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مصاحبه با پروفسور شهربانو عریان
مصاحبه با دکتر احمدرضا کاتوزیان

باکتری کیمیاگر
مقدمه ای برای مهره داران

شیر آسیایی

کشف جهانی گونه های جدید از عنکبوت در 
ایران

کشف یک زیرگروه جدید از پروانه ها
شناسایی 3 گونه جدید از خزندگان

ایران کشوری ممتاز از نظر تنوع زیستی

طبیعت یا بیوتروریک؟
پیشگیری بهتر از درمان،مدیریت 

بهتر از پیشگیری
کی تمام می شود؟ منحنی اپپیدمی

به نام آن که تن را نور جان داد                                                                                           خرد را سوی دانایی عنان داد
 با سالم به همه ی اساتید بزرگوار، عالقه مندان پویا در راه علم و تمامی مخاطبان؛ فصلنامه ای که اکنون در دستان شماست، حاصل یک 
تصمیم بود؛ تصمیمی که ما را دور هم جمع کرد، عزم هایمان را نیرومند ساخت و راه ها را به رویمان گشود تا بتوانیم قطره ای باشیم در 
اقیانوس بی کران علم. اقیانوسی پرتالطم که تالش برای هم سو شدن با آن، با مصائب زیادی همراه است؛ اما اگر هدفی روشن و همکاری 

تیمی عالقه مند وجود داشته باشد، می توان از هر مانعی فرصتی ساخت!
نگارش و ثبت، همواره نشانه ی واالیی و باالیی تمدن ها بوده و از مظاهر گران ارج نهادن به دانش و تمدن به شمار می رود. ما نیز آغاز 

کردیم؛ آن هم با گردآوری یک فصلنامه؛ فصلنامه ای به نام بیوسیستماتیک جانوری. 
علم بیوسیستماتیک جانوری، یکی از شاخه های زیست شناسی است که تنوع جانوران را باتوجه به روابط خویشاوندی بین آن ها، بررسی 
می کند. این علم از یک سو با توجه به وجوه اشتراک، جانوران را در تاکسون های مشترک قرار می دهد و از طرف دیگر به کمک وجوه 
اختالف و واگرایی های تکاملی تاکسون های هم مرتبه را از یکدیگر متمایز می سازد. سیستماتیک، تنوع موجودات زنده را مطالعه می کند و 
بیوسیستماتیک جانوری به مطالعه ی سطوح فراگونه ای، گونه ها و جمعیت ها با تأکید بر مطالعات مورفولوژیک و مورفومتریک و خصوصًا 

مطالعات آنزیماتیک مانند ژنتیک بیوشیمیایی جمعیت ها جهت مشخص نمودن مسیر مهاجرت یک تاکسون خاص می پردازد.
این رشته از تمام زمینه های پژوهشی، اطالعاتی را کسب می کند؛ اما دارای روش های کار و اصطالحات خاص خود است. شارل دویلر، در 
مقدمه ی کتاب دریاچه ای بر علم بیوسیستماتیک، در مورد تفاوت بیوسیستماتیک نوین با بیوسیستماتیک در زمان گذشته بحث می کند، او  
می گوید سیستماتیک دیگر به معنای حبث شدن در اتاق های تنگ و تاریک و موزه های قدیمی با پوست های خشکیده و جانوران و نمونه های 
رنگ و رو رفته  ی موجود در شیشه های حاوی محلول های نگه دارنده و مجموعه ی حشرات سوزن زده شده در جعبه های چوبین و نمونه های 
تاکسی درمی شده ی درحال فساد در پشت ویترین شیشه ای نیست؛ سیستماتیک به معنای حفظ طوطی وار و خسته کننده ی اسامی رده ها و 
راسته ها و گونه ها نیست. بلکه امروزه، سیستماتیک و بیوسیستماتیک رسالتی بزرگ برعهده دارد و آن، شناسائی گونه های جانوری به دنیای 
علم و مطالعه ی جمعیت ها و محیط زیست آن ها و آگاهی عموم در جهت حفظ گنجینه ی ژنتیکی است. به نحوی که بیش از این شاهد 

نابودی و انقراض گونه های زیستی نباشیم.
ایران عزیز ما، کشوری با ذخایر بسیار و غنای گونه ای کم نظیر است که بسیاری از آن ها ناشناخته مانده اند. ما با گردآوری این مجله سعی 
بر آن داریم تا جوانان پراستعداد کشورمان را با این شاخه ی هیجان انگیز علم زیست شناسی آشنا کنیم و جلوه های متفاوتی از آن را بنمایانیم 
تا تالشی باشیم در جهت حفظ این غنای زیستی، شناسایی هرچه بیشتر آن و آگاهی از وضعیت گونه هایی از ایران که برخی از آن ها در 

جهان کم نظیر هستند.
این هدف را پیش می گیریم و با بهار، فصل تداعی کننده ی آغاز، رشد، شکوفایی، امیدها و آرزوهای جدید شروع می کنیم؛ در هر چهارفصل 
سال با شما وعده ی دوباره می گذاریم، در گرمای تابستان حرارت تالش هایمان را بیشتر می کنیم، جهل و نادانی را به برگ ریزان پاییز 
می سپاریم و در سرمای زمستان، آتش گرم و نویدبخش علم و آگاهی را هم چنان روشن نگه می داریم تا در بهاری دوباره، همراه شما باشیم.

