical Trials.gov

ایــن وبســایت یــک ســرویس از انســتیتو ملــی بهداشــت آمریــکا اســت کــه بــرای پژوهشــگران ،متخصصیــن و بیمــاران و افــراد
دیگــر قابــل دســترس میباشــد .مطالعــات در هــر پژوهــش هــر روز بـهروز رســانی میشــود و در اکثــر مطالعــات نتایــج پــس
از اتمــام مطالعــه در ســایت قــرار میگیــرد[.]18

)2- WHO international clinical trials registry platform (ICTRP
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تصویر ( :)۱نمایی از سایت سازمان سالمت جهانی ()WHO

تصویر (Iranian Registry of Clinical Trials(IRCT( :)2

شــبکه بین المللی ثبت کارآزمایی بالینی است که به منظور
اطمینان و در دسترس بودن و بدون وجود ابهام در مطالعات
در پنجاه و هشــتمین مجمع جهانــی در نوامبر  2004برای
اســتفاده عموم شــکل گرفت .این شــبکه با کارآزمایی های
آیندهنگر منجر بــه تبادل اطالعات و همکاری بیشــتر برای
انجام مطالعات مفیدتر میشــود .هدف اصلی این شبکه ایجاد
یک بســتر ثبت بین المللی اســت که تمامی کســانی که به
نحــوی در تصمیم گیریهای مراقبتهای بهداشــتی فعالیت
دارند به راحتی از آن اســتفاده کنند .لذا ثبت کارآزمایی در
این شبکه موجب شفافسازی پژوهش شده و اعتبار و ارزش
شــواهد علمی را افزایش میدهد [ .]19از جمله مراکز ثبت
در این شبکه:
Trials

Clinical

Zealand

New

*Australian

)Registry(ANZCTR
)* Brazilian Clinical Trials Registry(ReBec
)* Chinese Clinical Trial Registry(ChiCTR
* Clinical Research information service (CRiS),
REPUBLIC OF KOREA
)* Clinical Trials Registry – India(CTRI
)* Cuban Public Registry of Clinical Trials(RPCEC
)* EU Clinical Trials Register(EU-CTR

)* German Clinical Trials Register(DRKS
)* Iranian Registry of Clinical Trials(IRCT
* ISRCTN.org
)* Japan Primary Registries Network(JPRN
)* Thai Clinical Trials Registry(TCTR
)* The Netherlands National Trial Register(NTR
)* Pan African Clinical Trial Registry(PACTR
)* Sir Lanka Clinical Trials Registry(SLCTR

مرکــز  IRCTبا حمايت معاونــت تحقيقات و فناوري وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــكي در ســال  2008ایجاد
شده اســت .همچنین تا پايان ســال  2008نسبت به اصالح
آيين نامه انتشــار مجالت در كميسيون نشريات علوم پزشكي
توســط معاونت تحقيقات و فنــاوري اقداماتی صورت گرفت.
اهداف اصلی این مرکز اطالع رساني و ثبت کارآزمایی بالینی
که در داخل کشــور در حال انجام بوده و پایان یافته اســت،
جلوگیری از تحقیقات تکــراری و همچنین هماهنگی فرایند
تحقیقــات با اســتاندارهای بین المللی میباشــد .زمان ثبت
کارآزمایی بالینی پس از تصويب در شــوراي پژوهشي مراكز
تحقيقاتي و دانشــگاهها و پس از تاييدكميته اخالق پزشــكي
و قبل از وارد كردن اولين بيمار يا شــركت كننده میباشــد.
همچنیــن قابل ذکر اســت از زمان تاســیس تاکنون 8337
مطالعه ثبت شده است[.]20
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3- Current Controlled Trials Ltd:

.Current Controlled Trials نمایی از وب سایت:)3(تصویر
 و با هدف افزایش در دسترس بودن و تبادل اطالعات در سراسر جهان راه اندازی شد1998 این مرکز نیز جهت ثبت کارآزمایی بالینی در سال
 میباشد و توسط یک سازمان غیر انتفاعی اداره میشودSpringer Science +Business Media  قابل ذکر است که این مرکز قسمتی از.]21[
. استICMJE  وWHO که هماهنگ با
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حیات وحش ایران ( یوزپلنگ ایرانی)
تالش ما برای حفاظت از حیات وحش این سرزمین است.
محمد گائینی (مدیر روابط عمومی انجمن یوزپلنگ ایرانی)
آدرس مکاتباتm.gaeini@gmail.com:

آشــنایی با انجمن یوزپلنگ ایرانی
انجمن يوزپلنگ ايراني ،يک ســمن (سازمان مردم نهاد)
محيط زيســتي اســت که از ســال  1380براي حفاظت
از حيــات وحش کشــور تــاش ميکنــد .ايــن انجمن
داراي شــماره ثبت  13640در موسســه ثبت شرکتها
و مجــوز فعاليت شــماره  42 -07 /5از ســازمان حفاظت
محيطزيست است.
انجمــن يوزپلنــگ ايراني بــا اعتقاد به نقش مشــارکت
مــردم در حفاظت پايدار از طبيعت ،بــا رويکرد يکپارچه
و سيســتمي مبنــي بر فناوري روز دنيا بــراي يافتن راه
حــل مشــکالت موجود و آگا هســازي عموم در سراســر
کشــور به خصوص در اطراف مناطق حفاظت شده اقدام
به فعاليت نموده اســت.
انجمــن درحال حاضــر ،یوزپلنــگ ایرانی را بــه عنوان
پرچمی بــرای حفاظت در ایران مــی داند و درکنار آن

اهمیــت زیادی برای ســایر گونه های حیات
وحش کشــورمان بخصــوص گوشــتخواران
قائــل می باشــد .به عبــارت دیگــر ،حیطه
فعالیــت انجمــن متمرکز بــر “حیات وحش”
ایــران بــوده و در زمینه پژوهــش و مطالعه
روی گونــه هــا و تنویر افــکار جوامع محلی
درباره آنهــا و درنهایت حفاظت از آنها تالش
می نماید.
اکنــون ،بيــش از  14ســال فعاليتهــاي
تخصصــي و متنوع ،انجمــن يوزپلنگ ايراني
را بــه يکــي از پرافتخارترين ســازما نهاي
مــردم نهاد محيط زيســتي غرب آســيا بدل
ســاخته است .درحال حاضر ،بیش از  20نفر
به عنوان پرســنل یا داوطلــب فعاالنه با این
انجمــن همکاری نموده و نمایندگانی نیز در بســیاری از
شــهرهای کشــور به فعالیت می پردازنــد .این انجمن از
هیچ سازمان یا ارگانی بودجه مشــخصی دریافت ننموده
و تمامــی مخارج آن از محل حــق عضویت و کمک های
مالی افــراد عالقمند تأمین می گــردد .همچنین ،انجمن
یوزپلنــگ ایرانــی به منظــور انجــام فعالیتهای خود در
راستای اهداف ســازمانی ،در قالب توافقنامه های رسمی
بــا نهادهای مختلــف ملی و بین المللــی به همکاری می
پردازد.
عضویــت در مجامــع تخصصــی مطرح در ســطح جهانی
ماننــد گــروه متخصصین گربه ســانان اتحادیــه جهانی
حفاظت (از ســال  ،)2004گروه متخصصیــن کفتارهای
اتحادیه جهانی حفاظت (از ســال  ،)2004مجمع جهانی
آموزشگران در باغ وحش (از سال  ،)1386شبکه جهانی
حفاظــت از یوزپلنگ (از ســال  ،)2006شــبکه “برنامه
رهبری حفاظت” (از ســال  )2006از جمله فعالیت های
بیــن المللی انجمن یوزپلنگ ایرانی می باشــد.
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مهم ترین فعالیت های انجمن
 اجــرای برنامه پايش ملــی جمعيت يوزپلنگ آســياييدر کشور
 همــکاری بــا دانشــگا هها و نظــارت در پايا ننامههایکارشناســی و کارشناسیارشــد در زمينــه حيات وحش
ايران
 برگزاری کارگا هها و همايشهای آموزشــی در راســتایتوانمندسازی کارشناســان محيط زيست در سراسر کشور
 تســهيل ارتباطــات بيــن المللی در جهــت حفاظت ازگونــه های در خطــر انقراض ماننــد يوزپلنگ و پلنگ در
حوضه قفقاز
 پروژه آموزشــی با موضوع يوزپلنگ و تنوع زيســتي درمــدارس شهرســتان بافق با همکاری ســازمان ملل متحد
برگزاری ســفرهای حیات وحش به نقــاط مختلف ایرانبرای آشــنایی بیشــتر با مناطق تحــت حفاظت طراحی و
اجرای -تئاترهای آموزشــی در زمينه حيات وحش
 توليــد نماهنگها و انيميشــنهای آموزشــی در زمينهحيات وحش
 انتشــار کتــاب «طبيعــت در کالس درس» راهنمــایآموزگاران برای آموزش تنوع زيســتي
 ظرفيت ســازی جامعــه محلی برای حفاظــت از پلنگايرانی در ناحيه قفقاز
 پيشــنهاد و گراميداشــت «روز ملی حفاظت از يوزپلنگآسيايي» از سال  1386تا کنون
 -انتشــار  21شــماره نشــریه داخلــی به زبان فارســی،

خبرنامه پلنگ و خبرنامه انگلیســی
 نصــب گردنبند ماهــواره ای بر روی پلنــگ ايرانی درپارک ملی تندوره
برگزاری جایزه ملی یحیی برای محیط بانان کشور ( 2دوره)افتخارات
* برنــده رتبه دوم تشــکل هاي غيردولتــي و جايزه ملي
محيط زيست ايران ()1384
* برنده جايزه «حفاظت کننده هاي آينده»در انگلســتان
از ميان  200تشــکل غيردولتي از سرتاسر دنيا ()2006
* برنده جايزه خروس ســپيد انجمــن حمايت از حيوانات
ايران ()1386
* برنده جايزه برتريــن متخصص حفاظت از حيات وحش
دنيا با عنوان «آينده اي براي طبيعت»در کشــور هلند از
ميان  148متخصص از  56کشــور ()2009
* ســيمرغ جشــنواره فيلم فجر ايران در بخش فيلم هاي
مستند ()1390
* جايزه نســل آينده براي حفاظت از گربه ســانان آمريکا
()2012
* جايــزه برترين عکــس دوربين هاي تلــه اي جهان در
مسابقه مجله )2014( BBC Wildlife
* جایــزه برترین فیلم دوربین های تله ای موسســه بین
المللی )2014( World Land Trust

تصویر (: )2خال هاي روي بدن هر يوز مانند اثر انگشــت انســان منحصر به فرد است و يک کارت شناســايي برای هر یوز در نظر گرفته
می شــود.با اســتفاده از اين کارت هاي شناســايي و دوربین های تله ای می توان مســیرهای وســیع مهاجرتی یوزها را بدست آورد.

يوزپلنگ ایرانی
يوزپلنگ عضو خانواده گربه ســانان و سريعترين دونده روي
زمين اســت .بدني کشيده و دست و پاهايي بلند دارد .طول
بــدن  140الی  150ســانتی متر و طول دم  84 -60ســانتی
متر ،ارتفاع بدن  80 -60ســانتی متر ،وزن  30کیلوگرم است.
رنگ بدن زرد کمرنگ با خال هاي کوچک سياه و گرد است.
يوزپلنگ ســر کوچکي دارد و توانایی تشخیص جزییات را تا
پنج کیلومتری دارد .دو خط ســياه از گوشــه چشم تا گوشه
لب هايش امتداد يافته که به خط اشک موسوم است .ستون
فقرات انعطــاف پذير ،قلب و ريه هاي بزرگ ،ســوراخ هاي
بيني فراخ و بدن کشــيده و عضالني ،اين گربه را به ســريع
ترين دونده دنيا تبديل کرده اســت .ســرعت دویدن انسان
 45کیلومتر بر ســاعت ،اســب  65کیلومتر بر ساعت و برای
( )Acinonyxjubatus venaticus

یوز  100کیلومتر بر ســاعت اســت .به طوري که مي تواند با
پرش هاي انفجاري ،در عرض  3ثانيه ســرعت خود را به 100
کيلومتر در ســاعت برســاند این زمان برای خودروی پورشه
مدل  2/7ثانیه و برای خودروی فراری برابر با  3/1ثانیه است.
زیستگاه يوزپلنگ در جهان
يوزپلنــگ ها در دو قاره آفريقا و آســيا زندگــي مي کنند.
زماني يوزپلنگ آســيايي در بخش وسيعي از اين قاره زندگي
مي کرد .اما نزديک به چهار دهه اســت که يوزپلنگ آسيايي
خارج از مرزهاي ايران مشــاهده نشده است و ايران آخرين
ســنگرگاه اين جانور زيبا در قاره کهن اســت .در آفريقا در
حــدود  9000تا  12000يوزپلنگ زيســت مي کنند .اين در
حالي اســت که براســاس مطالعات انجمن يوزپلنگ ايراني
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که با اســتفاده از دوربين هاي تله اي طي سال هاي 1390

تا  1392انجام شــد ،تنها حدود  40تا  70يوزپلنگ آســيايي
در کشورمان باقي مانده اســت .يوزپلنگ ها در هيچ کجا به
راحتي قابل مشــاهده و شمارش نيستند و همه اعداد فوق با
حدس و گمان هايي همراه است.

هر يوزپلنگ ايراني يک شناسنامه
خال هاي روي بدن هر يوز مانند اثر انگشــت انسان منحصر
به فرد اســت و مي توان بر اســاس آنها يوزها را شناســايي
کرد .بر همين اســاس براي هر يوزپلنــگ ايراني يک کارت
شناســايي طراحي شده است تا اگر در هرکجاي ايران از آنها
عکسبرداري شــد بتوان آنها را شناســايي کرد .در پژوهش
هاي اخير ،با اســتفاده از اين کارت هاي شناســايي محققان
دريافتند کــه يوزپلنگ ها در ايران مهاجرت هاي وســيعي
دارند و بين مناطق مختلف جابجا مي شــوند.
جاده ها ،از عوامل کشته شدن يوزپلنگ های ايران
تخريب زيســتگاه ،شکار يوزپلنگ و طعمه هاي آن ،از عوامل
مهم کاهش تعداد اين گونه با ارزش اســت .متاســفانه طي
ســال هاي اخير ،زيستگاه هاي يوزپلنگ آســيايي به خاطر
احــداث جاده ها ،معــادن ،چراي بي رويــه دام هاي اهلي،
گسترش روســتاها و شهرها ،به شکل گســترده اي تخريب
شده اســت .پژوهشــگران حيات وحش از معادن و جاده ها
به منزله تير خالصي براي تخريب زيســتگاه هاي يوزپلنگ و
کاهــش تعداد آن ها ياد مي کنند .تصادف در جاده ها عامل
بيــش از چهل درصد از مــرگ و مير يوزهاي ايران طي دهه
هشتاد بوده است.
زيستگاه هاي يوزپلنگ در ايران
درحــال حاضــر پراکندگي يوز آســيايي به حواشــي کوير
مرکزي ايران محدود شــده اســت .مناطق حفاظت شده در
استان هاي يزد ،ســمنان ،کرمان ،اصفهان ،خراسان شمالي،
خراســان رضوي و خراســان جنوبي ،آخريــن پناهگاه هاي
يوزهاي ايران هســتند .متاسفانه بعضي از اين مناطق درحال
تخريب هستند.
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حفاظت از يوزپلنگ در طبیعت
يوزپلنگ براي ادامه بقا ،به غذا ،آب و امنيت در زيستگاهش
احتيــاج دارد .پس درصورت مشــاهده يوزپلنگ در طبيعت،
آن را تعقيب نکرده و نترســانيم .در زيســتگاه هاي يوزپلنگ

شــکار نکنيم .هنــگام رانندگي در نزديکــي مناطق حفاظت
شده ،احتياط کرده و با سرعت کم رانندگی کنيم .در صورت
مشــاهده يوز يا آثار آن در طبيعت ،به اداره حفاظت محيط
زيســت اطالع دهيم .با محيط بانان همکاري کنيم .گله دام
اهلــي را خــارج از زمان مجــاز به مراتع نبريــم .از گله دام
اهلي درست حفاظت کنيم که مورد حمله گوشتخواران قرار
نگيرند.ســگ های گلــه را در طبيعت رهــا نکنيم و درباره
اهميت حفظ يوزپلنگ با دوســتان و آشنايان صحبت کنيم.
یوزپلنگ ایرانی ،منتخب  BBC Wildlifeو
عکــس و فیلم هایی از یوزپلنگ ایرانــی و از دوربین تله ای
انجمــن یوزپلنگ ایرانی ،ســازمان حفاظت محیط زیســت،
پــروژه حفاظت از یوزپلنگ آســیایی و برنامــه عمران ملل
متحــد دو مرتبه و در جریان دو رقابــت مهم بین المللی در
دنیا سر و صدای زیادی به پا کرد.
WLT

آرش ،منتخب مجله
مســابقه انتخاب بهترین عکس دوربین های تله ای توسط
مجله حیات وحش بی بی ســی هر ســال در شــاخه های
مختلف برگزار می شــود و در جریــان آن ،بهترین عکس
هایی کــه در نقــاط مختلف دنیا توســط Camera trap
گرفته شده اســت به رقابتی جهانی راه می یابند.
امســال  900قطعه عکس از نقاط مختلف دنیا برای مجله
حیــات وحش بی بی ســی با نام  BBC wildlifeارســال
شــد و رقابتــی تنگاتنگ میان برتریــن عکس های حیات
وحش دنیا شــکل گرفــت .انجمن یوزپلنــگ ایرانی که به
واســطه چندین ســال فعالیت در نقاط مختلف ایران یکی
از غنی تریــن مجموعه عکس هــای دوربین های تله ای
را در اختیار دارد ،با ارســال بهتریــن عکس های دوربین
های تله ای خــود ،در گروه های مختلف مســابقه BBC
 Wildlifeشــرکت کــرد کــه نهایتا در دو شــاخه ،جزو
منتخبین قرار گرفت.
در گــروه «رفتار شناســی» عکــس ارســالی از آهوهای
پناهگاه حیات وحش میاندشــت جزو عکس های برگزیده
انتخاب شــد .در این عکس که آهوها را بر ســر آبشــخور
نشــان می دهد ،یکی از آهوها در حال پشتک زدن دیده
می شــود که صحنه ای متفاوت را خلق کرده است .عکس
مورد اشــاره در جریان پــروژه پایش سراســری جمعیت
یوزپلنگ در ســال  2012میالدی گرفته شد.
BBC Wildlife

تصویر ( :)3آهوها بر سر آبشخور در پناهگاه حیات وحش میاندشت

تصویر ( :)4محل عبور یوز در هنگام تنظیم دوربین و عکس ثبت شده دوربین تله ای از یوز در همان مکان.

در گروه "پروژه های پژوهشی" عکس آرش (یوزپلنگ ایرانی)
برگزیده شــدکه این عکس به عنوان برنده اصلی مسابقه نیز
انتخاب شد .در واقع عکس یوز ایرانی که توسط دوربین های
تله ای انجمــن در پناهگاه حیات وحش میاندشــت به ثبت
رسیده است ،به عنوان برنده برتر یا  Overall Winnerمعرفی
شــد و جایزه نقدی مسابقه را از آن خود کرد.

این عکس آن چنان داوران مســابقه را تحت تاثیر قرار داده
اســت که روزاموند کیدمن از کارشناســان سرشناس BBC
 Wildlifeدر این توضیح عکس این گونه می نویســد« :باور
این که این عکس توســط دوربین تله ای گرفته شده ،بسیار
سخت است؛ یک ژســت کامل از گونه در ترکیب با زیستگاه
واقعی آن».
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مرتضی اســامی مدیرعامل انجمن یوزپلنــگ ایرانی درباره
نحوه کارگذاشــتن دوربین های تله ای و دوربینی که عکس
برگزیده بی بی ســی را ثبت کرده اســت ،می گوید :همواره
برای نصب این دوربین ها ســعی می شــود ارتفاع از سطح
زمین ،زاویه و فاصله نســبت به مســیر عبور حیوان و زاویه
دوربین نســبت به جهت آفتاب در طول روز ،رعایت شــود.
برای رعایت نکات زیبایی شناســی ،نکاتــی همچون تصویر
زمینه یا  Backgroundو ترکیــب بندی کادر نیز باید لحاظ
شــود که خوشــبختانه دروبینی که عکس برگزیده سال بی
بی سی را ثبت کرده ،موارد یاد شده در آن رعایت شده بود.

تصویــر ( :)5محــل عبــور یــوزدر هنــگام تنظیــم دوربین
وعکس ثبت شــده دوربیــن تلــه ای از یوز در همــان مکان.
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عکس آرش چگونه گرفته شد؟
در ســال  1391تعداد  40دوربین عکاســی و فیلمبرداری به
منظــور پایش جمعیــت یوزپلنگ در پناهــگاه حیات وحش
نایبندان نصب شــده بود .نصب ایــن دوربین ها در نایبندان
بخشــی از برنامه پایش سراســری یوزپلنگ در کشــور بوده
اســت.این دوربین ها تله یی و اتوماتیک هستند و عکاس در
پشــت آن قرار نمی گیرد ،لذا به هنگام نصب الزم اســت که
نکات مختلفی رعایت شود تا عکسی که گرفته می شود قابل
قبول باشــد ،به طوری که هم برای شناســایی افراد کارایی
الزم را داشــته باشد و هم از زیبایی برخوردار باشد .دوربینی
کــه عکس یوزپلنــگ ایرانی را ثبت کرده توســط «مرتضی
اسالمی دهکردی» با همکاری «علی عجمی» از محیط بانان
پناهگاه حیات وحش نایبندان خراســان جنوبی در زمستان
 1391کار گذاشته شده بود.

قبل از دوربین گذاری باید مســیرهای عبــور و تردد حیوان،
شناســایی شــود که این کار را با بررســی نمایه ها انجام می
دهیم .نمایه ها شامل رد پا و سرگین حیوان است که بر اساس
آن در برخــی موارد محل عالمت گذاری حیوان را شناســایی
می کنیم که این نقاط مناســب برای نصب دوربین است .برای
مطالعــه علمی مواردی مثل فاصله دوربیــن ها از هم نیز باید
رعایت شــود .در مراحل نصب دوربین ،یکی از افراد تیم نقش
یوز را مقابــل دوربین بازی می کند تا زاویــه وعملکرد آن را
بررســی کند و اطمینان حاصل شود که بهترین نتیجه حاصل
می شــود .این کار از اهمیت باالیی برخوردار است چرا که اگر
دوربیــن خوب عمل نکند بخش زیــادی از اطالعات آن نقطه
مورد پایش از دســت می رود .در آن نقطه یی که عکس آرش
گرفته شد ،چون سابقه عکسبرداری از یوز ایرانی وجود داشت،
می دانستیم که نقطه مناســبی برای نصب دوربین است .این
نقطه ازمناطق صعب العبور منطقه اســت به طوری که رفت و
آمد به آن ،نیاز به یک روز پیاده روی دارد و با توجه به اهمیت
نقطه ،دو دوربین عکاسی و فیلمبرداری مقابل یگدیگر در این
محل نصب شد .زاویه دوربین ها طوری تنظیم شد که دوربین
ها در دید یکدیگر نباشــند و هنگامی کــه حیوان در بهترین
نقطه نســبت به کادر قرار می گیرد از او تصویر برداری شود.
عکس منتخب بی بی ســی  15اسفند ماه  91به دست آمد که
یک دوربین فیلمبرداری هم از زاویه دیگری از این صحنه فیلم
گرفته اســت .در رقابت ســال  2014عالوه بر عکس یوزپلنگ
ایرانی ،عکس کرگدن آفریقایی نیز به عنوان Overall Winner
انتخاب شــد .الزم به ذکر است جایزه نقدی این مسابقه برای
ادامه پروژه حفاظت از یوز استفاده خواهد شد.

چرا آرش؟
در جریــان پروژه پایش جمعیت یوزپلنگ ایرانی ،اعضای تیم
پایــش و پژوهش به این نتیجه رســیدند که بــرای راحتی
کار در شناســایی یوزپلنــگ ها و شــمارش آن ها ،برای هر
کدام از یوزهای شناســایی شــده در مناطق نامی را انتخاب
کننــد .در جریان یکی از ســفرها در پناهــگاه حیات وحش
نایبنــدان ،یک یوزپلنگ نر بالغ جدید شناســایی می شــود
که این اتفاق بــا تولد آرش مودی از اعضای داوطلب انجمن
در بیرجند خراســان جنوبی مقارن می شــود .بنا به تصمیم
نفرات تیم و بــه منظور قدردانی از زحمات این همکار عزیز،
نام زیبای آرش بر روی یوز نایبندان گذاشــته شد که چندی
بعد ،تصویر آن شــهرتی جهانی پیدا کرد.
 )2یوزپلنگ ها و شتر ،منتخب موسسه جهانی
هنــوز چند ماهی از انتخــاب عکس یوزپلنــگ نایبندان در
مســابقه دوربین های تله ای مجله  BBC Wildlifeنگذشته
اســت که این بار یک فیلم ثبت شده از دوربین های تله ای
انجمن یوزپلنگ ایرانی در دنیا مطرح شــد.
این فیلم که توسط دوربین های تله ای مستقر در میاندشت
با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیســت خراسان شمالی
و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آســیایی گرفته شــده اســت،
برگزیــده بهترین فیلــم دوربین تله ای در مســابقه دوربین
های تله ای موسســه  World Land Trustکشــور انگلستان
شــد .حضور دو یوزپلنگ در پای آبشــخور همزمان با حضور
یک شــتر در کادر دوربین و عکــس العمل یوزپلنگ در برابر
شــتر ،در این فیلم شکار شده اســت که در نوع خود جالب
توجه اســت .یکی از داوران در مورد این فیلم می نویســد:

«در ایــن بخش از مســابقه هیچگونه بحثی وجود نداشــت،
ما همگی در اولین مشــاهده هم رای بودیم .داســتان کوتاه
باشــکوهی که تنها و تنها با یک شــتر آغاز می شــود ».در
رقابــت ،WLTتصویری از جگوار در پاراگوئــه جایزه بهترین
عکس را از آن خود کرده اســت .همینطــور دو عکس دیگر
در بخــش های گونــه در خطر انقراض و رفتــار غیرمعمول،
برگزیــده شــده اند .درقســمت فیلم نیز یوزپلنگ آســیایی
جایزه اصلی را از آن خود کرد.
موسســه  World Land Trustدر جهــت حفاظت از حیات
وحش دنیا به خرید زمین هایی می پردازد که توســط انسان
ها تخریب ،از زیســتگاه جدا و باعث تکه تکه شدن زیستگاه
ها شده اند.

WLT

تصویر ( :)6حضور دو یوزپلنگ در پای آبشخور میاندشت همزمان با
حضور یک شتر در کادر دوربین و عکس العمل یوزپلنگ در برابر شتر.

تصویر ( :)7درنهمین جشنواره روز ملی یوزپلنگ ایران ،در بخش
بازی ها ،یوز و پله ،جورچین گربهســانان ،کارت حافظه گربهسانان
ایران ،جدول یوزپلنگی و پازل حیات از جمله بازی های فعال بودند.

روز ملي حفاظت از يوزپلنگ ايراني
نهم شهريور سال  ،1373يوز ماده اي به همراه سه توله اش
براي خوردن آب به نزيکي شــهر بافق آمده بودند که توسط
افرادي مــورد حمله قرار گرفتند .يوز مــادر مجبور به فرار
شــد و دو تا از توله ها کشته شدند .اما يکي از توله ها توسط
محيط بانــان نجات يافت که «ماريتا» نــام گرفت .ماريتا تا
ســال  1382در پارک پرديســان تهران زندگي مي کرد .در
ســال  1386به پيشــنهاد انجمن يوزپلنگ ايراني ،ســالروز
نجــات ماريتا ،روز ملي حفاظت از يوزپلنگ ايراني نام گرفت.
نهم شــهریور ،روز ملــی یوزپلنــگ ایرانی ،یادآور ســابقه
درخشان ،همت بلند و مســئولیت سنگین ما ایرانیان است.
نهم شــهریور به یادمان می آورد که ایران تنها کشــور قاره
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تصویــر ( :)8برگــزاری نهمین جشــنواره «روز ملــی یوزپلنــگ ایرانی» روزهــای  5و  6شــهریورماه  1394در پارک ملــت تهران.
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کهن اســت که توانسته نســل یوزپلنگ آسیایی را زنده نگه
دارد .نهم شــهریور یادآور عهدیســت که بــرای حفاظت از
آخرین بازمانده های این گونه ارزشــمند با یکدیگر بســتیم.
نهم شــهریور به ما یــادآوری می کند که بــرای حفظ این
میراث طبیعی چه مســئولیت سنگینی در قبال خالق هستی
و در قبــال جهانیــان داریم روز نهم شــهریور ماه به عنوان
«روز ملی یوزپلنگ ایرانی» انتخاب شــد تا دوستداران حفظ
محیط زیســت این مرز و بوم با انجام فعالیت های نمادین و
معرفی یوز ،ســعی در حفظ این گربه سان در حال انقراض
داشته باشند.
محمــد گائینــی ،مدیر روابــط عمومی انجمــن یوزپلنگ
ایرانی هــدف از برگزاری جشــنواره روز ملــی یوزپلنگ
ایرانــی را آشــنایی بیشــتر مردم بــا گونه هــای حیات
وحــش ایران به ویژه یوزپلنــگ ایرانی و ضرورت حفاظت
از آن هــا دانســت و گفت طی ســال هــای اخیر تالش
های دوســتداران حیات وحش باعث شــد کــه یوزپلنگ
به عنوان نماد حیات وحش ایران شــناخته شــود .امسال
همانند ســال های گذشــته جشــنواره روز ملی یوزپلنگ
ایرانــی درتهران و البتــه در روزهای پنجشــنبه و جمعه
 ۵و  ۶شــهریور برگزار شــد .با فعالیــت هایی که در طی
دو روز جشــنواره صــورت می گیرد در تالش هســتیم تا
عمــوم مــردم را باضرورت بحث حفاظت آشــنا ســازیم.
در جشــنواره امســال در راســتای حفظ حیات وحش و
محیط زیســت برنامه هــای ویژه ای در نظرگرفته شــده
اســت .فعالیت های آموزشــی و ارائه گزارشــات فعالیت
های پژوهشــی از جمله این موارد است.
وی هــم چنین هدف از دعوت تشــکل های فعال کشــور

و موسســات محیط زیســتی برای حضور در جشــنواره را
آشــنایی بیشــتر مردم با نهاد های مربوطه و زمینه حوزه
تخصصــی فعالیت آنها برشــمرد و گفت :بــا فعالیت هایی
که در طی دو روز جشــنواره صورت مــی گیرد درتالش
هســتیم تا مردم را با ضــرورت بحث حفاظــت از حیات
وحش و نیــز خطرات حذف هر گونه بــر گونه های دیگر
بویژه انســان ها آشنا سازیم .
گائینــی برگزاری جشــنواره هــای محیط زیســتی را از
جملــه موارد موثر در جهت ارتقای ســطح آگاهی و توجه
ملــی در زمینه حفاظــت از حیات وحش عنــوان نمود و
افزود :بســیاری از مــردم از وجود حیات وحــش متنوع
ایــران ،فعالیت های حفاظتی کــه در این زمینه در حال
انجام اســت و نیز از نقش خــود در زمینه حفاظت آگاهی
ندارنــد ،ما تالش مــی کنیم تا این نقــش را برای مردم
بازگو کنیم ،چراکه حفظ تنوع زیســتی یــک وظیفه ملی
اســت و تک تک افــراد جامعه در قبال ایــن وظیفه ملی
مسئول هستند.
وی در پایان گفت :سال های گذشــته جشنواره روز ملی
یوزپلنگ ایرانی صرفا در زیســتگاه هــای یوزپلنگ برگزار
می شــد .اما در جشــنواره هشــتم با اســتقبال فزاینده
فعاالن محیط زیست در سایر اســتانها ،تصمیم گرفته شد
تا در هر شهرســتانی که فعاالن محیط زیســت تصمیم به
برگزاری برنامه داشته باشــند ،انجمن یوزپلنگ ایرانی در
کنار آن ها باشــد و در حد توان و امکانــات این عزیزان
را پشــتیبانی کند .بر همین اســاس ســال گذشــته روز
یوز در ۱۰اســتان و امســال در بیش از  ۱۳استان برنامه
داشتیم .

تصویر ( :)9مراســم دومین دوره جایزه یحیی که شــنبه سوم مرداد ماه در «خانه موزه اســتاد عزت اله انتظامی» از ساعت  ۱۸الی  ۲۰برگزار
گردید و از شــش محیط بان برجسته کشور تقدیر شد (عکس از احسان جنتی).

بدیــن ترتیــب نهمیــن جشــنواره «روز ملــی یوزپلنگ
ایرانی» روزهای  5و  6شــهریورماه  1394در پارک ملت
تهران برگزار شد .جشنواره امسال با اســتقبال چشم گیر
بازدیدکننــدگان و فعــاالن حوزه حیات وحــش و محیط
زیست روبرو شد.
فعالیــت های آموزشــی ،ارائه دســتاوردهای پژوهشــی،
گزارش پروژه های جاری ،اجرای نمایش محیطی ،اجرای
موســیقی محلی خراسانی ،موســیقی سنتی و پاپ ،اجرای
اســتندآپ کمدی با موضوع محیط زیست و اجرای رادیو
یوز از جمله فعالیت های این جشــنواره دو روزه بود.
در بخش بازی ها ،یوز و پله ،جورچین گربهســانان ،کارت
حافظه گربهســانان ایران ،جدول یوزپلنگی و پازل حیات
از جملــه بــازی های فعــال بودند .بازی پــازل حیات به
نحــوی چرخه اکوسیســتم حیات را به تصویر می کشــد
و رابطــه متقابل بین انســان ،طبیعــت و حیات وحش را
نشان می دهد.
برنامــه تئاتــر پرفورمنس محیطی در هــر دو روز پس از
غروب آفتاب با موضوع «مشــکالت یوزپلنگ» اجرا شــد.
در ایــن نمایــش همه چیــز در فضایی خــواب آلود می
گــذرد .یک یوز داریم کــه تمام روزگار خــود را در این
خــواب می بیند و پنــج نفر دیگر روزگار او هســتند (در
واقــع روزگار او را بازی می کنند).

«کمپیــن  70بازمانده» از جمله ابتکارات این جشــنواره
بــود .این کمپین در راســتای جلب توجــه عموم به گربه
ســان در خطر انقراض ایــران (یوزپلنــگ) در نظر گرفته
شــده اســت .در طول جشــنواره از حاضرین خواسته می
شــد تا مقابــل دوربین فیلمبــرداری قــرار گرفته و یک
جملــه در مورد یوز آســیایی از روی کارت انتخابی خود
خوانده و احســاس خود را درباره واقعیتی که خوانده اند
بیــان کنند .نظــرات و تصاویر افــراد در فضاهای مجازی
این کمپین به اشــتراک گذاشته می شود.
از دیگــر برنامه های جالــب این جشــنواره ،چرخ کتاب
بود .چــرخ کتابی ها بــا دوچرخه در فضــای پارک ملت
حرکت کرده ،در جایی بســاط مــی کردند و برای بچه ها
و بزرگســاالن کتاب های محیط زیستی می خوانند.
در جشــنواره نهــم ،عالوه بــر غرفه هــای انجمن ،گروه
طراحی و ســاخت بازی و اســباب بــازی دارکوبا ،انجمن
طرح ســرزمین ،انجمن خزنده شناســان پارس ،آی دی و
البرز ،كانون محيط زيســت دانشــگاه تربيت دبير شــهيد
رجايــی ،کــودکان محیط زیســتی ،باغ وحــش تهران و
ایســتگاه تحقیقات و نگهداری یوزپلنگ آسیایی به معرفی
فعالیت های خود بــرای بازدیدکنندگان پرداختند.
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معرفی جایزه یحیی
انجمــن یوزپلنــگ ایرانی در راســتای برنامههای حمایتی
خــود از محیطبانان ،بــه ابتکار دو تن از اعضــای هنرمند
خود ،مجتبی رمزی و پریدخت مشــکزاد جایز ه ســاالنهای
مخصوص تقدیر از محیطبانان زحمتکش ســازمان حفاظت
محیطزیســت پایهگذاری نموده اســت .ایــن جایزه به یاد
مرحوم یحیــی شــاهکومحلی« ،جایزه یحیی» نــام گرفته
است.
هــدف از ایــن جایــزه ،تجلیــل از محیطبانانی اســت که
تال شهــای چشــمگیری در زمینه حفاظــت از عرصههای
تنو عزیســتی در حوز ههای محل خدمت خود داشتهاند .در
ســال گذشــته تعداد پنج نفر از محیطبانانی که طی ســال
 ۱۳۹۲در درگیــری با شــکارچیان غیرمجاز دچار صدمات
جدی جســمی شــد هاند برگزیده شــده و طی مراسمی با
حضور مدیران و معاونین ســازمان حفاظت محیط زیســت
جوایز خــود را دریافت کردند .دومیــن دوره جایزه یحیی
از بهمن ماه ســال  ۱۳۹۳کلیــد خورد و طی یک فرآیند ۵
ماهــه ،ابتدا فرم هــای ارزیابی محیط بانان طراحی شــد و
سپس با مشــارت شبکه تشکل های اســتانی ،برترین های
هر اســتان معرفی شــدند .با جمع آوری فــرم ها ،ارزیابی
توســط هیات داوران انجام شــد و در نهایــت  ۵محیطبان
برگزیــده انتخاب شــدند و  ۱محیطبان دیگر نیز شایســته
تقدیر شناخته شد.
در این مراسم علیرضا رحیمی گریران از لرستان ،محمدرضا
حلوانــی از اصفهان ،مرتضــی داوودی از آذربایجان غربی،
رســول بابایی از کرمانشــاه ،عبدالکریم مهــار از کهگیلویه
وبویراحمــد معرفــی و جایــزه یحیــی را دریافــت کردند.
همچنیــن هدایت الــه دیده بان از کهگیلویــه و بویر احمد
موفق به دریافت جایزه ویژه هیات داوران شــد .هدایت اله
دیده بان با ارائه فیلمی از درگیری تعدادی از شــکارچیان

با یکی از محیط بانان ســازمان حفاظت محیط زیســت به
دادگاه ،موفــق به لغو این حکم شــد از این رو جایزه ویژه
به وی تعلق گرفت.
در این مراســم هم چنین از نمایندگان شــبکه تشکل های
محیط زیســتی اســتان هایی که محیط بان برگزیده داشته
اند ،تقدیر شــد .آقای الوندیان از لرســتان ،خانم عظیم پور
از اصفهان ،خانم قنبرزاده از آذربایجان غربی ،آقای روســتا
از کهگیلویه و بویراحمد و آقای عبدالهی نژاد از کرمانشــاه
لــوح تقدیر دریافت کردند .امســال معیــار پذیرش محیط
بانان برجســته ،شــرایط محیطی منطقــه ی محل خدمت،
تعداد کشــفیات و برخورد با متخلفین شکار و صید ،فعالیت
در زمینه کشــف منابع آالینده محیط زیســت ،همکاری با
تشــکل های محیط زیســتی ،فعالیت های ویــژه در زمینه
تهیه مســتند ،عکس ،فعالیت های آموزشی ،دریافت جایزه
از جشــنواره های مرتبط بود.محمــد درویش مدیرکل دفتر
مشــارکت های مردمی وســازمان های مردم نهاد سازمان
حفاظت محیط زیســت ،رضا جزینی زاده مدیرکل حراست
ســازمان محیط زیست ،اصغر محمدی فاضل رییس دانشگاه
محیط زیست ،هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ
آســیایی ،دکتر مهردادی مدیر کل حفاظت محیط زیســت
اســتان مازنــدران ،مهندس کاظمی مدیــرکل اداره محیط
زیست کرمانشــاه ،مهرداد فتحی بیراتوند مدیرکل حفاظت
محیط زیست استان لرســتان ،بهزاد شیرپنجه رییس پارک
ملی دریاچه ارومیه از جمله مســولین سازمان محیط زیست
بودند که در این مراســم حضور پیدا کردند.
دومیــن دوره جایزه یحیی با مشــارکت انجمــن یوزپلنگ
ایرانی ،دانشــگاه محیط زیســت ،دیده بان محیط زیست و
حیات وحش ایــران ( ،)IEWپایگاه خبری تحلیلی زیســت
بوم ،موزه اســتاد عزت اله انتظامی و موسسه تصویر حیات
وحش برگزار شد.

بحران غذایی
سارا میرسپاسی (کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی جانوری،
دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی)
آدرس مکاتباتsara.mirsepasi@gmail.com :
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دانشــکده علوم زیســتی واقع در پردیس کرج برگزار شد .در این جلسه که حجت السالم رزاقی؛ مســئول نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشــگاه های استان البرز ،دکتر مرتضی تهامی مســئول بسیج اساتید دانشگاه خوارزمی و دکتر عریان رئیس
دانشــکده علوم زیســتی نیز حضور داشتند ،پس از تالوت آیاتی چند از قرآن کریم ،دکتر نبیونی ،مسئول بسیج اساتید دانشکده
علوم زیســتی با ذکر این مطلب که اســتان البرز با دارا بودن بیش از  12000متر میز آزمایشــگاهی بزرگترین قطب تحقیقاتی
کشــور است ،از اساتید و دانشجویان خواســتند نقش موثرتری در توسعه علم و تحقیقات در اســتان و کشور ایفاء نمایند و در
همین راســتا بسیج اســاتید دانشگاه خوارزمی تصمیم به برگزاری ســمینار های تخصصی با موضوعات علمی و کاربردی نموده
اســت که آغازگر این سلسله جلســات ،دانشکده علوم زیستی با موضوع بحران غذا اســت و اینکه اهمیت بحران غذا به قدری
اســت که کارگروهی در مجمع تشــخیص مصلحت نظام تحت همین نام تشکیل گردیده است .در ادامه دکتر تهامی نیز به نقش
و اهمیت بســیج اساتید در دوران پس از جنگ و شرایط کنونی کشور اشاره نمودند .دکتر رامین عزتی به عنوان اولین سخنران
به نقش آلودگی های محیط زیســت و گرمایش جهانی و ریزگردها و تاثیر آن بر روی طبیعت و انســان اشــاره نمودند .دکتر
شــجاع هاشــمی دیگر ســخنران این ســمینار در مورد غذاهای تراریخته و نقش آنها در حل بحران غذا اشاره نمودند .ایشان با
عنوان اینکه بیشــتر آمار مرگ و میر در دنیا مربوط به فقر و ســوء تغذیه است و عوامل دیگر نظیر دخانیات و ایدز و ماالریا در
رتبه های بعدی قرار دارند ،امروزه بهره وری بیشــتر از منابع کشــاورزی و محصوالت تراریخته را یکی از مهمترین راه حل ها
برای حل مســئله ســوء تغذیه و بحران غذا دانستند و اینکه امروزه کشورها با استفاده از سموم و تغییرات ژنتیکی در محصوالت
کشــاورزی که به عنوان محصوالت ترانس ژنیک یا تراریخته شــاخته می شــوند ،تالش می کنند مقدار تولید را در واحد سطح
باال ببرند .در ادامه خطر نشــان کردند تولید محصوالت ترانس ژنیک در  25کشــور دنیا از جملــه آمریکا ،کانادا ،برزیل ،چین،
اســترالیا و ...انجام می شــود و در ایران از نظر تکنیک های ژنتیکی هیچ کمبودی نســبت به سایر کشــورها نیست و محققین
در زمینــه محصوالت کشــاورزی موفق به تولید برنج و پنبه و در مورد حیوانات نیز موفق بــه تولید بز ترانس ژنیک با نام حبه
انگور شــده اند .ایشــان با ذکر این نکته که ارزش محصوالت ترانس ژنیک در دنیا  14میلیارد دالر اســت ،ســهم ایران زیاد در
این زمینه را بســیار ناچیز خواندند .دکتر زاهد به عنوان ســخنران پایانی مطالبی را در مورد زنجیره غذایی و تاثیر آالینده ها
و ســمیت ها بر این زنجیره بیان نمودند.
در این مقاله به بهانه این نشســت و همچنین پیرو اهمیت و گســتردگی موضوع بحران غذا ،مطالبی در همین رابطه ارائه می
شود که در ادامه می خوانید.

75

76

مقد مه
هر ترکیبی که زمان خوردن یا آشــامیدن ترکیبات ضروری
(مواد مغذی) به بدن برســاند که این ترکیبات برای رشــد
مناســب ،بازســازی و تامین مطلوب ضروری باشــند ،غذا
نامیده می شــود .پس از جنگ جهانی دوم ،کشــورها گمان
می کردند که حل مشــکل گرسنگی و ســوء تغذیه در گرو
افزایش تولید اســت ،اما تجارب بعدی نشــان داد که ســوء
تغذیــه برآیند تداخل و تعامل کمبود مواد غذایی و بیماری
ها (عفونت ها) اســت .بر این اســاس دیدگاه تازه ای مطرح
شــد که هر چنــد افزایش درآمد موجب بهتــر غذا خوردن
خواهــد شــد ،ولی فقر زدایی بــه تنهایی را ه حل مشــکل
ســوء تغذیه نیست و باید به نقش فرهنگ و سواد تغذیه ای
اهمیت بیش تری داد.
با توجه به اینکه انســان با انرژی احســاس سیری می کند،
محققین تأمین انرژی را به تنهایی به عنوان شــاخص سیری
شــکمی و تأمین انــــــرژی همراه با مــواد مغذی کلیدی
را به عنوان شــاخص ســیری ســلولی نام نهاده اند .هدف
از تأمیــن غذای مطلــوب و کافی تنها رفع گرســنگی عیان
(سیری شــکمی) نیست ،بلکه تأمین نیازهای سلولی به مواد
مغذی یعنی رفع گرســنگی پنهان (ســیری ســلولی) را نیز
در بــر دارد و در تعييــن الگوهای غذایــی مطلوب و کافی،
عالوه بر ميــزان انرژي دریافتی ،ميزان دريافت مواد مغذی
کلیدی نيز باید در نظر گرفته شــود.
امروزه عالوه بــر تاكيد به ایمني غذايي (دسترســی همه
افــراد جامعــه در تمام اوقات به غذای کافــی ،بانک جهانی
غــذا  ،)1986توجه به تاميــن امنیت تغذیه اي (Nutrition
 )Securityبه معني دسترسی فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی
همــه افراد ،در تمام اوقات ،به غــذای کافی ،ايمن و مغذی
همــراه با جذب و با تاکید بر ســیری ســلولی و بهره مندی
موثر سلولی حائز اهميت است.
درحقيقت امنيت تغذيه اي زماني برقرار مي شــود كه عالوه
بر امنيت غذايي ،جذب ســلولي و بهره مندي سلول از مواد
مغذي با تامين ســامت ،بهبــود مراقبت هاي مادر وكودك
و ارتقاء فرهنگ و ســواد تغذيه اي جامعه ميســر شــود .در
این میان تامین تمام درشــت مغذ یها و ریز مغذ یها مانند
ویتامیــن  ،Dآهــن ،اســیدفولیک و ...نیز مطرح میشــود.
امینت غذایی از طرفی ریشــه در عملکرد بخش کشارورزی
و بازرگانــی و عرضه غــذا دارد و از طرف دیگر تابع رشــد
اقتصادی و توزیع درآمد و وضعیت فقر و رفاه جامعه اســت.

از ایــن نظر تولید و مصرف غذا باید از نظر کمیت و کیفیت،
ســامت فعالیت و توان تولید افراد جامعه را تامین کند .در
واقع امنیت غذایی جامعه هنگامی تامین می شــود که خطر
عدم دسترسی به غذای کافی در ســطح خانوار پائین باشد.
از طرف دیگر ســامت تغذیه ای نیز زمانی حاصل می شود
کــه خطر عدم دسترســی به مواد مغــذی الزم برای تامین
حیات ســلولی به حداقل برسد .امنیت غذایی به توان بالقوه
مصرف غذا در ســطح خانوار می پردازد و ســامت تغذیه بر
تامین بالفعل مواد الزم برای حیات ســلولی تکیه دارد [.]1
ناامنــي مزمن غذا و تغذيه باعث مي شــود تا فقــرا نتوانند
از رشــد فيزيکي و هوشي مناســب و به تبع آن توان توليد
اقتصــادي برخوردار گردند .هر گونه آســيب يا فقر غذايي و
تغذيــه اي در دوران کودکي تا پايان عمر آثار نامطلوب خود
را به جای مي گذارد .براســاس آمارهاي موجود ،گرســنگي
و عواقب آن ساالنه ســبب مرگ بيش از  40ميليون نفر در

دنيا مي شــود .که  13ميليون نفر آنها را كودكان تشــکيل
مي دهند .شــایان ذکر اســت که بيــش از 40درصد مردم
دنيا از کمبود ريزمغذي ها (گرســنگي پنهان) رنج مي برند.
( 2ميليــارد نفر کمبود آهن 1/6 ،ميليــارد نفر کمبود يد و
 230ميليون نفــر کمبود ويتامين  .) Aهم چنین 90درصد
مردم گرســنه دنيا از ناامني غذا و تغذيــه رنج مي برند که
علت عمده آن به جهت نواقص ســاختاري (و مديريتي) در
کشــورها و نه به جهت حوادث ج ّو ي يا مداخالت انســان-
ساخت است [.]1،2

عرضه مواد غذایی به طور فزاینده ای در حال جهانی شــدن
اســت و این نیازمند توجه بیش از پیش به سیســتم ایمنی
مواد غذایی در میان کشورها است .در مورد اهمیت موضوع
بحران غذا می توان به شــعار روز بهداشــت جهانی در سال
 18( 2015فروردین  ،)1394بــا عنوان ترویج بهبود ایمنی
مــواد غذایی ( )Food Safetyاز مزرعه تا بشــقاب (ســفره)
اشــاره کرد؛ دلیل این انتخاب مــرگ  2میلیون نفر به ویژه
کــودکان و بــروز بیش از  200نــوع بیماری از اســهال تا
ســرطان به علت فقدان سالمت غذایی است [.]3
بنابر گفته رســول دینارود؛ معاون وزیر بهداشــت و رییس
ســازمان غذا و دارو  ،آلودگی غذا در ایران ســالی  ۳۵هزار
نفر را میکشــد و میلیاردها تومان خســارت اقتصادی به بار
میآورد .با نگاهی به این آمار می توان به این نتیجه رســید
که با اســتفاده از غذاهای ســالم تر می توان میزان ابتال به
بروز بیماری های غیر واگیر را به میزان بســیار چشمگیری
کاهش داد [.]4
 در اهمیــت ایمنی تغذیه ای می توان بــه چند بعد توجهنمود؛
 )1ســامت :ســوء تغذيه موجب مرگ و مير مي شــود60.
درصد مرگ كودكان جهان مرتبط با ســوء تغذيه اســت که
يك مورد از هر ده مورد به علت "سوء تغذيه شديد" است.
مــرگ  1/2-3ميليون كودك در ارتباط بــا كمبود ويتامين
 Aاســت 20،درصد از مرگ مادران مرتبط با آنمي فقر آهن
اســت و این کمبــود با تولد نوزاد کم وزن بــا بيماري هاي
تحلیل برنده نیز در ارتباط است.
 )2یادگیری :اختالالت ناشــی از کمبود دریافت ید ،ســبب
كاهش  IQبه ميزان  13/5امتياز مي شــود .کمبود آهن و
کم خونی ناشــی از کمبود آن نیز تا  10امتیاز بهره هوشــی
را کاهش می دهد.
 )3اقتصــادی :کوتاه قدي ســبب كاهش قابليــت توليد مي
شــود .یک درصــد كاهش قــد برابر بــا  1/4درصد كاهش
قابليت توليد اســت .همچنین یک درصد كاهش ميزان آهن
ســرم برابر با یک درصد كاهش در قابليت توليد است [.]2
در بســتر توســعه ملی ،تامین امنیت غذا و تغذیه یک محور
اصلی و تعیین کننده اســت .عدم تامین حتی یک ریزمغذی
در هر کشــوری به عنــوان ناامنی غذایی مطرح میشــود؛
چــرا که تامین نشــدن حتی یک مورد هــم میتواند فرد را
بیمارکرده یا منجر به مرگ وی شــود .بر همین اساس است
که امنیت غذایی و تغذیهای برای کشــورها حتی هم ردیف

با حوزه امنیت ملی قرار میگیرد و جزو شــرایط اولیه ایجاد
یک جامعه سالم است [.]1
متاســفانه در نقشــه جهانی امنیت غذایی منتشــر شده در
ســال  ،2008ایران جزء مناطق پر خطر قرار گرفته اســت.
در این نقشــه ،تقسیم بندی کشورها در طیف بسیار پرخطر،
پرخطر ،با خطر متوســط ،و کم خطر بوده اســت (سند ملی
تغذیــه و امنیــت غذایی  ،1392-1391دبیرخانه شــورای
عالی ســامت و امنیت غذایی کشور) .آمارها حکایت از این
دارد که ایران در مورد ریز مغذیها درگیر اســت و وضعیت
برخی از اســتا نهای ناامن غذایی از لحاظ دسترسی به آب
آشــامیدنی و بهداشــتی ،فقر و سیری شــکمی و به فراخور
آن ریز مغذ یها بســیار نامناسب اســت .هفت استان کشور
(سیســتان و بلوچســتان ،هرمزگان ،کهگیلویه و بویراحمد،
خوزســتان ،کرمان ،ایالم و بوشــهر) دچار ناامنی تغذیهای
شــدید هســتند و در وضعیت بحرانی قرار دارند .مسلم آن
اســت که کودکان و زنان باردار ساکن این مناطق ،بیشترین
آســیب را میبیننــد و عواقب آن نســلهای آینده را دچار
چالشی جدی خواهدکرد [.]5
باید توجه داشــت که  60تا  70درصــد بیمار یهایی که در
کشــور شاهد هستیم غیر واگیردار است که با مصرف صحیح
مواد غذایی قابل پیشــگیری اســت 90 .درصد ســکتههای
مغزی و قلبی و دیابت قابل پیشــگیری اســت .حتی سرطان
با تمام رعب و وحشــتی کــه در جامعه دارد 40 ،درصد آن
قابل پیشــگیری اســت .در واقع بیماری کمتحرکی به خاطر
سوء تغذیه است ،که افزایش اضافه وزن ،چاقی ،کوتاهی قد،
کموزنــی و عدم مصرف میوه و ســبزیجات و ریزمغذ یها به
آن دامن زده است [.]6

77

چگونه میتوان تغذیه درست داشت؟
شرط اصلی ســالم زیستن داشتن تغذیه صحیح است .تغذیه
صحیــح یعنی رعایت دو اصل تعادل و تنوع در برنامه غذایی
روزانــه .بهترین راه اطمینــان از تعادل و تنــوع در غذای
روزانه اســتفاده از هر  5گروه اصلی غذایی است.
هرم غذایی نشــان دهنده گروه ها غذایی و موادی است که
در هر گروه جــای می گیرند .قرار گرفتــن مواد غذایی در
باالی هرم که کمترین حجم را در هر هرم اشــغال می کند
به این معنی اســت که افراد بزرگســال باید از این دسته از
مــواد غذایی کمتر مصرف کننــد ( مانند قندها و چرب ها)
هر چه از باالی هرم به ســمت پائین آن نزدیکتر می شویم
حجمــی که گروه های غذایی به خــود اختصاص می دهند
بیشــتر می شــود که به این معنی اســت که مقدار مصرف
روزانه این دســته از مواد غذایی باید بیشتر باشد [.]7
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نگاهی به آمار تغذیه ای در ایران
مصــرف نان  6برابر میزان جهانی (باالترين مصرف ســرانهنان در جهان)
میزان مصرف ســاالنه تخممرغ 8 ،تا  9کیلوگرم در ســال(یکسوم کشورهای پیشرفته)
مصــرف لبنيــات به ازاي هر نفر ،روزانــه  139گرم (معیارجهانــی برای هر فرد ،روزانه  225تا  240گرم)
ســرانه مصرف شــیر 91كيلوگرم در ســال (در اروپا 300كيلوگرم ،کمتر از یک ســوم معیار جهانی)
ســرانه مصرف شــكر  30كيلوگرم (  6برابر ميانگين هر فرددر دنيا)
مصرف سرانه ســويا نيم كيلوگرم به ازاي هر نفر (در اروپاو آمريكا  9تا  11كيلوگرم)
ســرانه مصرف نوشــابه در ايران  42ليتر (  4برابر ســرانهمصــرف دنیا ،دارا بودن رتبه نخســت جهانــی) باید خاطر
نشان کرد که مصرف نوشابههای گازدار پیامدهایی همچون
افزایش وزن ،پوســیدگی دندانها ،پوکی استخوان (بیماری
خاموش قرن) و  ...را به همراه دارد.
مصرف ســبزي و ميــوه  100گرم در روز (ســرانه جهانی 400گرم در روز) این در حالی اســت که ايران در توليد 15
محصول اصلي باغي دنيا ،مقام اول تا دهم را دارد و بيش از
 4درصد از ميــوه و مركبات جهان را توليد ميكند.
-ســرانه مصرف ســاليانه ماهي  7کیلوگرم اســت (کمتر از

نصف متوســط جهانی معادل  18کیلوگــرم) ،این در حالی
اســت که سرانه مصرف ماهی در کشورهای توسعه یافته 28
کیلوگرم و در ژاپن و نروژ  70کیلوگرم در ســال است.
متوسط مصرف روزانه  8تا  10گرم نمك (میزان استاندارد 5گرم در روز)
ســرانه مصرف روغن هر ایرانی  3کیلوگرم (  5/2برابر دیگرمردم جهان) و این سرانه مصرف روغن طی سا لهای 1387
تا 200 ،1390درصد اضافه شده است.
تقریباً میتــوان گفت مصرف هر آنچه برای ســامت بدن
الزم و مفیــد اســت مانند شــیر و لبنیات ،ســویا ،میوه و
سبزی ،ماهی در کشــور ما پایینتر از استانداردهای جهانی
و هر آنچه برای بدن مضر اســت مانند شــکر ،نمک روغن و
نوشــابههای گازدار و ...بیشتر اســت و این تغذیه نامناسب
باعث افزایش مرگو میر ،کوتاهی قد و ...در کشــور گردیده
اســت .باید خاطر نشــان کرد که بیش از یک ســوم مرگ
و میرهــا در ایران ،به دلیــل بیماریهای قلبی و ســرطان
اســت که عمدتاً به شــیوه زندگی و نوع تغذیه وابسته است
و اکنون ســیر صعودی دارد در كشــور مــا از مجموع 800
مرگ روزانه 300 ،مورد مســتقيماً به تغذيه نامناسب مرتبط
اســت .طي دهه گذشــته 800 ،هزار كودك زير  5سال در
كشــورمان دچار کوتا ه قدی بودند كه ايــن امر نیز ميتواند
يكي از عوارض ناشــي از سوءتغذیه باشد [.]8،9،10
فستفودها منبع ضعیفی از مواد مغذی هستند
بــه دلیل مشــغلههای فــراوان در شــهرهای بــزرگ عدم
اســتفاده از فســتفود و غذاهای حاضری ســختتر خواهد
بود .فســتفودها منبــع ضعیفی از مواد مغذی هســتند که
متأســفانه بســیاری از مردم از مضرات غذاهای فستفودی
آگاهــی ندارند .برای حفظ کیفیت ایــن غذاها ،در ترکیبات
آنها از افزودنیهایــی مانند نیترا تها که زمینهســاز بروز
بســیاری از سرطانها اســت ،استفاده میشــود .این غذاها
سریعالهضم و دارای کالری باالیی اند و نمک بیشتری دارند
که میتواند موجب بروز ســکتههای قلبی و مغزی ،اختالالت
کبدی و کلیه شــود .این غذاهای صنعتی برای اینکه سریع
آماده شــوند ،دارای مقادیر باالیی چربی هســتند که اغلب
آنها غیراســتاندارد و ترانس است و میتواند زمینهساز بروز
بیماری های قلبی  ،فشــارخون ،دیابت و سرطان باشد .باید
توجه داشــت کرد که علی رغم تائیدیه هــای مختلف ،این

غذاهــا فاقد ویتامین ،مواد معدنی و فیبرهای غذایی اســت.
تحقیقات نشــان میدهد کودکانی کــه بهطور فزآیند های از
این محصوالت ناســالم اســتفاده میکنند ،بــه دلیل کمبود
مواد مغذی دچار ســوءتغذیه میشــوند که این امر موجب
تخلیه انــرژی ،نوســانات خلق وخو ،کج خلقــی و پرخاش
جویــی ،اختالالت خــواب و ضعف تحصیلــی در کودکان و
نوجوانان میشود [.]12
میوهها و سبزیجاتی با طعم سرطان
در ســال های اخیر ،حوزه ســامت غذایی وســیع تر شده
تــا جایی که بحث میوه های آلوده و رشــد یافته با ســموم
ناســالم ،و در پی آن ،تاثیراتی که در بروز و تشدید بیماری
ها دارد ،مطرح شــده و به نگرانی های عمومی بیشتر دامن
زده اســت .افزایــش جمعیــت جهان ،گریزی از گســترش
کشــاورزی جهت تأمین منابع غذایی نمی باشد .از طرفی با
گســترش کشــاورزی ،ناپایداری در اکوسیستم های طبیعی
بوجود آمده و توازون محیط از بین رفته اســت .در حقیقت
انســان ها در طبیعت دســت برده اند تا محصوالت بیشتری
بدست آورند.
هر چند کنترل آفت ها با اســتفاده از آفت کش ها در بخش
کشاورزی سودمند اســت ،اما خطراتی از جمله مسمومیت،
ســرطان زایی ،تغییرات هولناک مادرزادی ،تجمع بیولوژیک
و خطرات زیســت محیطی (آلودگی آب هــای زیر زمینی،
هوا ،خاک ،و )...را به دنبال دارد.
شرایط زندگی امروز به گونهای است که میو هها و سبزیجات
بــه جای این کــه بهترین غذا بــرای فرد باشــند ،به دلیل
اســتفاده از ســموم و مواد شیمیایی در رشــد آنها ،به سم
مبدل شــد هاند و برای انسانها مضر و ســرطانزا شد هاند
[.]13
شایان ذکر اســت که میزان مسمومیت های ناشی از سموم
شــیمیایی در کشورهای در حال توسعه  13برابر کشورهای
کامال صنعتی اســت در حالی که این کشــورها  85درصد از
تولید جهانی آفت کش ها را مصرف می کنند .ساالنه حدود
 39ميليون نفر از مردم جهان در اثر ســموم شيميایي آفت
كش مسموم مي شوند [.]14
فاکتور مهم در مســمومیت مزمن ســموم ،دارا بودن تجمع
طوالنی مدت در بدن اســت و این تجمع مواد سمی در بدن
در تمامــی افراد به واســطه تماس مســتقیم و حتی بطور

غیرمســتقیم از طریق غذا ،تنفس یا جذب پوستی به چشم
میخــورد .واقعیت این اســت کــه تقریبــاً  90درصد کلیه
قار چکشــهای مورد مصرف در کشاورزی در مدلهای حیوانی
ســرطانزا میباشند و هنوز این مســئله بزرگ توجه عمومی
را بخود جلب نکرده اســت ،یک بررســی روی یازده نوع از
قار چکشــها نشــان داده اســت که هرچند این موادتنها10
درصد از مواد شــیمیائی مورد اســتفاده به عنوان آفت کش
را در ســال تشکیل می دهند ولی در کل عامل  60درصد از
ســرطانهای شایع دستگاه گوارش هستند [.]14
روند فزاینده الگوهای خاص سرطان
مصرف یک ســوم سموم دفع آفات در شــمال کشور باعث
افزایش  3برابری ســرطان روده در این مناطق شــده است.
از حدود  100نفر جمعیت روســتای چوکال (مازندران)16 ،
نفر مبتال به ســرطان و بیماری های صعب العالج بودند که
بــی ربط به مواد شــیمیایی آفت کش نیســت [ .]15عالوه
بر استانهای شــمالی در قطب تولید محصوالت کشاورزی،
در جنوب کشــور یعنی کرمان نیز به دلیل استفاده بیرویه
کشاورزان از کود و سموم شــیمیایی برای تولید محصوالت
کشــاورزی جالیزی و باغــی ،آمار مبتالیان به ســرطان در
حال افزایش اســت .اســتفاده زیاد از این کودهــا به دلیل
داشــتن کادمیوم و نیترات ،باعث ســرطان زایی می گردد.
در واقــع این عناصر و ترکیبات جذب ســبزیجات و به ویژه
گياهان غده اي مانند هويج ،پیاز ،ســيب زميني ،انواع ترب،
چغندر و  ...می شــود و در آنها تجمــع می یابند و خطراتي
مانند افزايش ســرطان را در جامعه به دنبال خواهند داشت،
بطوريكــه در بعضي موارد صادرات ايــن محصوالت را دچار
مخاطره نمی نماید [.]16
بر اســاس تحقيقات انجام شده در آمريكا وجود حداقل يك
نوع تركيب شيميايي آفتكش در خون يا ادرار  100درصد
از مــردم آمريكا وجود دارد .از مجموعه فهرســت ســموم
مصرفي در آمريكا  40درصد ســرطان زا و  43درصد مخرب
سيســتم رشد و توليد مثل است [.]17
تحقيقات نشــان داده است كه سموم آفتكش باعث احتمال
بــروز انواع ســرطان ها از جملــه لوکمی ،لمفوم ،دســتگاه
گوارش ،پستان ،پروســتات و تیروئید ،سقط جنين ،کاهش
رشــد و نمو جنین ،نازایی ،عدم رشــد فكري ،پارکینسون،
اثرات مخرب ســاختماني در بدن هنــگام تولد و نقصهايي
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در اعمال و بافتهاي بدن ميشوند [.]3
سموم اســتفاده شده در اراضی بعد از مدتی تبدیل به نوعی
دیگر از ســم می شــود کــه در بافت هــای گیاهی خود را
ظاهر می کند و ســبب بــه خطر افتادن زندگی انســان ها
می شــود .بهعنوان مثال کو دهای فسفاته پس از مصرف در
گیاهانی مانند سیبزمینی ســم کادمیوم تولید میکنند که
کادمیوم نیز عــاوه بر خاصیت ســرطانزایی ،جلوگيري از
بــاروري تخم ،ايجاد بچه هاي ناقــص الخلقه ،باعث کوتاهی
قد در کودکان و اختالل در کارکرد کلیهها و کبد میشــود.
كادميوم از منابعي همچون كودهاي فســفره ،زباله شهري و
يــا كارخانجات ذوب فلزات در خاك تجمع مي يابد.
کــود اوره نیزکــه بــه علت ارزان بــودن به مقــدار زیادی
مصرف میشود ،بعد از اســتفاده در محصوالتی مانند پیاز و
ســیبزمینی به نیترات تبدیل شده و در آن تجمع مییابد.
بــاال بودن میــزان نیترات ســبب طعم ناخوشــایند میوه و
ســبزی و از بین رفتن خواص آنتیاکسیدان و ضد سرطانی
آنها می شود .در واقع درشتی میوهها به دلیل نیترات باالی
آنهاســت ،بنابراین توصیه میشــود در انتخاب میو هها دقت
شــود .تیره بودن میــوه نیز نشــاندهنده نیترات باالی آن
است [.]18
مهــم تريــن منابع توليــد نيتــرات در اراضي كشــاورزي،
كودهــاي ا ُز ته ،كودهاي دامي تــازه و بقاياي گياهي پس از
برداشت مي باشــند ،ولي در ايران مصرف بي رويه كودهاي
اوره مهــم ترين منبــع آلودگي خاك و گياه مي باشــد .بر
طبق گزارش گزارش  FAOدر سال  1990باال بودن غلظت
نيترات در اندام هاي قابل مصرف سبزي ها ،علوفه و در آب
آشــاميدني انواعي از مسموميت ها را تا حد مرگ در دامها ،
ناهنجار یهای عصبی و اختالل در سیســتم غدد درونریز و
سیســتم ایمنی بدن ،سرطان دستگاه گوارش ،توليد بيماري
كــم خوني متموگلوبينميا در اطفــال و نيتروزآمين كه ماده
ســرطان زائي است ،را در بزرگساالن بوجود مي آورد.
هم چنین برخی کارشناســان معتقدند فلزات ســنگین مثل
ســرب ،نیتــرات ،جیوه و مــس که از طریــق فاضال بهای
شــهری ،وارد چرخه حیات و پس از آن داخل گیاه میشود
بر اثر مرور زمان در قسمتهای مختلف بدن رسوب میکند
و موجب بروز برخی انواع ســرطان به ویژه سرطان دستگاه
گوارشــی میشود .سرب در دســتگاه عصبی ،مس در چشم
و دســتگاه بینایی و نیترات در کل سلو لهای بدن و بهویژه

در دستگاه گوارش رســوب میکند .نیترات تجمع یافته در
محصول کشاورزی پس از مصرف در محیط دستگاه گوارش
بــه دلیل حاکم بودن شــرایط بیهوازی به یــون نیتریت و
سپس نیتروز آمین که ترکیب اصلی ایجاد کننده سرطان در
دستگاه گوارش است تبدیل میشــود .بیماری که متاسفانه
به راحتی عالج پذیر نیست و ســاالنه میلیونها دالر هزینه
درمان بر دولــت و البته خانواد هها تحمیل میکند (.)19
مواد شــیمیایی و ســموم میتوانند مواد غذایی را ناســالم
کنند ،مثل ســمهایی که برای با غهای میوه و مزرعه ها قبل
از برداشت اســتفاده میشــوند و منجر به آلودگی محصول
میشــوند .سموم کشــاورزی از طریق بافت چربی در تغذیه
حیوان وارد زنجیره غذایی انســان میشــود .باقیمانده این
ســموم و نیترات آنها در تولیدات زراعــی ،عوارض و اثرات
کوتاه مدت ندارند و اثرات خطرناک این سموم در طی زمان
و طوالنی مدت بروز می کند (.)18
با اســتفاده از ســموم با کیفیت در محصوالت کشــاورزی،
اســتفاده از علم بیوتکنولــوژی در مقاومســازی گیاهان و
اســتفاده از حشرات و ســموم غیر شــیمیایی که از عصاره
گیاهان گرفته میشــود مثل عصاره ســیر ،می توان میزان
ورود ســم در گیــاه را کاهــش داد .اســتفاده از كود هاي
طبيعي يا ســبز (ورمي كود) و كود هاي حاوي ريز مغذي ها
ماننــد روي ،آهن نیز مي تواند خاك را بارورتر كند.

اســتفاده از كودهاي فســفاته بدون كادميوم ،مخصوصا بيو
فسفات حاوي عنصر روي ،مصرف متعادل ساير عناصر مورد
نياز گياه نظير پتاسيم و روي ،می تواند اثرات سوء كادميوم
را در رشــد و عملكــرد كمي و كيفي محصــول كاهش مي
دهند.
بطــور كلي با مصــرف متعادل كودها عالوه بــر اينكه مقدار
بســيار زيادي انرژي در واحد سطح صرفه جوئي مي گردد،
محصــول از لحــاظ كمي و كيفي بهبــود يافته ،درآمد زارع
افزايش ،محيط زيســت حفظ و قدرت باروري خاك افزايش
و در نهایت به ســامت جامعه منتهي مي گردد (.)15
امروزه شــاهد میــوه هایی زودتر از موعد در بازار هســتیم.
دالالن میوه با برداشت زود هنگام میوه و عمليات سبززدايي
و رنگ افزايي به آن باعث سرطان زايي اين محصوالت شده
اند .عملیات زنگ زدایی با گاز اتیلن ،رنگدانه ســبز کلروفیل
در پوســت میوه را نارنجی و زرد می کند .برداشت پيش از
موعد نارنگي و عرضه آن با ســبززدايي و رنگ آوري موجب
از بين رفتن کيفيت ميوه و نارضايتي بازار و از دســت رفتن
بازار های صادراتی مي شــود .میوه رسیده دارای قند کافی
اســت ولی میوه های رنگ شــده با اینکــه از نظر ظاهری
تفاوتی با میوه طبیعــی ندارند ،اما قند کافی ندارند و ترش
مزه هستند (.)20

رنــگ آوری میوه بــه معنی رنگ زدن میوه نیســت بلکه به
آن معنی اســت که میوه را از فرآیند حرکت دســتگاه های
حرارتــی با هدف ایجاد تغییر رنگ در میوه ،عبور می دهند.
در ميوه هايي چون موز که به صورت نارس وارد کشــور مي
شــود ،عملیات رنگ آوری معمول است .اســتفاده از گاز یا
گرمــا برای برخی میوه ها یک مزیت اســت ،اما افزایش دما
بــرای میوهایی همچــون پرتقال ،نارنگــی ،گریپ فروت که
دارای اســیدهای باالیی هســتند نه تنها مزیت نیست بلکه
امری غیراخالقی و تهدیدی برای ســامت جامعه است .این
در حالی اســت که در حال حاضر تنها یک نوع نارنگی قابل
مصــرف در بازار وجود دارد و انواع دیگرآن از اواســط آبان
مــاه به بازار عرضه می شــود و پرتقال بایــد از آذرماه وارد
بازار شود.
پس از اجرای برنامه ُســرتينگ میوه در کشــور ،مدتی است
که ســبز دایی و رنــگ افزایی در ایران مانند ســایر نقاط
دنیا امری معمول شــده اســت اما با این تفاوت که در دنیا
از رنگ های اســتاندارد استفاده می شــود در حالی که در
کشــور ما از رنگ های غیر اســتاندارد استفاده می شود .در
مورد اســتفاده از واکس در میوه ها باید خاطر نشــان کرد
که عملیات واکس زدن روی پوســت خارجــی برخی میوه
هــا همچون مرکبات مضر نیســت ،بلکــه در علم روز برای
نگهــداری طوالنی مدت میوه ها از این روش بهره گیری می
کنند .واکس میوه عالوه بر دادن جلوه زیبا به پوســت میوه
در حفظ کیفیت آن نیز موثر اســت [.]21
محصوالت پروتئینی
با وجود تمام مشکالت اقتصادی خانواده ها ،از سهم محصوالت
دامی مثل گوشت و شیر در تأمین جیره پروتئینی سبد خانوار
ایرانی نمی توان صرف نظر کرد .عرضه و تقاضا در بازار نشــان
می دهد اگر چه همیشــه نوســاناتی در تولیــد و عرضه این
محصوالت بوده است ،اما خانواده ها همچنان ناگزیر از مصرف
شــیر ،گوشت و تخم مرغ هســتند؛ به طوری که ساالنه حدود
 5/1میلیون تن گوشت مرغ در واحدهای پرورش مرغ گوشتی
کشــور تولید می شــود .پس اطمینان و آگاهی کامل مصرف
کننده از صحت و ســامت این دســته از مواد غذایی را نمی
توان خواسته گزافی دانست .آنچه امروز بیش از هرچیزی افکار
عمومی را نگران میکند ،استفاده مرغ داران از آنتیبیوتیکهای
مجاز است که سالمت جامعه را تهدید میکند.
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افرادي که گوشــت مــرغ زياد مصرف مي کننــد ،اگر بيمار
شــوند و آنتــي بيوتيک دريافت کنند بــه علت ميزان باالي
آنتي بيوتيــک در بدن ،بدن آنان در برابــر اين دارو مقاوم
شــده که اين امر ممکن اســت باعث طوالني شــدن دوره
درمان شود .یک راهحل اساســی برای این معضل خطرناک
رعایت مدتممنوعیت مصرف از ســوی صاحبان دام و طیور
اســت .با توجه به اینکــه هر دارویی یک مــدت ممنوعیت
مصرف دارد .صاحبان دام و طیور باید بین زمان ذبح حیوان
و اســتفاده از دارو یک فاصله اســتاندارد را رعایت کنند تا
بقایای آنتی بیوتیک از بدن حیوان پاک شــود که متاسفانه
ایــن مســئله از ســوی برخی واحــد ها رعایت نمیشــود.
بنابراین باقی مانده آنتی بیوتیکها وارد فرآورد هها میشــود
و ســامت مصرف کننده را به خطرمی انــدازد .نکته دیگر
آنکــه صاحبــان مرغداري ها در پرورش طيــور از داروهاي
مکمل يا تقويتي اســتفاده مي کنند ایــن مواد نیز باید يک
هفته تا ده روز قبل از کشــتار مصرف آنها قطع شود [.]22
بطــور کلــی در زمینه تولید مــواد غذایی هر ســمی دوره
کارنس (زمان الزم از سمپاشــی تا برداشــت) دارد که باید
از ســوی کشاورزان رعایت شــود ،در غیر اینصورت در هر
سمپاشــی مقداری از این ســموم در داخل میو هها انباشته
خواهد شــد یا در صورت رعایت نشــدن زمان الزم شــاهد
باقیماندن داروها و هورمون ها در مرغدار یها و دامدار یها
خواهیــم بود .اینها همه عواملی اســت که باعث انباشــته
شــدن مقدار زیادی ســم در داخل میو هها و گوشــت مرغ،
شــیر و گوشت قرمز میشــود .همچنین مصرف مواد غذایی
آلوده به نوعــی میکروب به نام ســالمونال ،یک نوع بیماری
را به دنبال دارد که با اســهال و استفراغ عفونی شدن بافت
رود های همراه است .معمو الً احتمال آلودگی گوشت مرغ به
این میکروب وجود دارد [.]22

مرغ سبز
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اصطالح مرغ ســبز به معنای مرغ ســالم و طبیعی است که
در طول دوره پرورش بدون مصرف آنتی بیوتیک و داروهای
شــیمیایی تولید می شــود .همانطور که گفته شــد ،مصرف
گوشــت مر غهایی که در پرورش آن از آنتیبیوتیک استفاده
میشــود مقاومت میکروبی نسبت به داروها را افزایش داده
و درمــان عفونتهــا را دشــوار میکند و حتــی باعث بروز
بیمار یها به دلیل ایجاد اختالالت در چرخه ســوخت و ساز

و تنظیم بدن خواهد شــد .نکته دیگر ،حساســیت عدهای از
افراد به برخی از انواع آنتیبیوتیکها مانند پنیسیلین است
و مصرف مرغهای معمولی میتواند برای آنها حساســیتهای
شــدیدی را در پی داشته باشد .ضمن اینکه برخی مرغداریها
هــم از آنتیبیوتیکهای غیرمجاز کــه از راههای قاچاق تهیه
میشــوند ،اســتفاده میکنند .برخی از این آنتیبیوتیکهای
غیرمجاز حتــی میتوانند باعــث متوقف شــدن فعالیت مغز
استخوان شوند و کمخونیهای کشــنده ایجاد کنند .برخی از
متخصصان معتقدند چنین داروهایــی میتوانند باعث ابتال به
سرطان خون هم شوند.
با توجه به اینکه مصرف آنتی بیوتیک ها موجب کندی رشــد
می گردد ،در پرورش مرغ سبز ،دوره رشد از  55روز به  42روز
کاهش پیدا کرده و کیفیت محصول نیز باالترخواهد بود[.]23

در کنار اصطالح مرغ سبز گاهی اصطالح مرغ ارگانیک هم دیده می
شود ،مرغ ارگانیک به مرغی گفته میشود که دانه و آبی که میخورد،
ارگانیک باشد؛ یعنی از هیچ نوع ماده غیرطبیعی ،شیمیایی و افزودنی
برای تغذیه و پرورش این مرغها استفاده نشود .عالوه بر اینها ،چنین
مرغی نباید هیچگونه دارویی از جمله انواع آنتیبیوتیکها را در طول
دوران رشدش دریافت کرده باشد .در حال حاضر هم مرغداریهای
ایران توانایی تولید مرغهای ارگانیک را ندارند [.]24

آفالتوکسین
وجود فلرات ســنگین ،گازهای ســنگین ،مواد رادیو اکتیو،
ســموم ارگانوفسفره سمومی هســتند که انسان هر روزه در
معرض آلودگی با آنها قرار دارد و تمام سعی و تالش جوامع
پیشــرفته در این اســت که این ســموم را تا حد ممکن از
زندگی روزمره انســان حذف شود .در این میان ،مسمومیت
زا هایی بی ســر و صدا در زندگی بشــر وارد می شــوند و
با آلوده نمــودن مواد غذایی اثرات مخربــی بر روی حیاتی
تریــن ارگان های بدن مانند مغز و کبد و دســتگاه گوارش
وارد می آورند .این ســموم محصوالت کشاورزی را تخریب
نمونده و ضرر و زیان زیادی به بار می آورند .یک دســته از
این ســموم ،سموم قارچی اســت .قارچ ها به مقدار زیاد در
هــوا و خاک و محیط اطراف ما وجود دارند .هرگاه شــرایط
نگهداری اغذیه مناســب نباشــد ،وجود رطوبــت و گرمای
مناســب رشد و تکثیر قارچ ها را سبب می شود .از مهمترین
قــارچ های آلوده کننــده اغذیه که در بروز مســمومیت ها
نقش دارند ،اســپرژیلوس فالووس و اپرژیلوس پارازیتیکوس
می باشــند .این قارچ ها نقش مهمی در فساد گندم ،ذرت،
جو ،آرد ،ســبوس ،نان و ســایر مواد غذایی دارند .ســموم
مترشــحه از این قارچ ها ،آفالتوکسین نام دارد که به مقدار
زیــاد در اغذیه و علوفه کپک زده وجود دارد .آفالتوکســین
ها مواد ســمی موتاژن ،ســرطانزا و تراتوژن هســتند .مواد
غذایی مختلف مانند شــیر ،کشــمش ،بادام زمینی ،پســته،

دانه های روغنی مثل ذرت ،حبوبات ،برخی میوه ها خشــک
شــده ،سوســیس ،نان ،گندم معمولی وقتــی کپک میزنند،
آلوده به این ســم میشــوند که خاصیت ســرطان زایی آن به
اثبات رســیده است .این ســم در صورتی که شرایط نگهداری
مواد غذایی (رطوبت و حرارت) نامناســب باشــد ،تولید شده و
باعث آلودگی مواد غذایی میشــود .آفالتوکســین ها به صورت
حاد و مزمن برای انســان و حیوانات ســمی بــوده و می توانند
بیماری خطرناکی از قبیل بیماری حاد کبدی ،ســیروز کبدی و
مسمومیت حاد و تومور را ایجاد کنند .در بيشتر مواقع كبد اندام
اصلی است كه آسيب می بيند .آفالتوكسين ها در كبد حيوانات
متابوليزشده و غلظت زياد آن می تواند باعث بيماری های كبد
و سرانجام مرگ حيوان شــود .اما در غلظت های كم می تواند
عوارض گوناگونی مانند ايجاد نواقص مادرزادی ،ناتوانی در تولید
مثل (سقط جنین) ،خونريزی در عضالت وكاهش فعاليت های
سيســتم ايمنی را در بر داشته باشد .سم به وسیله معده جذب
شده و توســط کبد متابولیزه می شود و براساس رنج متابولیت
ها در شیر و ادرار ظاهر می شود  .آفالتوکسین ها توسط شبکه
اندوپالســمیک صاف هپاتوسیت ها به واسطه های سمی تبدیل
می شوند  .اثرات سرطانزایی  ،سمی  ،تراتوژنیک آفالتوکسین ها
به علت اتصال واسطه های سمی به  DNAو  RNAسلولی است
کــه با ایجاد وقفه در  DNAپلی مراز و ترانس لوکاس ریبوزومی
و نهایتاً مهار سنتز پروتین باعث بروز آسیب های کبدی و نشانه
های درگیری سیستم عصبی مرکز می شود و همچنین از دیگر
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اعمال آن مداخله در تنفس میتوکندری سلول است.
باید خاطر نشان کرد که روزانه مقدار زیادی ضایعات نان کپک
زده در سراســر کشور جمع آوری و مورد اســتفاده دام ها به
خصــوص گاو قرار می گیرد که این موضوع به طور مســتقیم
میتواند ســبب آلودگی شیر و گوشت گاوها و گوسفندها شود.
هم چنین بطور غیر مستقیم ،سم می تواند به داخل شیر وارد
شود که ممکن اســت سبب افالتوکسیکوزیس در گوساله شیر
خوار و بیماری در افرادی که از آن شیر استفاده می کنند ،شود.
در گوســاله های تازه متولد شــده زخم های کبدی مشخصی
دیده می شود که در نتیجه عبور سم از جفت است .کارشناسان
معتقدند که نان های بازیافتی منبع اصلی سم آفالتوکسین در
خوراک دام ها می باشــند .به علت در دســترس نبودن علوفه
تازه و ســالم به اندازه کافی متاســفانه این سم در خوراک دام
ها وجود دارد .متاســفانه گاهی تخم مرغ و محصوالت گوشتی
به علت اســتفاده از خوراك آلوده ،آلودگی به افالتوكســين را
نشان می دهند .شــایان ذکر اســت که آفالتوکسین در پنیر
تهیه شــده از شــیر آلوده برای حداقل  3ماه باقی می ماند و
آفالتوکســین  M1حتی در اثر پاستوریزاسیون شیر نیز از بین
نمیرود ،بنابراین میتواند در شــیرهای پاســتوریزه نیز وجود
داشته باشد .در بعضي از كشورهای جهان مانند تايوان ،اوگاندا
و هندوســتان مواردی از بروز افالتوكسيكوزيس انسانی در اثر
مصرف غذاهای آلوده گزارش شــده اســت ،اما در كشورهای
توسعه يافته به دليل وجود سيستم های كنترلی دقيق ،فروش
مواد غذائی آلوده ممنوع بوده و بيماری به ندرت مشــاهده می
شود .متاسفانه گاهی عالوه بر وجود سم افالتوکسین در شیر و
محصوالت لبنی در برخی موارد شاهد افزودن وایتکس ،جوش
شیرین و روغن پالم به شیر فاسد شده و استفاده مجدد از آنها
و سایر محصوالت لبنی هستیم [.]25
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نان
نــان به عنوان يكي از مهمترين منابع تغذيه اي مردم كشــور ،
نقش بســزايي در تامين انرژي  ،پروتئين و امالح ضروري بدن
دارد و به همين بهداشت و سالمت نان در حفظ و ارتقاء سالمت
جامعــه از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشــد .نباید فراموش
کرد که فرايند تخمير نان دو ســاعت طول مي كشد و طی آن
تغييرات زيادي در خمير ور آمده بوجود مي آيد و ضمن از بين
رفتن فيتات موجود در آردف كه جذب آهن و كلسيم را مختل
مي كند ،ويتامين هاي مختلف عمدتاً گروه  Bدر نان بوجود مي
آيد و اين فرايند نان را مغذي و قابل جذب مي كند.

تعريف نان
نان به محصولي گفته مي شــود كه از پختن خمير تخمير يافته
آرد گندم بدســت مي آيد و عامل ور آمدن خمير آن  ،مخمر نان
(ساكاروميسس سروزيه  )Saccharomyces cerevisiaeمي باشد
و ناني كه عامل ورآمدن خمير آن مواد شــيميايي باشــد را نمي
توان نان بهداشــتي مورد نظر به حساب آورد .با مصرف متوسط
روزانه  300گرم نان سالم  ،حدود  50درصد پروتئين  60 ،درصد
تيامين و نياســين  ،حدود  40درصد كلسيم و حدود  80درصد
آهــن مورد نياز بدن يك فرد بزرگســال تامين مي گردد .امروزه
رايج ترين افزودني شــيميايي مصرفي در توليد نان  ،بي كربنات
ســديم يا جوش شيرين مي باشد .اين ماده شيميايي مضر كه به
زعم استفاده كنندگان جهت صرفه جويي در وقت ،پاسخگوئي به
افزايش رشد جمعیت ،كاهش هزينه ها ،ارزاني و سهولت استفاده،
نداشــتن جايگزين مناســب ،روان كردن خمير و مسائلي از اين
قبيل نظر صاحبان نانوايي را بخود جلب كرده است داراي اثرات و
پيآمدهاي غير بهداشتي متعددي مي باشد.
اثرات كاربرد جوش شيرين در عمل آوري پخت نان
 جوش شــيرين (بيكربنات سديم) كه در اثر واكنش با حرارت ورطوبت در جريان پخت نان به كربنات ســديم (سودا) تبديل مي
گردد داراي خاصيت قليايي باال و اثرات سوء بهداشتي خواهد بود.
 کربنات ســدیم باعث افزايش  pHنان و در نتیجه مانع رشد وتكثير مخمرها در نان می شود.
 -تيرگي رنگ مغز نان و بوي نامطبوع آن

اثرات سوء مصرف جوش شيرين بر كيفيت نان
 کربنات ســديم باقيمانده در نان باعث قليايي شدن محيطدهانــي می شــود و در نتيجــه واكنش قليا بــا چربي هاي
موجود در مواد غذايي مزه صابون در دهان حس مي شــود.
 در اثر تخمير ســريع و كاذب خمير در هنگام پخت ،خميرنــارس و فطير بــوده و در نتيجه نــان ارزش غذايي الزم را
ندارد.
 اســتفاده از جوش شــیرین در نان باعث بروز مواردی ازجمله اختــال در جذب آهن (بروز کم خونــی) و ویتامین
 ،Cپوکی اســتخوان ،بیماری های قلب و عروق ،اختالل در
فعالیــت های آنزیم های گوارش و هضــم و جذب ،افزایش
اســیدیته معده و بیماری های روده ای می شود.
 اســتفاده از ترکیبات قلیایی مانند جوش شیرین ،اسیدیتهطبیعی معده را تغییر می دهد و باعث ناراحتی گوارشی می
شــود pH .خمیر و نان در اثر مصرف جوش شــیرین تغییر
می کند و افزایش می یابد ،در حالی که برای هضم و جذب
آسان ،محیط باید اســیدی باشد .تغذیه دراز مدت با چنین
نان هایی (حاوی جوش شــیرین) باعث ایجاد ســوء هاضمه
در افراد می شود.
با وجود داشــتن كارخانجــات صنعتي توليــد نان در ایران
كه نان ســالم ،بهداشــتي و طي كردن فرايند تخمير توليد
مي كنند و بخشــی از جمعیت را پوشــش می دهند ولي به
دلیل فرهنگ نان تازه خواری مصرف نان ســنتي در کشــور
باالســت .بطوریکه بيش از  90درصد از خانواده هاي ايراني
از نان سنتي اســتفاده مي كنند .اين نان ها در نانوائي هاي
غيربهداشتي عمدتاً شــرايط تخمير را نمي گذرانند و امكان
اســتفاده از جوش شــيرين در آنها زياد است .هم چنین در
زنجیره تولید نان ،اســتفاده از ســموم كشاورزي در كشت
برنــج ،گندم و جو بايد بــا اهميت ويژه مــورد کنترل قرار
گیرد[.]28-26
محصوالت ارگانیک
کلمــه ارگانیــک به معنای روشــی اســت که کشــاورزان
و دامــداران محصوالت کشــاورزی خــود ماننــد میو هها،
ســبزیجات ،غالت ،لبنیات و گوشت را تولید میکنند و رشد
میدهند .کشــاورزی ارگانیک تالش میکند تا محصوالت را
بهگونــهای پرورش دهد که برای حفظ منابع طبیعی (خاک،
آب و  )...و کاهش آلودگی محیط زیســت مناســبتر باشد
و از رو شهای متعارف برای بارورســازی و کنترل علفهای
هــرز اســتفاده نمیکند .مثالــی برای کشــاورزی ارگانیک

اســتفاده از بارورســازی طبیعی گیاهــان ،غذادهی طبیعی
خاک ،اســتفاده از روش تنــاوب زراعی ،اســتفاده از مالچ
برای مدیریت کردن علفهای هرز اســت .باید توجه داشت
که ارگانیــک و طبیعی به یک معنا نیســتند .شــما ممکن
اســت بر روی ماده غذایی نشــانهایی چون طبیعی ،کام ً
ال
طبیعی ،صــد درصد طبیعی و بدون هورمــون ببینید .این
عبار تها درست هســتند ،اما به معنای ارگانیک نمیباشند.
تنها غذاهایی که مطابق با اســتاندارد ،ارگانیک باشند ،نشان
ارگانیــک را دریافت خواهند کرد .در مطالعهای که بهمنظور
مقایســه مواد غذایــی ارگانیک و غذاهــای متعارف صورت
گرفت ،مشــخص گردید که این غذاهــا از جهت میزان مواد
مغذی تفاوت چشــمگیری با یکدیگر ندارند.
چرا بهتر است مواد غذایی ارگانیک را انتخاب کنیم؟
بعضی از مــردم مزه غذاهای ارگانیــک را ترجیح میدهند.
امــا علل بنیادین دیگری برای ترجیح این مواد غذایی وجود
دارد که در زیر به آ نها اشاره میشود.
آفتکشها
در کشــاورزی متعارف ازآفت کش های شــیمیایی استفاده
میشــود ،باقیمانده این ســموم بــر روی محصوالت وجود
خواهد داشــت .اما کشــاورزان ارگانیک از به دام انداختن
حشــرات ،انتخاب دقیق محصوالت (انتخاب گونههای مقاوم
به بیمار یها بهوســیله مهندســی ژنتیک یا سایر رو شها)،
شکار حشرات ،اســتفاده از میکروارگانیسمهای مفید بهجای
کنترل آفات زراعی مخرب اســتفاده میکنند.
افزودنیهای خوراکی
مقررات ارگانیک ،اســتفاده از افزودنیها ،عوامل غنیسازی،
نگهدارند ههــا ،شــیرین کننــده های مصنوعــی ،رنگ های
مجاز خوراکــی ،طعمدهند هها ،مونو ســریم گلوتامات را در
محصوالت ممنوع کرده است.
محیط زیست
این محصــوالت آلودگی کمتری دارند و کیفیت آب و خاک
را حفظ میکنند و برای محیط زیســت مناسبتر هستند.
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چرا محصوالت ارگانیک کمتر خریداری میشوند؟
یکی از معمو لتریــن نگرانیها در خصوص غذاهای ارگانیک
قیمت آن اســت .مواد غذایی ارگانیک به نسبت مواد غذایی
معمــول از قیمــت باالتری برخوردار هســتند؛ زیرا عملیات
کشاورزی در حالت ارگانیک بســیار گرانقیمت است .برای
نگــهداری میو هها و ســبزیجات ارگانیــک از نگهدارند هها و
موم ها اســتفاده نمیشــود در نتیجه این مواد زودتر فاسد
میشــوند .همچنین مواد غذایی ارگانیک اشــکاالت ظاهری
بیشــتری دارند :مث ً
ال کوچکتر هســتند ،فرم زیبایی ندارند،
رنگ یکدست و منظمی ندارند.
در شــرایط کنونی کشــاورزی ارگانیک برای تولید محصول
ســالم و عاری از باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی ،یکی
از ضرور تهای صنعت کشــاورزی کشــور اســت که موجب
تعــادل اکولوژیکی و تقویت فرآیندهای بیولوژیکی میشــود
که متاســفانه در ســا لهای اخیر به این مهم توجه چندانی
نشــده اســت و فقط به میزان تولید اهمیت داده میشود و
سالمت محصوالت در رده آخر قرار دارد[.]29
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غذاهای تراریخته
بیوتکنولوژی یا فناوری زیستی (  )Biotechnologyشرایطی
را براي دانشــمندان فراهم مي آورند كه بتوانند يك يا چند
ژن را از يــك موجــود زنده (حيوان يا گياه) برداشــته و به
موجــود زنده ديگــري تزريق كنند و به ايــن ترتيب انتقال
صفــات ارثی ممکــن می شــود .در دهه اخير ،مهندســي
ژنتيك ،دانشــمندان را قادر ســاخته تــا ژنهاي موجودات
زنده را با دستكاري تغيير دهند و يا ژنهاي ويژه اي را بين
موجودات زنده منتقل كننــد و از اين طريق بتوانند موجب
تكثير صفات دلخواه شوند .در حال حاضر تولید انبوده انواع
آنزیم ها ،پادتن ها ،مواد مغذی ،هورمون ها و فرآورده های
دارویی توسط موجودات اصالح ژنتیکی شده ( Genetically
 )Modified foods: GMFsتوســعه یافته است .بکار گیری
اصالحــات ژنتیکی در مورد حیوانات اهلــی و ماهی نیز در
مرحله تحقیق و توسعه است.
بیوتکنولوژی غذا یکی از شــاخههای علم غذاست که در آن
از تکنیکهــای مدرن برای بهبــود خواص خود ماده غذایی
یا محصوالت آن اســتفاده میشود .از جمله رو شها میتوان
صنعــت تخمیر ،افزودنی ها.طعم دهنده ها نام برد .اولین بار
در ســال  1946دانشــمندان دریافتند که  DNAمیتواند

بین ارگانیســمها منتقل شــود ،همین امر سبب شد تا آنها
بتواننــد تغییرات مــورد نظر در محصــوالت را ایجاد کنند.
افزایش راندمــان تولید محصول که میتواند در ســا لهای
آینــده با توجه به جمعیت رو به رشــد ،جهــان را از فقر و
گرســنگی نجات دهد ،یکی از اهداف مهندســی ژنتیک در
صنعت غذا است.
اهداف توليد غذاهاي تراريخته
 از ديدگاه محيط زيســت مقاومــت گياهان در برابر آفات،در برابــر بيماري ،افزايش راندمان در هــر هكتار به منظور
جلوگيري از توسعه زمينهاي كشــاورزي ،افزايش كيفيت و
زمان ماندگاري ،كاهش اســتفاده از مواد شيميايي است.
 از ديدگاه مصرف كننده شــامل بــاال بردن ارزش غذايي،غذا هاي رژيمي (انســان و حيوان) سالمتي و دارو ،كاهش
قيمت محصوالت است.

 از ديدگاه فرايند شــامل كاهش ضايعات ،توليد محصوالتجديد ،باال بردن كارايي فرايند توليد اســت.
 مزايــاي مصرف مواد غذايي اصالح شــده ژنتيكي شــاملكاهــش قيمت محصــوالت ،باال بــردن اثربخشــي فرايند،
كاهش ضايعات ،مقاوم كردن به آفت ها ،تنشــهاي محيطي
و بيمار يهاي گياهي  ،باال بردن ارزش غذايي اســت.
 محصوالت کشــاورزی  GMمقاوم به خشکی ،سیب زمینیمقاوم به نماتودها و ســویای مقاوم به علف کش ها منجر به
بهبود زندگی میلیون ها انســان در کشورهای مختلف جهان
شده است.

مهمترین مزایای مهندسی ژنتیک در صنعت غذا
 FAOازجمله مهمترین مزایای مهندسی ژنتیک در صنعت غذا
را موارد زیر میداند:
 افزایــش راندمان تولیــد محصول که میتواند بــا توجه بهجمعیت رو به رشــد ،جهان را از فقر و گرسنگی نجات دهد،
 افزایش تولید منجر به کاهش قیمتها خواهد شد، افزایش و بهبود ویژگیهای تجاری محصوالت، کنترل فنوتیپی جنسی محصوالت، افزایش مقاومت در برابر پاتوژنها و انگلها و آفات، افزایش تحمل شرایط محیطی مثل حرارت، کنترل باروری و افزایش زندهمانیَ .انواعی از محصوالت تراریخته
 توليد برنج غني شــده :برنج طاليي برنجي اســت كه بادستكاري ژنتيكي قادر به توليد مقدار زيادي كاروتنوئيد است.
 توليد دانههاي روغني غني شده :افزايش ميزان ویتامینآ موجود در دانه روغني كانوال و خردل
 توليد گوجه فرنگي ترا ريخته :آنتوســيانين نوعي آنتياكســيدان اســت كه در انواع توتها مانند توت ســياه (موجب
كاهش خطر ابتال به سرطان ،بيماري قلبي و بعضي بيماريهاي
عصبي مي شود) يافت مي شود .محققان با استفاده از ژنهايي
دريافتند امكان توليد آنتوســيانين در گياه گوجه فرنگي وجود
دارد .در اثر اين فرايند ،گوجه فرنگي به رنگ ارغواني درآمد و
در موش ها خاصيت ضد سرطاني داشت.
 توليد ســيب زميني ترا ريخته :دانشمندان از ژن يافتهشــده در گياه آمارانت كه در آمريــكاي جنوبي مي رويد براي
افزايش پروتئين ســيب زميني تا  30درصد اســتفاده كردند.
اين سيب زميني تراريخته همچنين حاوي مقادير زيادي اسيد
آمينه ضروري است.
 طرح دو برابر كردن روي و آهــن در گندم :دو گونهوحشي "ايگوليپس تاچي" و "تريكوتوم ديكوكم" داراي ميزان
بااليي آهن و روي هســتند .دانشمندان با استفاده از مهندسي
ژنتيك اين صفت را به گندمهاي مدرنيزه شده درحال مصرف
منتقل كردند و بدين صورت گندمهاي غني شــده توليد شده
است.
 توليد ذرت غني شــده :ذرت غذاي اصلــي بيش از 1/2ميليارد انســان در صحراهاي آفريقا و آمريكاي التين اســت.
بيــش از  50ميليــون نفر از افــراد اين منطقــه دچار كمبود

ویتامین آ هســتند .طرح شناســايي گونههاي وحشي و تلقيح
بين اين گونهها و گونههاي مدرنيزه در دست اجراست.
 تهيه استركالچر لبنيات :در توليد فرآورده هاي تخميريشــير مثل پنير ،ماســت ،كره ،كفير و خامه ترش ،كشتهاي
ميكروبي مورد اســتفاده قرار مــي گيرند كه به نام "آغاز گر يا
مايه " ناميده مي شود.
 پيشــرفت اســتارترهاي لبنيات :توليد كشــت هايپروبيوتيك (الكتوباســيل ويــژه يا بيفيــد و باكتريوم) ،توليد
اســتارترهاي مولد تركيبات طعمي خاص (يــك مثال از اين

كاربرد استفاده از اين استارتري است كه مقدار زيادي تركيبات
دي استيل طعم زا توليد مي كند).
 توليــد آنزيمهاي غذا :آنزیم كيموســين یــا ()Renninمهمترين آنزيم در صنعت لبنيات اســت كه براي لخته كردن
شــيردر توليد پنير اســتفاده مي شود .درگذشــته كيموسين
ازمعده ي چهارم گوســاله (شــیردان) (الیه  )Renneبه دست
مــي آمد اما با توجه به افزايش ســرعت توليــد و نيازبه پنير،
وجود منابع ديگر ضروري است.
عمده کشــورهای تولیدکننده غذاهــای  ،GMآمریکا ،برزیل،
آرژانتین و کانادا هستند .کشــور آمریکا در این بخش پیشتاز
اســت ،بهطوریکه  81درصد ذرت تولیدی در ســال 2010
آمریکا بهصورت تراریخته بوده اســت .از محصوالت پرطرفدار
تراریخته در بین کشــاورزان میتوان به ســویا ،ذرت ،کانوال و
دانههای روغنی کتان اشاره کرد .در ایران در سال  1374برای
اولیــن بار برنج تراریخته تولید و بــه صورت تجاری در اختیار
کشاورزان قرار گرفت.
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خطرات بالقوه مصرف مواد غذايي تراریخته
 امكان آلرژي زايي مواد غذايي اصالح شــده ژنتيكي، مقاومت به آنتي بيوتيك، تغييــر در كيفيت تغذيه اي مواد غذايي، امكان ســميت زايي مواد غذايي اصالح شده ژنتيكي، انتقال غير عمدي ژنها به گياهان وحشــي، تهديد تنوع ژنتيكي گياهي، احتمال ايجاد ويرو سها و ســموم جديد، کاهــش اثرات آفتکشها و افزایش مقاومت آفات، وارد کردن آســیبهای ناخواسته به سایر موجودات، انتقال افقی ژن ها ( ،)Horizontal Gene Transfer محصوالت حاصل از دســتکاری های ژنتیکی می تواند درطبیعت انتشــار یابند (به عنوان مثال گردافشانی گیاهان از
طریق باد) و با ارگانیســم های دیگر پیوند زده شود و مسیر
غی قابل کنترل و غیر قابل پیشــگیری برای نسل های آینده
و محیط زیســت بوجود آورد .گاهی اوقات اثرات این انتقال
می تواند زمانی مشــخص شود که خیلی دیر شده باشد.
 اثرات ناشــناختهای که میتواند سا لها بعد در نسل انسانبــروز کند (مطالعات در ســا لهای  2009و  2012نشــان
داده کــه مو شهایی که ذرت  GMرا مصرف کرد هاند دچار
التهاب کلیه و آســیبهای کبدی شدند).
بيشــك زنبورهاي عسل با گرد هافشــاني ،مهمترين نقش را
در تأميــن غذاي جهان دارند ،به طوري كــه توليد بيش از
 95نوع ميو ه ،وابســته به عمل گرد هافشــاني است .مطمئناً
بدون زنبورها بيش از يك ســوم محصوالت كشاورزي وجود
نخواهند داشــت .در واقع ميتوان گفت از هر  3لقمه غذا،
يكي را مديون زنبورهاي عســل هســتيم! دستکاری ژنتیکی
گیاهان بطــور همزمان منجر به تغییــرات ژنتیکی در گرده
ی گل ها می شــود و این تغییرات زنبورها را به سمت سوء
تغذیه و مرگ ناشــی از فقدان مواد مغذی ســوق می دهد.
دانه های دســتکاری شــده از نظر ژنتیکــی طوری طراحی
شــده اند که تنها دانه های نابارور تولید کنند که کشاورزان
نتواننــد آنها را مجددا بکارند و زنبورهایی که در تالش برای
جمــع آوری گرده ،از این گیاهان اســتفاده می کنند دچار
بیماری در سیســتم گوارش خود می شــوند .البته همیشه
این تاثیرات آنی نیســتند و به مرور موجــب کاهش بنیه و
طول عمر زنبور ها یا جهش ژنتیکی در آن ها می شــود.

خطرات محصوالتی که دستکاری ژنتیکی شده اند!
تحقیقات جدید نشــان مــی دهد زمانی که غــذا تراریخته
مصرف می کنیــم ،در حقیقت چیزی بیشــتر از پروتئین و
ویتامیــن مصرف می کنیم .در واقع بدن ما اطالعات جذب
می کنــد ،اطالعاتی ماننــد  .Micro RNAتیــم تحقیقات
دانشگاه  Nanjingچین ،تکه های کوچک  RNAبرنج را در
خــون و ارگان های افرادی که برنج مصرف می کنند یافتند.
این مــاده ژنتیکی ”  RNAبرنج” میتواند با گیرنده هایی در
کبد انســان ایجاد پیوند کرده و بر میزان جذب کلســترول
خون تأثیر گذار اســت .عملکــرد  Micro RNAمعمو الً به
صــورت خنثی کردن یا ســرکوب چندین نــوع ژن در بدن
اســت و به عنوان عوامل بیماری هایی چون سرطان ،آلزایمر
و دیابت شــناخته می شــوند .درواقع ایــن تحقیقات اولین
نمونه ایی را ارائه می کند که از باقی ماندن و تجزیه نشــدن
 Micro RNAهای گیاه مصرف شــده و همچنین تأثیر آن
بر عملکرد ســلول بدن انســان خبر می دهــد .این موضوع،
مســئله  GMFsرا به طور کلی تغییر می دهد ،به این معنی
کــه ما صرفاً پروتئین و ویتامین ها را نمی خوریم ،بلکه ژن
های تنظیــم کننده گیاه را نیز مصرف می کنیم.
شرکت  Monsantoبزرگترین شرکت چند ملیتی در آمریکا
در زمینه بیوتکنولوژی کشــاورزی است که محصوالتی مانند
دانه های مواد غذایی و غیره را عرضه می کند (90درصد از
محصوالت زراعی تراریخته جهان) .این شــرکت در وبسایت
خــود چنیــن می گویــد ،هیچ نیــازی به آزمــودن امنیت
محصوالت غذایی اصالح ژنتیکی شــده در انسان نمی باشد!
چنین نقطه نظری گرچه مفید برای کســب درآمد و تجارت
اســت ،اما بر پایه دانش ژنتیک دهه  ۱۹۶۰اســت .اســاس
این گفته “اصــل مرکزی” یــا”  ”Central Dogmaدر علم

ژنتیک اســت ،که زنجیره ی یک طرفه ی فرمان از ســوی
 DNAبه ســلول هــای تحت هدایــت و کنترل  DNAنام
دارد .بــه ایــن معنی که  DNAارگانیســم فرمان را صادر
مــی کنــد و  RNAفرمان را ثبت و بــه متصدی اجرا می
بــرد .یعنی  RNAبر  DNAنفوذ نــدارد ،اگرچه این اصل
درست است ،اما بسیار ســاده انگارانه است .تحقیقات انجام
گرفته شــده چیز دیگری را نشــان می دهد .اگرچه RNA
ارگانیســم تأثیر و نفوذ مستقیم بر  DNAهمان ارگانیسم را
ندارد ،اما یک  RNAبیرونی مهندســی شده عملکرد و بروز
چندیــن نوع ژن در ارگانیســم اصلی را می تواند ســرکوب
کند .محققین مدتی اســت که در حال بهره بردن از پدیده
تداخل (  )Interferenceیا سرکوبِ ( RNA ( Knockdown
هســتند .به این گونه که با اضافه کردن رشــته های RNA
مهندسی شــده که شــبیه  Micro RNAها هســتند ،می
توان عملکرد چندین نوع ژن را در ارگانیســم سرکوب کرد.
تکنیک ســرکوب  RNAیا تداخل  RNAاولین بار در سال
 ۱۹۹۴برای تولیــد بازرگانی نوعی گوجــه فرنگی با میزان
ماندگاری باال اســتفاده شــد که ژن بلوغ گوجــه فرنگی را
تحریف می کرد.
نزدیــک به یک میلیارد انســان غذای کافــی برای خوردن
ندارنــد .منابع آبی محدود اســت ،هزینههای انرژی در حال
باال رفتن اســت ،تقریبــا تمام زمینهای کشــاورزی به زیر
کشــت رفتهاند و تغییرات آ بوهوایی میتواند آسیب زیادی
به بعضی از بخشهــای تولیدی محصوالت غذایی وارد کند.
پیشبینی میشــود تا ســال  2050جمعیت جهان به 9/2
میلیــارد نفر برســد و ما نیــاز داریم تا ســال  2030تولید
محصوالت کشــاورزی را تــا  50درصد افزایــش دهیم .اما
چگونه؟
شــرکت های فعــال در این حــوزه ،ادعا می کننــد که ما
میخواهیــم تاثیرات محیطی را به حداقل برســانیم ،اما در
عین حال در میزان تولیــد محصوالت غذایی نیز خللی وارد
نشــود .بهترین کاری که میتوانیم انجام دهیم ،این است که
زمینهای کمتری را به زیر کشــت ببریم و قسمت بیشتری
را برای حیــات وحش کنــار بگذاریم .امــا درعین حال ما
بایــد غذای کافی نیز تولید کنیــم که این به معنای افزایش
بهر هوری تولید اســت .برای رسیدن به این هدف رو شهای
زیادی وجود دارد ،مانند استفاده از رو شهای نوین آبیاری،
کودهــای شــیمیایی ،متدهای جدید کشــاورزی و انتخاب

درســت دانهها .در آمریکا و اروپا دانههای باکیفیتتر میزان
تولیــد محصوالت را تا  10درصد یــا بیشتر افزایش میدهد
و عــاوه بر آن ،نیاز به آفتکشها نیز کمتر میشــود .به هر
حال ما به روشهای جدید و فناوریهای به روزی نیاز داریم
تا بتوانیم نیاز روز افزون انســان را پاســخ دهیــم در نتیجه
هنوز مهندســی ژنتیک ،تکنیک اصلی برای افزایش محصول
است[.]30،31
نانوغذا
با گســترش فناوری نانو ،صنعت غذا هــم برای بهبود ارزش
غذایی غذاهای پایه ،کاهش چربی ســسها و دسرها ،افزایش
زمان ماندگاری مــواد اولیه غذاها و میــان وعدهها و مبارزه
جهانی با ســوءتغذیه به این فناوری رو آورده است .محققان
معتقدنــد با اســتفاده از فناوری نانو در صنعــت غذا نه تنها
میشود طعم دلچسب غذاها را حفظ کرد ،بلکه ارزش غذایی
آنها را افزایش داد یا با ســوءتغذیه در بســیاری از کشــورها

مبارزه کــرد .ما در رژیم غذایی روزمره بــا نانوذرات طبیعی
حیاتی نیز ســر و کار داریم .یکی از با ارزشترین این ذرات،
آهن در فرم فریتین آن اســت که در منابع حیوانی و گیاهی
یافت میشود .مکملهای فعلی آهن کارایی چندانی ندارند و
فرد را درگیر عــوارض جانبی متعددی خواهند کرد .محققان
بــرای حل این مشــکل ،نانــوذرات فریتین را با پوششــی از
اســید تارتاریک کــه به فور در منابع غذایی یافت میشــود،
پوشــاندهاند تا بدن را به جذب بهتر آهن تشویق کنند و فرد
دریافتکننده با عوارض جانبی کمتری دستوپنجه نرم کند.
به نظر میرســد دنیای آینده باید صنعت غذا را در سطح نانو
بپذیرد و آماده محصوالتی تشکیلشده از نانوذرات با ارزش و
تمام ســنتزی (تولیدشده به روشهای مصنوعی) باشد[.]32
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پروبیوتیک محصول رفاقت انسان و باکتری
باکتری ها ســالیان داراز به عنوان دشــمن انســان شناخته
می شــدند .اما امروزه مشخص شده است که برخی خانواده
باکتری ها نه تنها مضرر نیســتند بلکه گاها مفید نیز هستند
و در ســاخت داروها ،هورمون ها ،واکســن ها و آنزیم ها از
این میکرو اورگانیســم ها به عنوان یــک جزء اصلی فرآیند
تولید اســتفاده می شــود .در این میان باکتری پروبیوتیک
بــا توانایی تغییر فلور میکروبــی روده نقش مهمی به عنوان
باکتری های مفید در بــدن ایفاء می کنند .واژه پروبیوتیک
در اصل ،کلمه ای یونانی به معنای "برای زندگی" اســت.
طبــق تعریــف اداره غذا و کشــاورزی ســازمان ملل متحد
(  )FAOو سازمان بهداشــت جهانی (  ،)WHOپروبیوتیکها
باکتــری های زند های هســتند که پــس از مصرف در روده
ســاکن می شــوند و با تغییــر مطلوب در تــوازن میکروبی
روده اثــرات مفیدی در فــرد می گــذارد .پروبیوتیکها بر
تعادل باکتر یهــای مفید و مضر روده تأثیر میگذارد و این
تعادل را به نفــع افزایش جمعیت باکتر یهــای مفید تغییر
میدهنــد ،در حقیقت پروبیوتیکهــا از همین طریق اثرات
سالمت بخش خود را در بدن انسان القا میکند .پروبیوتیک،
بهعنــوان صفت مواد غذایی حاوی ایــن باکتر یها هم بهکار
میرود.
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میکروب های کوچک ،درمانگرانی بزرگ
روده ی انســان حاوی بیش از  100تریلیون باکتری زنده
اســت که همگــی آن ها با هــم فلور میکروبــی روده را
تشــکیل می دهند .شــمار میکروارگانیسم های موجود در
روده  ۱۰برابر کل ســلول های بدن فرد میباشد .باکتری
هــا به انــواع مفید ،مضر و خنثی برای ســامتی انســان
تقسیم می شــوند .باکتر ی های پروبیوتیک از طریق رشد
و فعالیت خود مانع رشــد و تکثیــر باکتر ی های مضر می
شوند و عالوه بر آن با سنتز برخی مواد ضروری برای بدن
ماننــد ویتامین ها ،اســیدهای آمینــه و ...نقش مهمی در
حفظ ســامتی فرد ایفا می کنند .در یک فرد ســالم بین
باکتر ی های مفید و مضر توازن وجود دارد ،اما بســیاری
از عوامل مثل اســتفاده از آنتــی بیوتیک ها برای درمان
بیمار ی ها ،اشــعه درمانی ،آب درمانی ،شــیمی درمانی،
اســتفاده از آب کلردار ،غذاهای حــاوی ترکیبای دارویی
و اســتفاده از الــکل ،حساســیت غذایی ،عمــل جراحی،

آســیب های فیزیکی ،استرس های شــدید ،توکسین های
محیطــی و حساســیت هــای ژنتیکی می تواند ســبب از
بیــن رفتن میکروب های مفید موجود در بدن فرد شــود
و با غالب شــدن میکروب هــای مضر در روده ،فرد دچار
امــراض و بیماری هایی مثل اســهال ،پوکی اســتخوان،
افزایش کلســترول خون ،کاهش قدرت پاســخ گویی بدن
بــه تحریکات خارجی خواهد شــد .پروبیوتیکها همچنین
قادرند اختالالت روده ،پس از درمــان آنتیبیوتیکی را به
حداقل برســانند .اگر محیط باکتری های طبیعی روده به
کلــی از بین رفته باشــد ،مصرف مکمل هــای پروبیوتیک
نیــز نمی توانــد جایگزین محیط باکتریایــی طبیعی روده
شــود ،اما تحقیقات نشان داده اند چنان چه در اثر مصرف
زیاد آنتــی بیوتیک ها و یا ابتال به عفونــت های مختلف،
باکتر ی های مفید رود ه تحلیل رفته باشــد در این صورت
مصــرف مکمــل هــای پروبیوتیک بــه محیــط میکروبی
طبیعــی روده کمک مــی کند تا خود را بازســازی کند.
مصرف مکمــل های پروبیوتیک موجــب ایجاد کلنی های
مفیدی می شــوند که می توانند ماننــد محیط باکتریایی
طبیعی روده به ســامتی انســان کمــک کنند و در عین
حال زمانــی را فراهم آورند که محیــط باکتریایی طبیعی
روده ،خود را ترمیم و بازســازی کند و ســپس این کلنی
ها به تدریج توســط محیــط باکتریایــی طبیعی روده که
خود را بازســازی کرده اســت ،جایگزین خواهند شد؛ از
همیــن رو باکتری هــای پروبیوتیک موجود در محصوالت
خوراکی باید نســبت به اســید معده و نمک های صفراوی

در روده کوچــک مقاوم باشــند و دارای قابلیت ماندگاری
در دستگاه گوارش باشند.
چند اثر مهم فرآورده های پروبیوتیک
 جلوگیــری از رشــد و فعالیــت باکتــری هــای پاتوژن(بیماری زا)
 کاهش کلسترول خون بهبود هضم الکتوز در روده و کاهش عدم تحمل الکتوز تقویت سیســتم ایمنی و دفاعی بــدن ،تولید ریز مغذیها مثــال انواع ویتامین هــا (ویتامین ها  kو  ،)Bاســید
های آمینه ،اســید های چرب مورد نیاز بدن
 بهبود عملکرد دســتگاه گوارش و حرکات دودی روده،رفع اســهال ،یبوســت ،جلوگیری و کاهــش بیماری ها و
عفونت های روده ای ماننــد هلیکوباکتر
 تولیــد ترکیبــات ضــد باکتری هــای مضر مثل اســیدال کتیک
 افزایــش ماندگاری محصوالت غذایی تولید آنتی اکســیدانت و ترکیبات ضد سرطان کاهش پوکی اسنخوان کاهش فشار خون کمک به مداوای زخم معده و اثنی عشــر کاهــش ابتالء به عفونت تناســلی همــراه با دارو هاید یگر
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فرآورده های حاوی باکتری پروبیوتیک
 فــرآورده های پروبیوتیک به ســه گروه کلی تقســیم میشوند:
 -1فرآورده های لبنی
 -2فرآورده های غذایی غیر لبنی
 -3مکمل های غیر غذایی به صورت قرص ،پودر و کپســول
در ســالهای اخیــر تحقیقات زیادی در اروپا و ســپس در
آمریکا بــر روی پروبیوتیــک ها و نقش آن ها در ســامتی
انسان انجام شده است .برمبنای این پژوهش ها ،کارخانجات
تولید لبنیات اقدام به اضافــه کردن باکتری های پروبیوتیک
به برخی از مواد لبنی مانند ماســت کرده اند .امروزه شــاهد
تولید محصوالتی چون عســل و گز پروبیوتیک نیز هســتیم.
پروبیوتیک ها نه فقط در غذای انســان بلکه امروزه در غذای
طیــور صنعتی نیز به فراوانی مورداســتفاده قرار میگیرند .با
توجه به نتایج حاصله از تحقیقات انجام شده در آینده ممکن
اســت شاهد اســتفاده از پروبیوتیکها در تولید سبزیجات و
گوشت های تخمیر شده نیز باشیم [.]33،34

92

نتیجه گیری
برای جلوگیری از وقوع بحــران های امنیت غذایی در جهان
باید به اهمیت سالمت غذایی توجه بیشتری نمود .امید است
با سیاســتگذاری های درســت و آموزش های صحیح بتوان
غذای ســالمتری را از ابتدای تولید تا ســفره غذایی داشــته
باشیم.
برای ايجاد دسترســي به غذاي مناســب و ســالم و هدایت
خانوار ها در انتخاب درســت غذا ،وزارت بهداشــت ،درمان
وآموزش پزشــکی در کنار ســایر بخش های رفاه و توســعه
اجتماعی کشــور با افزایش پوشش خدمات بهداشتی درمانی،
حمایت از تولید محصوالت ســالم و مغــذی ،ارتقائ فرهنگ
و دانــش تغذیه ای و اصــاح الگوی مصرف مــواد غذایی را
سیاســت گزاری نموده و به ابعاد مديريت امنيت غذا و تغذيه
شــامل توليد (مواد اوليه و محصول نهايي) ،نگهداري ،توزيع،
عرضه و مصرف مي پردازد.
در نهايــت انتظار مي رود هر یک از ســازمان های مســئول
در امر تهیــه ،توزیع و عرضه غذا و ارائــه دهندگان خدمات
(بهداشــتی-درمانی ،آموزشی و  )..براســاس استراتژی های
متناســب با شــرح وظایف ســازمانی خود جهت اســتقرار و
مراقبــت از امنيت غذايــي و امنيت تغذيه اي در كشــور با
یکدیگــر همــکاری نمايند .تقویت شــبکه آزمایشــگاه های
کنترل غذا و دارو برای شناســایی مواد غذایی ناســالم در اثر
استفاده از حشره کش ها و سموم غیر استاندارد ،ارتقاء سطح
آگاهی افراد به منظور خرید غذاهای ســالم و کاهش مصرف
نمک ،شــکر و چربی در سبد غذایی افراد از جمله برنامه های
جامع ســازمان غذا و دارو در این خصوص اســت .از آنجائی
که ســهم عمده ای از فرآیند امنیت غذایی و تغذیه در داخل
خانوار شــکل می گیرد ،مبانی رفتاری خانوار در این زمینه از
نقش بســزایی برخوردار اســت و در این میان نقش خانوارها
در انتخاب ســبد غذايي را نمی توان نادیــده گرفت .يكي از
مهمترين و زير بنايــي ترين عوامل در این انتخاب ،فرهنگ
و دانش تغذيه اي خانواده اســت .باید خاطر نشان کرد که
تامین امنیت غذا و تغذیه را در ســطح خانوار تابع چهار عامل
دسترسی اقتصادی ،دسترسی فیزیکی ،فرهنگ و بی سوادی،
رهایی از بیماری اســت ،که در مورد حل مسئله بحران غذا،
همه این موارد باید مورد توجه قرار گیرد.
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زیســت شناســی ســلولي -تکوينــي یکــی از زمینه های
مطالعاتــی رو به رشــد و مهیج در حوزه علوم زیســتی به
حســاب می آید .این شــاخه از علم ،چارچوبــی را بوجود
آورده اســت که در آن علوم مختلفی اعم از زیست شناسی
ســلولی و مولکولی ،زیســت شناســی تکاملی ،فیزیولوژی،
علــوم اعصاب ،پزشــکی ،ژنتیک ،کالبدشناســی ،ســرطان
شناســی ،ایمنی شناســی و بوم شناســی با یکدیگر تلفیق
می شــوند تا بتواننــد فرایند تکوین موجــودات زنده را از
زمان لقاح تا تولد ،بلوغ و ســرانجام تا هنگام مرگ مطالعه
نمایند .از طرفی مطالعه تکوین نیز برای درک ســایر زمینه
های زیســت شناسی بســیار کارگشــا خواهد بود .زیست
شناســی تکوینی علم "چگونگی ها"ســت و اغلب پرســش
هایی در مورد "چگونه ایجاد شــدن" دارد تا چگونه بودن.
این شــاخه از علم یک حوزه تحقیقات وســیعی اســت که

اکنون در آســتانه تغییرات و دگردیســی قرار داشته و در
حال تفکیک از دیگر شــاخه ها و تبدیل شدن به رشته ای
جدید و کامال تخصصی اســت که نیاز به پرداختن به آن در
ایران به وضح قابل درک اســت .همانطور که در کشورهای
آمريکا ،اســتراليا و نيوزيالند ،انگلستان ،بلژيک و ...انجمن
های ملــی و بین المللی در این زمینه مشــغول به فعالیت
مــی باشــند و همچنین با نظر به تخصصي شــدن شــاخه
هــاي مختلف حوزه علوم زيســتي ،تاســيس انجمن علمي
کــه بتواند بيشــتر بر روي زمينه هاي ســلولي و تکويني و
مکانيســم هاي وقايــع تکويني گیاهان و جانــوران تمرکز
داشته و علم را در اين حوزه تخصصي ارتقاء دهد ،ضروري
مــي نمايد .هدف از تشــکيل این انجمــن تالش در جهت
ارتقاء دانش زيســت شناســي در حوزه تکويني و سلولي،
تالش در جهت هم انديشــي و همگرايي محققين اين حوزه

از علوم زیســتي ،برگزاري کنفرانس هــاي علمي تخصصي
و کمک به ارتقاء علم زيســت شناســي تکويني و کمک به
محققين و دانشــجويان جوان اين رشته می باشد .از جمله
فعالیت های این انجمن می توان به اســتفاده از سلو لهاي
بنيــادي بالغ براي طــب پيوند ،اســتفاده از ســلو لهاي
بنيادي جنيني براي توليد اســپرم و تخمك ،تمایز ســلول
هــای بنیادی جنینی به انواع ســلول هــای عملكردی در
محیط آزمایشــگاهی ،درك مكانیســم های تكوین جنین،
تمایــز و ترمیــم بافتی ،یافتن راهکار درمانــی هر چه بهتر
بــرای ناهنجاری هــای ناباوری و كاهــش ناهنجاری های
مادرزادی و تولید انواع محصوالت فاكتورهای رشــد اشاره
کرد .همچنیــن ترميم بافتهاي آســيبديده قلب ،ترميم
بافتهاي اســتخواني ،درمان بيمار يهــا و ضايعات عصبي،
ترميم ســوختگيها و ضايعات پوســتي ،ترميم پانكراس و
ترشــح انســولين ،آزمون تأثير داروهاي جديد و اســتفاده
از ســلو لهاي بنيادي جنيني براي توليد اســپرم و تخمك
و ارایــه راه کارهای جدید در کاهش میــزان ناباروری در
مردان و زنــان از جمله زمینه هــای تحقیقاتی و کاربردی
این علم به شمار می آید.
هیئت موســس انجمن علمی سلولی تکوینی ایران
کاظم پريور؛ دکترای زيســت شناســي تکوينــي جانوري.
اســتاد دانشگاه آزاد اســامي واحد علوم تحقيقات و استاد
بازنشسته دانشگاه خوارزمی
احمــد مجد؛ دکترای زيســت شناســي ســلولي -تکويني
گياهي .اســتاد دانشگاه آزاد اســامي واحد تهران شمال و
اســتاد بازنشسته دانشگاه خوارزمی
مهناز آذرنيا؛ دکتری علوم تشــريح (بافت شناسي و جنين
شناسي) .استاد دانشگاه خوارزمی
عبدالکريم چهرگاني؛ دکتری زيســت شناســي ســلولي و
تکويني گياهي .استاد دانشــگاه بوعلی سینای همدان
محمد علی شــریعت زاده؛ دکتری زیســت شناسی سلولی-
تکوینی .استاد دانشگاه اراک
فرخنده رضانژاد؛ دکتری ســلولی-تکوینی گیاهی .اســتاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا ایرانبخش؛ دکتری ســلولی-تکوینی گیاهی.اســتاد
دانشگاه آزاد اســامی-واحد علوم تحقیقات

فرهاد مشــايخي؛ دکتری ســلولی-تکوینی جانوری .استاد
دانشگاه گيالن
همــا رجائی؛ دکتــری ســلولی-تکوینی گیاهی .دانشــیار
دانشگاه شیراز
بهمن زينلي؛ دکتری زيســت شناســي ســلولي – تکويني.
دانشیار دانشگاه تهران
محمد نبيوني؛ دکتری زيســت شناسي ســلولي – تکويني.
دانشیار دانشگاه خوارزمی
جــواد بهارآرا؛ دکتری زیســت شناســی تکویــن جانوری.
دانشــیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
اولین جلســۀ هیئت موسس انجمن علمی ســلولی تکوینی
ایــران در روز پنــج شــنبه مــورخ  1394/7/23در محل
دانشــکدۀ علوم زیستی دانشــگاه خوارزمی با حضور اعضاء
هیئت موســس با گــزارش دکتر محمد نبیونــی به عنوان
نماینــدۀ هیئت موســس در مورد روند تأســیس و صدور
مجوز تشــکیل انجمــن از وزارت متبوع آغاز و مقرر گردید
اولیــن مجمــع عمومی انجمن ســلولی تکوینــی ایران در
تاریخ دهم دی ماه  1394در دانشــگاه خوارزمی برگزار و
انتخــاب هیئت مدیره انجام پذیرد.
سیاســت هــا و برنامه های آتــی انجمن براســاس تصمیم
گیری اعضا شــرکت کننده به شرح زیر است:
اعــام عمومــی تأســیس انجمن ســلولی تکوینــی ایران
از طریق شــرکت در کنفرانــس ملی تازه های ســلولی و
مولکولــی در آبان ماه  1394در دانشــگاه آزاد اســامی
واحد پرند و عضــو گیری اولیه در این کنفرانس.
رونمایــی از لوگــوی انجمن ســلولی تکوینی ایران در روز
برگزاری مجمع عمومی .
برگــزاری مراســم نکوداشــت دکتر احمد مجــد به عنوان
دانشــمند علوم زیستی در دانشگاه خوارزمی.
برگــزاری اولین کنفرانــس ملی ســلولی تکوینی ایران در
سال 1395
حمایــت از انتشــار مجــات  Acta Biologica Iranicaو
مجلۀ زیســت شناســی تکوینی به عنوان مجالت وابسته به
انجمن سلولی تکوینی ایران
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پنجمین جشــنواره دانشــگاهی حرکــت  11لغایت  13مهر
 94دانشگاه خوارزمی برگزار شــد.هدف از برگزاري پنجمین
جشــنواره دانشــگاهی حركت نمايهســازي آثار ،توليدات و
دستاوردهاي انجمن های علمي در دانشگاه ،مديريت دانش و
منابع اطالعاتي توليد شــده در انجمن هاي علمي دانشجويي،
معرفي و تقدير از انجمن هاي علمي دانشــجويي برگزيده در
عرصههاي آموزشــي ،ترويجي ،پژوهشــي ،فناوري ،اختراع و
ابتكار ،كارآفريني ،نشــريات علمي دانشجويي ،ايجاد فنبازار
و نمايشــگاه دســتاوردهاي انجمنهاي علمي دانشجويي در

كنار صنايــع به منظور تقويت پيوندهــا ميان صنعت ،جامعه
و دانشــگاه و تالش به منظور فرهنگســازي در اين مسير و
ایجاد شور و نشــاط علمی در دانشگاه و جذب دانشجویان به
فعالیتهای علمی بود.
در مراســم افتتاحیــه جنــاب آقــای دکتر ســبحان اللهی
سرپرست دانشــگاه خوارزمی درباره نقش انجمن های علمی
ابراز داشــت :وظیفه انجمن ها در توســعه علم بســیار مهم
و در ســطح دانشــگاه باید قرار گیرد ،مخصوصاً دانشجویانی
کــه با محیط بیرون دانشــگاه در ارتباط هســتند و نیازهای

مــورد نظر انجمن ها را بــه ما ابالغ می کنند و در جهت رفع
نیــاز های راه حل هایی را پیدا کرده که بســیار مفید و موثر
برای دانشــگاه خواهد بود .ایشــان همچنین افزود :در بازدید
از غرفه ها به این نکته اشــاره کردم که به کیفیت بخشــی به
کار و توســعه کیفی به جای توسعه کمی توجه خاصی داشته
باشــند و اینکه امروزه نیاز جامعه ،دانشگاه و صنعت چیست
و انجمن چه نقشــی هادر حــل آن دارند و برای رفع آن چه
راه حل هایی را تبیین می کنند.سرپرســت دانشگاه خوارزمی
نقش انجمن های علمی دانشــجویی در نسل سوم دانشجویی
در حوزه کار آفرینی را این گونه ذکر کردند که نســل ســوم
دانشــگاه با توجه مشکل اشــتغال و بیکاری در جامعه ،نقش
انجمــن هــا در تمامی زمینه هــا باید به ســوی کار آفرینی
کشانده شــود ،چرا که موضوع اشتغال و بیکاری یک واقعیت
مهم در جامعه می باشــد و از طرفی دیگــر منابعی که برای
تقویت نیروی انسانی دانشــگاه هزینه می شود بهتر است در
جهت کار آفرینی قرار گیرد.
در این جشــنواره حدود  135اثر در بخــش های مختلف به
دبیرخانه جشــنواره ارســال گردید و پــس از داوری ،تعداد
 11اثر جهت شــرکت در هشتمین جشــنواره ملی حرکت به
دبیرخانه این جشــنواره در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
ارسال گردید.
بخشهاي جشنواره
پنجمین جشنواره دانشگاهی حركت از  3بخش تشکیل شده
بود.

بخش اول :داوری آثار منتخب انجمن های علمی دانشجویی
در بخش های  14گانه و ارســال به دبیرخانه جشــنواره ملی
حرکــت که این بخش در اردیبهشــت و خرداد ســال جاری
انجــام گرفتــه و در نهایــت آثــار منتخب بــرای داوری در
هشتمین جشــنواره ملی حرکت در دانشگاه فردوسی مشهد
فرستاده شد.انجمن علمی دانشــجویی علوم گیاهی دانشکده
علوم زیســتی در این جشنواره ملی درحوزه ترویجی موفق به
کســب مقام انجمن علمی قابل تقدیر شد.
بخش دوم :نمايشــگاه جامــع آثار ،دســتاوردها و توليدات
انجمنهاي علمي دانشــجویی .در حین برگزاری نمایشــگاه
برنامــه های جنبی بســیاری بــا همت انجمن هــای علمی
دانشــجویی برگزار شــد؛ از قبیل کارگاه آموزشی ،مسابقه و
سمینارهای علمی و تخصصی .همچنین فرصتی فراهم شد تا
دانش آموزان مدارس استان البرز نیز از این نمایشگاه بازدید
نماینــد و با فعالیــت های انجمن های علمی دانشــجویی از
جمله انجمن های دانشــکده علوم زیستی آشنا شوند.
فعالیت های انجمن علمی زیســت شناسی علوم گیاهی
در این نمایشــگاه شامل برگزاری ســمینار علمی تاثیر امواج
صوتی بر روی گیاهان توســط چهــره ی ماندگار جناب آقای
دکتر احمد مجد ،معرفی حامی رســمی انجمن علوم گیاهی،
نمایــش انواع گیاهان زینتی و مشــاوره ی رایگان کارآفرینی
در زمینــه ی پرورش گیاهان،توضیح فعالیت های یک ســال
گذشــته ی انجمن معرفی کارگاه های آتــی انجمن ،معرفی
کارگاه کشــت بافــت گیاهی و نمایش نمونه هایی از کشــت
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بافت ،برگزاری مســابقه ی گیاه شناســی ،ارائه دمنوش های
گیاهــی ،توزیع بروشــور انجمن به تمامــی بازدید کنندگان
غرفه ،عضو گیری انجمن ،نمایش ویژه گیاه حســاس ،نمایش
ویژه گیاه حشره خوار بود.
انجمن علمی زیست شناســی علوم سلولی-مولکولی
نیز با ارائه پلیت های کشــت داده شــده باکتریایی ،آموزش
کار با استریو میکروسکوپ ،ارائه نمونه هایی از گیاهان کشت
داده شده به روش کشت بافت گیاهی ،تعیین سن بیولوژیک،
نمایش نمونه های جنین انســان  2ماهــه و  3ماهه و نمونه
هایی از جنین جوجه  2ماهه ،تشریح مورفولوژیکی َرت همراه
با بازدید مدارس ،همکاری با انجمن یوز ایرانی ،معرفی حامی
مجلــه علمی تخصصی  ،ATPعضو گیری برای انجمن و مجله
از دانشــجویان ودانش آموزان ،ارائه ماکت بیوگاز و تشــریح
روند میکروبی ســنتز گاز متان و کربن دی اکســید ،توضیح
بیوشــیمیایی فرآیند بیوریمیدیشن(زیســت پاالیی) توســط
گیاه خودرو منطقه جزیره اســامی شبه کویر دریاچه ارومیه
فعالیت های خود در معرض نمایش قرار دادند.
فعالیت های انجمن علمی زیست شناسی علوم جانوری
شامل اندازه گیری فشارخون ،ســنجش شنوایی با دیاپازون،
نمایــش نمونه های زنده آزمایشــگاهی از قبیل موش ،وزغ و
خرگوش ،نمایش نمونه های تاکسیدرمی شده ،نمایش جنین
های جانوری در فرمالین از قبیل انسان و موش شقایق دریایی
خرچنگ ماهی عقرب ،نمایش نمونه به وســیله میکروسکوپ،
برگزاری مسابقه وزغ ســرگردان و نمایش نمونه های خشک
شده ی انواع سرخس و اسفنج مرجان بود.
بخش سوم :اهداي تنديس حركت به  14گروه از انجمنهاي
علمي دانشــجويي برگزیده و قابل تقدیر و اساتید برگزیده.
درضمن مراســم اختتامیه حجت الســام و المسلمین دکتر
علی اکبر ایمانی ،معاونت فرهنگی اجتماعی دانشــگاه ،ضمن
خــوش آمد گویی به حضار و مســئولین ،عیــد غدیر خم را
تبریک گفته و حادثه ی تلخ منا را به عموم مســلمین تسلیت
گفتند .
ایشان از همکاری اساتید برجسته نظیر دکتر شهربانو عریان،
چهره ماندگار کشــور و ســایر اساتید دانشــگاه خوارزمی و
دانشجویان ابراز خشنودی کردند .وی ابراز داشت دغدغه روز
دانشــجویان باید این باشد که آینده ایران و مردم چه خواهد
شــد .تاکید ایشــان بر این بود که ایران از گذشته مستعمره
هیچ کشــوری نبوده و نخواهد بــود و پس از انقالب ایران نه
تنها در موقعیت جدیدی قرار گرفته اســت بلکه نســبت به
گذشــته خود آزادی عمل بسیار بیشــتری دارد که این خود

موجب دشمنی کشور های بزرگ با ایران اسالمی شده است.
ایشان دانشجویان دانشگاه خوارزمی را از بهترین تشکل های
دانشجویی ایرانی اســامی خواندند که به یاری اساتید عالی
رتبه فعالیت می کنند .در ادامه ایشان ابراز داشتند به عنوان
معاونت امور فرهنگی و اجتماعی کم توقع ترین دانشــجویان
را دانشــگاه خوارزمی دارد که از نظر تاثیر گذاربودن باالترین
عملکرد را داشــته انــد و این امر را در جشــنواره های ملی
حرکت در میان ســایر دانشــگاه ها به خوبی نشان داده اند.
حجت الســام و المسلمین دکتر ایمانی افزود :از جمله مزیت
های برپایی جشــنواره ملی حرکــت ایجاد عرصه رقابت بین
دانشــجویان است .در پایان ایشــان هدف از این فعالیت هارا
تنهــا آموزش و تعلیم نیروی متخصص جامعه ندانســت بلکه
هدف را تعلیم وآموزش نیروهــای متخصص و متعهد قلمداد
کرد.
دکتر شــهربانو عریان ،رئیس دانشکده علوم زیستی و چهره
ماندگارکشور ضمن ابراز خوشــحالی وتبریک به برگزیدگان
پنجمین جشنواره دانشگاهی حرکت بیان داشت که جشنواره
حرکت باعث ایجاد شــور و نشــاط علمی در دانشگاه شده و
باعث نمایه ســازی و افزایش تولیدات علمی می شود .ایشان
افزودند که دانشــکده ی علوم زیستی با داشتن چهار انجمن
علمی در تالش اســت رویکردش را در تبدیل علم به صنعت
ترویج دهد .در ادامه ابراز داشــتند کــه نیروی جوان ما اگر
بخواهــد میتواند در تمام زمینه های علمی موفق شــود و ما
باید شــعار خواستن توانستن است را عملی کنیم.
انجمــن های علمی دانشــکده علــوم زیســتی در پنجمین
جشــنواره دانشــگاهی حرکت با کســب موفقیت های زیر،
جایگاه پر افتخار ســال های پیشین خود را تداوم بخشیدند.
ســرکارخانم دکتر شــهربانو عریان در بخش رئیس دانشکده
برگزیــده و دکتر محمــد نبیونی و دکتر دالرام اســلیمی به
عنوان استاد مشــاور برگزیده معرفی شدند .همچنین انجمن
علمی ســلولی و مولکولی به عنوان انجمن علمی برگزیده در
بخش نشــریه علوم پایه؛ انجمن علمــی قابل تقدیر در بخش
ترویجی ،دبیر انجمن قابل تقدیر؛ انجمن علمی علوم جانوری
بــه عنوان انجمن علمی برگزیده در بخش پژوهش علوم پایه،
انجمــن علمی برگزیده در بخش افتخار آفرین ،انجمن علمی
قابل تقدیر در بخــش انجمن برتر و انجمن علمی قابل تقدیر
در بخــش ترویجــی؛ انجمن علمــی علوم گیاهــی به عنوان
انجمن علمی برگزیــده در بخش ترویجی ،انجمن علمی قابل
تقدیر در بخش مســابقه علمــی ،انجمن علمی قابل تقدیر در
بخش ســایت معرفی شدند و لوح تقدیر دریافت کردند.

دومین همایش ملی تازه های
زیستشناسیسلولیومولکولی
فاطمه دنیادیده (دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سلولی و مولکولی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی)
آدرس مکاتباتft.donyadideh@gmail.com :
فاطمه ابارشی (دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی جانوری ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی)
آدرس مکاتباتfabareshi@yahoo.com :

دوميــن همايش ملی تازههای زیســت شناســی ســلولی و
مولکولی در  ۱۹و  ۲۰آبان سال  139۴با شعار سلول شگفتی
حیــات ،بینان بیوتکنولوژی و ســامت زیســت با همکاری
انجمن زیست شناســی ایران در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
پرند برگزار شــد .از مهم ترین ارکان این همایش می توان به
دکتر محمد قمی (رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی واحد پرند)،
دکتر علیرضا ایرانبخش (رئیس همایش) ،دکتر ســعید ذاکر
بســتان آباد (دبیر علمی همایش) ،احمد صالحی زرین قبائی
(دبیــر هماهنگی همایش) ،دکتر مســعود صالحی پور (دبیر
اجرایی همایش) ،دکتر ســید علی نجومی (عضو هیئت علمی
انیســیتو پاستور و مسئول نشســت فناوری تخصصی) ،دکتر
رامتین حدیقی (عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی
ایران و مســئول نشســت فنــاوری تخصصــی) و دکتر رضا
میرنژاد (عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی بقیه اهلل و
مسئول کارگاه های آموزشی) نام برد.
به بیان دکتــر علیرضا ایرانبخش ،رئیس همایش ،علوم
ســلولی ملکولی در زیست شناسی مدرن از جایگاه ویژه
و ممتازی برخوردار اســت .این علــم در مدت کوتاهی
به یکی از علوم اســتراتژیک جهان تبدیل شــده است.
جایگاه علم ســلولی و ملکولی در کشــورهای پیشرفته
با جایگاه فعلی این رشــته در ایران بسیار متفاوت است
که بی شــک نیازمند تالش بســیار برای جبران کاستی
ها اســت و لزوم تغییــر نگرش از تولیــد دانش محض
به ســمت کاربردی نمودن این علم به شــدت احساس
می شــود .وی همچنین خاطر نشــان کرد با پتانســیل
موجــود در پنل ها ،از روســای مربوط انتظار می رود با
طراحی برنامه ای مدون ،اقدام به ترســیم نقشه زیست
شناســی ایران نموده و با لحاظ نمودن وحدت موضوعی
بیوتکنولــوژی و نانوتکنولــوژی ،زمینه را برای کاربردی

نمودن تحقیقات و رســیدن به مرز دانش تسهیل نماید.
دبیــر علمی همایش ،دکتر ســعید ذاکر بســتان آباد ،طی
پیامــی همایــش ملی تازه های ســلولی و ملکولی را یکی از
برجســته ترین و پر اهمیت ترین همایش های علمی کشور
در حیطه علوم ســلولی و ملکولی در گرایــش های مختلف
پزشــکی – غیر پزشــکی معرفــی کرد و گفت دانشــجویان
بدانند که در شــاخه های مختلف پزشــکی و غیر پزشــکی،
حوزه نانو و صنعــت مانند صنایع غذایی و دارو جای فعالیت
و تحقیق زیادی وجود دارد.
یکی از اهداف مهم برگزاری دومین همایش تازه های زیست
شناسی ســلولی و مولکولی ،تجلیل از استاد گرانقدر ،جناب
آقــای دکتر احمد مجد بود که با حضور اســاتید زیســت
شناسی کشور از جمله دکتر علیرضا ایرانبخش ،دکتر حسین
بهاروند ،دکتر مســعود هوشمند و دکتر محمد نبیونی برگزار
شــد .دکتر مجد پیشکســوت علوم ســلولی ،چهره ماندگار
زیســت شناســی ایران در ســال  ،1383برنده جایزه کتاب
برگزیده هفدهمین دوره ی کتاب ســال جمهوری اســامی
ایــران و مولف  14کتاب در زمینه علوم ســلولی و ملکولی و
تکوین گیاهی است.
محورهای تخصصی همایش
مباحث اصلــی در دومیــن همایش ملی تازه های زیســت
شناســی ســلولی و مولکولی در قالب چندین کارگروه و پنل
تخصصی ارائه و به ریاســت یکی از اســاتید متخصص اداره
شــد .از جمله پنل هــای تخصصی می توان بــه موارد ذیل
اشاره نمود:
پنل علوم سلولی ملکولی
دکتر احمد مجــد ،رئیس پنل علوم ســلولی ملکولی اهداف
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این پنل را در بررســی ،اگاهی
و اطــاع رســانی پژوهش ها،
روش هــای نوین و کاربرد انها
در زمینه هــای متفاوت علوم
سلولی و ملکولی ،هم اندیشی
در راستای اعتالی برنامه های
اموزشــی و پژوهشــی ،جمع
بندی پیشــنهادات و نظریات
متخصصــان و پژوهشــگران
حاضــر در نشســت هــای
تخصصی بــرای تقویت انجمن
هــای تخصصی و مجالت و در
نهایت رفــع نیازهای تخصصی
کشــور و ارایه ی پیشنهادات
بــه مســئولین و برنامه ریزان
محترم کشــور برای برگزاری
همایش اتی خالصه کرد.
اعضای پنل علوم سلولی و ملکولی
دکتر علیرضا ایران بخش (اســتاد دانشــگاه ازاد اسالمی
علوم و تحقیقات تهران)
دکتر احمد مجد (اســتاد دانشــگاه آزاد اسالمی واحد تهران
شمال)
دکتر شــیوا ایرانی (استادیار دانشــگاه آزاد اسالمی علوم
تحقیقات تهران)
دکتر فرزانه تفویضی (استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد
پرند)
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پنل ســلول های بنیادی ،بافت و کشت هماتولوژی،
آناتومی ،انکولوژی و پاتولوژی
دکتر ســعید آبرون ،رئیس پنل سلول های بنیادی ،بافت
و کشت هماتولوژی ،آناتومی ،انکولوژی و پاتولوژی اهداف
این پنل را در آشــنایی محققــان و دانش پژوهان با انواع
سلول های بنیادی و دســت آوردهای تحقیقاتی جدید و
همچنین کاربرد های بالینی مورد اســتفاده از آن خالصه
کرد .وی معتقد اســت اســتفاده از ســلول های بنیادی
خونســاز در پیوند افق جدیدی در تحقیقات علوم زیستی
پدید آورد تا آنجایی که هر روز شاهد گزارش های متعدد
در زمینه ســلول های بنیادی هستیم.

اعضای پنل ســلول های بنیادی ،بافت و کشــت
هماتولوژی ،آناتومی ،انکولوژی و پاتولوژی
دکتر مســعود سلیمانی و دکتر ســعید آبرون (دانشگاه تربیت
مدرس)
دکتر جواد بهارآرا (اســتاد دانشــگاه آزاد اســامی واحد
مشهد )
دکتر مجید صفا (اســتادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران)
پنل ژنتیک ،بیوشیمی و بیماری های متابولیکی
دکتر یوســف شــفقتی ،رئیس پنــل ژنتیک ،بیوشــیمی
و بیمــاری هــای متابولیکی ابراز داشــت بخش ژنتیک و
متابولیک نقش بســیار برجســته ای در ســامت خانواده
ها دارد .متاســفانه به دلیل شــیوع بــاال ی ازدواج های
خویشــاوندی شیوع این بیماری ها در ایران بسیار باالست
و به خصوص در مناطق روســتایی و شهر های کوچک که
ازدواج های فامیلی بیشــتر صورت می گیرد ،این بیماری
ها به مراتب از کشــور های غربی شــایع تر است .در این
پنــل همکاران ما جنبه های شــایع و مهم این بیماری ها
توضیح خواهند داد .امیدوارم همکاران توانمند من بتوانند
تا حدی این مشــکالت را روشــن نمایند و دانشجویان و
همکاران جوانتر بهره کافی از ســخنرانی ها ببرند.
اعضــای پنل ژنتیــک ،بیوشــیمی و بیماری های
متابولیکی
دکتــر علی رحمانی فــر ( متخصص کودکان و فلوشــیب

بیماری های متابولیک)
دکتر محمد حســین صنعتی (عضوهیئت علمی
پژوهشگاه ملی ژنتیک)
دکتر ســینا میرزا احمــدی (عضوهیئت علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان)
دکتــر پیمانه ســرخیل(متخصص کــودکان،
بیماران آتیه)
پنل فیزیولوژی و فارماکولوژی
دکتــر حمیــد رضــا پازکی طــروددی رئیس
پنــل فیزیولوژی و فارماکولوژی معتقد اســت
فیزیولــوژی تجربی و نظام فارما کولوژی جدید
دو رشــته قدر علوم پایه چنان سترگ و عظیم
گســته اند کــه نگرش پزشــکی را بــه مقوله
بیماری و درمان در آســتانه تحولی اساســی
قرار داده اند .در این پنل هدف آن بوده اســت
تا پژوهشگران جوان این دو رشته محلی برای
ارائه تحقیقات خود بیایند بدان امید که چشم
انداز درخشــان این دو حوزه علمی ،عالقه عالقه کاری آنان
را به تفحص ژرف تــر در این عرصه ها دو چندان کند و راه
آنان را پیوســتن به تالش جهانی در راه گســترش مرزهای
علم هموار سازد.
اعضای پنل فیزیولوژی و فارماکولوژی
دکتر محمد هورمند ،پژوهشــگاه تحقیقات گیاهان دارویی
دکتــر وحید ناصح و دکتر پروین خدا رحمی (دانشــگاه آزاد
اسالمی واحد پرند)
دکتر ســلطان احمد ابراهیمی (دانشگاه علوم پزشکی ایران)
پنل میکروبیولوژی ،ایمونولوژی و پروبیوتیک
دکتر مهدی شکرابی ،رئیس پنل میکروبیولوژی ،ایمونولوژی
و پروبیوتیــک در مورد اهداف این پنل بیان داشــت امروزه
نگاه بشــریت به دنیای میکروب ها متفاوت شده و همزیستی
مسالمت آمیز بسیاری از باکتری ها و ویروس ها و انگل ها با
انسان دستاورد های مفید برای سالمت جامعه بشری داشته؛
از تهیــه و تخلیص داروها ی آنتــی باکتریال گرفته تا تجویز
باکتری ها برای جلوگیری از آســم و آلرژی ،پروبیوتیک ها یا
باکتری های مفید نیز در ده سال گذشته در صنایع غذایی و
دارویی تحولی ایجاد نموده اســت و غذای واجد پرو بیوتیک
و فراورده های فراســودمند در تغذیه روزانه جامعه وارد شده

اســت .در این پنل همبستگی تحقیقات ایمونولوژی و عفونت
ها را شــاهد هستیم و از نظر بیولوژیک و کارایی نمونه هایی
چند از پروبیوتیک و اثرات ســودمند آنها در بدن انســان را
مورد شناسایی قرار خواهیم داد.
اعضای پنل میکروبیولوژی ،ایمونولوژی و پروبیوتیک
دکتــر فروزان کریمــی (عضوهیئــت علمی دانشــگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی)
دکتر عباس اخوان ســپهی (عضوهیئت علمی دانشــگاه آزاد
اسالمی واحد تهران شمال)
دکتر مریم ابراهیمی تاج آبادی (عضوهیئت علمی دانشــگاه
آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی)
دکتر منصور بیات (عضوهیئت علمی دانشــگاه آزاد اســامی
واحد علوم تحقیقات تهران)
پنل بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی
دکتــر بهــرام کاظمی رئیــس پنل بیــو تکنولــوژی و نانو
بیوتکنولــوژی در مورد اهمیــت این پنــل اختصاصی بیان
داشــت بیوتکنولوژی یک علم کاربردی می باشد که در علوم
دیگر نیز کاربرد دارد .تکنولوژی های پروئتین های نوترکیب
و تولیــد داروها و ژن درمانی تکنولــوژی های جدید حیطه
پزشــکی می باشــند و دسترســی به آنها غیر از اینکه سود
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رشته های علوم زیســتی نیز با مشارکت
در این بحــث ها بــرای تحقیقات آینده
آماده می شوند.

سرشــاری را عاید کشــورها می کند همواره نانو تکنولوژی
بسیاری از معضالت دارو رســانی و در درمانها را در بیماری
هایــی مانند ســرطانه دگرگون کرده اند .دسترســی به این
تکنیک ها نیاز به تبــادل اطالعات بین محققین دارد .هدف
پنل بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی ایجاد فرصت مناســب برای
محققین می باشــد تا کار تحقیقی خود را در معرض قضاوت
دیگران قرار دهند .در این پنــل محققین می توانند نواوری
تحقیقاتــی خود را بــا همدیگر مبادله کنند و دانشــجویان
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اعضــای پنــل بیوتکنولــوژی و
نانوبیوتکنولوژی
دکتر بهرام کاظمی دکتر مژگان بنده پور
(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی)
دکتــر مهــدی فروزنده مقدم (دانشــگاه
تربیت مدرس)
دکتر حســین خان احمد (دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان)
دکتــر وحیــد جاجرمی ،دکتر حســین
قنبریــان و دکتر ســمیرا محمدی یگانه
(عضو هیات علمی دانشکده فناوری نوین
پزشکی)
در این همایش افراد برجســته زیســت
شناســی کشــور به ارائه تازه های علوم ســلولی و مولکولی
پرداختند .پوسترها در سالن های اصلی محل برگزاری نصب
شد و نویســندگان پوسترها به توضیح پیرامون پژوهش خود
و پاســخگویی ســواالت بازدید کنندگان پرداختند .برخی از
پوســترها به صورت سخنرانی توسط نویســندگان در سالن
برگزاری همایش ارائه شدند.

راهنماى نويسندگان
•زمینه فعالیت

مجموعه ی علوم گیاهی ،علوم جانوری ،علوم ســلولی مولکولی،
میکروبیولوژی ،محیط زیســت و علوم میان رشته ای مرتبط با
علوم زیستی (بیوانفورماتیک و)...
انــواع حیوانات آزمایشــگاهی (مــوش ،رت ،میمون ،خرگوش،
خوکچه ،مگس ســرکه ،کرم ها ،ســگ ،ماهی ها ،خرچنگ ها
و .)...
تاریخچه و روش کار دســتگاه های آزمایشگاهی (هود لمینار،
اتوکالو ،انکوباتور و.)...
معرفــی تکنیک ها و پروتوکل های پرکاربرد در علوم زیســتی
(االیزا ،وسترن بالتینگ ،کلونینگ و)...
رعايت نكات ذيل توسط نويسندگان محترم ضرورى است:
•صفحه اول مقاله شــامل نام و نام خانوادگی ،شــماره تماس،
پســت الکترونیکی ،مقطع تحصیلی ،درج وضعیت دانشــجو یا
دانش آموخته ،رشــته تحصیلی و دانشگاه تحصیل نویسنده می
باشد.
•زبان مقاله فارســى بوده و بايد روان و فاقد غلط هاى دستورى
و اماليى باشــد و از آوردن اصطالحات خارجى كه معادل هاى
دقيق و پذيرفته شده در زبان فارسى دارند ،خوددارى گردد.
•به منظور تایپ واژگان فارســی از " بــی نازنین  "12و برای
واژگان انگلیسی از  10 Times New Romanاستفاده شود.
•واژگان چکیده /واژگان کلیــدی /منابع /و عناوین اصلی مقاله
بصورت بولد نوشته شوند.
•متن چکیده و متن واژگان کلیدی بولد نباشد.
•مقاله در کاغذ  A4تنظیم گردد .حاشيه صفحات از باال ،پایین،
چپ و راســت یک و نیم سانتی متر و فاصله خطوط از همدیگر
یک سانتی متر باشد.

اصول نقطه گذاری
•نقطه پایان جمالت بالفاصله پس از آخرین کلمه درج گردد.

مثال مورد صحیح :آزمایشگاه تحقیقاتی و مرکز تکثیر ،نگهداری و
پرورش حیوانات آزمایشگاهی در سال  1386تاسیس گردید.
مثال مورد غیرصحیح :آزمایشگاه تحقیقاتی و مرکز تکثیر ،نگهداری
و پرورش حیوانات آزمایشگاهی در سال  1386تاسیس گردید .

•کامــا در جمالت بالفاصله پس از کلمه ی قبل و با یک فاصله
از کلمه ی بعد درج گردد.
مثال مورد صحیح :آزمایشگاه تحقیقاتی و مرکز تکثیر ،نگهداری
و پرورش حیوانات آزمایشگاهی در سال  1386تاسیس گردید.
مثــال مورد غیرصحیح :آزمایشــگاه تحقیقاتــی و مرکز تکثیر
،نگهــداری و پرورش حیوانات آزمایشــگاهی در ســال 1386
تاسیس گردید.
•واژگان فارسی طبق اصول ادبیات فارسی ذکر شوند.
مثال موارد صحیح :سلول ها ،آنها ،آزمایشگاه ،می باشد ،سندرم.
مثال موارد غیرصحیح :ســلولها ،آن ها ،ازمایشــگاه ،میباشــد،
سندروم.
•واژگان انگلیسی به فرم صحیح و دقیق درج شوند.
مثال موارد صحیح:
in-vivo, Structure-Based Drug Design

مثال موارد غیرصحیح:
In vivo , structure-based drug design

تصاویر

•از واژه ی تصویر به جای شکل استفاده شود.
•واژه ی تصویر درون پرانتز قرار گیرد.
•پرانتز اول با یک فاصله از متن جدا شود و پرانتز دوم بالفاصله
پس از شماره تصویر بسته گردد.
مثال مورد صحیح :مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی
در سال  1386تاسیس گردید (تصویر .)1
مثال مورد غیرصحیح :مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی
در سال  1386تاسیس گردید(تصویر . ) 1

•هنگام اســتفاده از مخفف واژگان دقت شود در اولین بار حتما
تمام واژگان مخفف شده درج گردد.
مثال مورد صحیح :آزمایشگاه تحقیقاتی و مرکز تکثیر و پرورش
حیوانات آزمایشــگاهی Research Laboratory and Animal
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 )Center (RLACدر سال  1386تاسیس گردید (تصویر .)1
مثال مورد غیرصحیح :آزمایشــگاه تحقیقاتــی و مرکز تکثیر و
پرورش حیوانات آزمایشگاهی ( )RLACدر سال  1386تاسیس
گردید (تصویر .)1
•تصاویــر باید دارای کیفیت و وضوح باال و ترجیحا شــماتیک،
دارای زیر نویس و گویا باشــند .زیرنویــس تصاویر از دو بخش
تشــکیل می شود :عنوان تصویر که شــامل حداکثر ده کاراکتر
اســت و توضیح تصویر که حدود دو الی سه سطر متن تفصیلی،
گویا ،شفاف و قابل فهم از تصویر است.
مثال مــورد صحیح :تصویر ( :)1نمایــی از بخش های مختلف
سیســتم مایعات در دستگاه فلوسایتومتری .سلول ها در مایعی
کــه مایع حاوی نمونه نامیده می شــود با فشــار از میان مایع
دیگری که مایع غالفی یا پیرامونی نامیده می شودعبور می کند.
با تنظیم کردن فشــار مایع نمونه با قطری به اندازه یک سلول
جریان خواهد یافت.
مثال مورد غیرصحیح :تصویر: ) 1شــکل فوق نمایی از سیستم
مایعات را نشان می دهد.

منابع

•منابع در متن به ترتیب اســتفاده شماره گذاری شده و شماره
منابع در کروشه آورده شــود .در پایان متن نیز منابع به همان
ترتیبی که در متن درج شده ،بر اساس  APAو طبق اصول زیر
تایپ گردد:
مثال مورد صحیح :آزمایشگاه تحقیقاتی و مرکز تکثیر و پرورش
حیوانات آزمایشگاهی ( )RLACدر سال  1386تاسیس گردید
(تصویر .]5[ )1
مثال مورد غیرصحیح :آزمایشــگاه تحقیقاتــی و مرکز تکثیر و
پرورش حیوانات آزمایشگاهی ( )RLACدر سال  1386تاسیس
گردید (تصویر ]5[.)1
•همه ی منابع ائم از فارسی و انگلیسی به صورت انگلیسی تایپ
گردند .دقت شود اصول نقطه گذاری کنار پرانتز و کروشه کامال
رعایت گردد .براى نگارش منابع فارسى به زبان انگليسى ،بايد از
ترجمه انگليســى كه براى عنوان مقاله ،نام مجله يا كتاب ... ،در
قســمت هاى پشت جلد كتاب يا مقاله و يا در خالصه انگليسى
مقاله وجود دارد ،استفاده شود.
•منبع مقاله:
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Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW,
Palmer AM, Schiding JK, et al. (2002) .Regulation

of nterstitial excitatory amino acid concentrations after
cortical contusion injury. Brain Res; 935(1): 40-46.

•منبع كتاب:
Greenwood, D., Slack, R. C., Barer, M. R., & Irving,
W. L. (2012). Medical Microbiology: A Guide to Microbial Infections: Pathogenesis, Immunity, Laboratory
Diagnosis and Control. Elsevier Health Sciences.

•منبع پايان نامه:
Eftekhari P. (2004) .Comparison of Fragment Removal
and Coculture with vero cell Monolaers on Developmentm of Human Fragmented Embryos [Dissertation or
Thesis]. Tehran. Tarbiyat Modarres University.

کیفیت مقاالت

•مقــاالت دارای کیفیت علمی باال و اســتخراج یافته از مقاالت
معتبر داخلی و خارجی بوده و محتوای علمی آن در کامل ترین
حد مقاالت مروری نوشــته شود .دســته بندی مقاالت از نظر
رویش خوارزمی به قرار زیر می باشد:
مقاالت گروه ضعیف :مقاالت بصورت بسیار سطحی نوشته شده
و از منابع غیر معتبر و سایت هایی با سطح علمی پایین استفاده
شده است.
مقــاالت گروه متوســط :مقاالت ادغامی از منابــع معتبر و غیر
معتبر و با سطح علمی پایین هستند و مطالب بصورت تخصصی
مطرح و تشریح نشده اند.
مقــاالت گروه عالی :مقاالت مجموعه مدونــی از مقاالت معتبر
داخلــی و خارجی با پایه ی علمی قوی بــوده و تدوین و جمع
بنــدی مطالب بصورت ماهرانه ای صورت گرفته اســت .در این
مقاالت اســتفاده از تصاویر گویا در جهت شفاف نمودن مفهوم
مقاله نقش بسزایی دارند.
مجلــه علمی تخصصی رویش خوارزمی منحصرا از مقاالت گروه
عالی استقبال می کند .عالوه بر این نویسندگان مقاالت متوسط
می توانند با همکاری ویراســتاران علمی مجله مقاله خود را به
سطح عالی ارتقا داده و در رویش خوارزمی چاپ نمایند.
•حجم كل مقاله به همراه منابع و عكس ها محدودیتی ندارد.
الزم به ذكر اســت كه هيأت تحريريــه در پذيرش ،رد يا انجام
اصالحات (با هماهنگــی و تأييد مولف) و ويرايش مقاالت آزاد
است.
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