هر کاری در آغاز نقص های بسیاری دارد، اما راه برای پیشرفت بسته نیست. امید است با یاری خداوند مهربان و راهنمایی ها و توجهات 
اساتید بزرگوار که همواره چراغ راه ما بودند، نقاط ضعف را به  قوت تبدیل کنیم و در هر شماره از مجله بهتر از قبل، خدمت رسان علم باشیم.

در انتها وظیفه ی خود می دانم از تک تک اعضای این مجله که شاهد تالش های بی وقفه و شبانه روزی آن ها برای رساندن این مجله به 
دستان شما بودم و سعادت همکاری با آن ها را داشتم، تشکر کنم. باشد که حاصل این تالش ها افزودن هرچند یک قطره، به دریای علم 

باشد.
یا راهی می یابیم یا راهی می سازیم...

سارا پرویزی فرا



پرونده جلد: رسالتی بزرگ، آینده ای روشن

برای شکار  اولیه  اولیه دارد. بشر  اندازه بشر  به  علم سیستماتیک قدمتی 
منابع مورد  به  توجه  با  تا  را می شناخت  تر  به صرفه  باید حیوانات  بهتر 
نیازش اعم از چربی، پوست یا غذا و با توجه به قدرت خود در شکار، شکار 
باید این نکته را در نظر گرفت که  انتخاب کند. در ضمن  مورد نظر را  
برای شکار حیوانات انسان بدوی نیاز به کمی رفتارشناسی جانوری نیز بود. 
زیست  انگیز  هیجان  و  زیبا  های  شاخه  از  یکی  بایوسیستماتیک  علم 
مستقیم  ارتباط  شناسی  زیست  های  شاخه  همه ی  با  که  است  شناسی 
دارد. در این پرونده جلد به بهانه جلد اول مجله بایوسیستماتیک نگاهی 
فراتر... بسیار  بزرگان و چیزهایی  آن،  تاریخ  این علم،  به  خواهیم داشت 

ردپای علم ساختارشناسی:
نگاهی خواهیم داشت به اولین ملت هایی که به این علم به صورت جدی 

نگاه کردند و تاریخ بیوسیستم را رقم زدند.

  

مشتی سلول در راه درک سلول: 
داشت.  خواهیم  شناسی  زیست  معروف  های  نظریه  از  یکی  به  نگاهی 

"نظریه تکامل" آنطور که فکر می کنید نیست...  
 

 دفتر شلم شوربای پرواز:
لئوناردو  نابغه ی شلخته  به رساله 81 صفحه ای  نگاهی خواهیم داشت 
داوینچی و مطالعه ی بی همتا و شلخته ی او در زمینه پرواز پرندگان... 

چشم هایی که باید مسواک زد:
حال که دیدگاهی جدید نسبت به بیوسیستم پیدا 
معرفی  و  بروز  و  جدید  مطالب  با  بیاییم  کردیم 
چند منبع مختصر وقت را تا جلد بعد پر کنیم...                 
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علم بیوسیستم، یا علمی که به بررسی ساختار موجودات زنده می پردازد، 
قدمت زیادی دارد، ولی چیزی که باید در مورد علم بیوسیستم بدانیم تاثیر 
عمیق این علم در تاریخ و رسم و رسومات و عقاید بشر در طول تاریخ 
است. سینوهه ها در مصر این امر را با شناخت ساختار انسان برای درمان 
بیماری ها و نقص ها در این سیستم آغاز کردند در حالی که یونانیان علم 
بیوسیستم را با شناخت جانداران دریایی، گیاهان و انسان و تالیف کتاب 
و  کردند  متولد  را  جانوری  و  گیاهی  شناسی  زیست  علم  زمینه  در  هایی 
دانشمندان مسلمان با ترجمه کتاب های آن ها و گسترش دانش بازمانده 
از آن ها رسالت خود را به انجام رساندند و تا حمله مغول منابع عظیمی 
در  میراث  این  از  کردند، هرچند بخش عظیمی  آوری  اطالعات جمع  از 
از  بعد  آن ها  دانش  این که  تا  شد  فراموش  اسالمی  های  کتبخانه  آتش 
کنند.   بنا  را  مدرن  زیست شناسی  علم  تا  رسید  به غرب  انقالب صنعتی 

به جرئت میتوان گفت که علم زیست شناسی و بایوسیستم با پزشکی 
آغاز شد؛ چرا که اولین ساختار زیستی ای که انسان میل به شناختن آن 
داشت؛ ساختار بدن خودش برای درمان بیماری ها و شکستگی ها و... بود.
اولین نشانه های زیست شناسی در سایه های علم پزشکی نمایان می شود؛ 
علم پزشکی اولیه ترین کاربرد علم زیست شناسی است. در 
تمدن های مختلف )از جمله بابل( علم پزشکی به صورت اولیه مخلوط با 
خرافات دیدهمی شد. در بابل باستان علم پزشکی دارای چنان اهمیتی بود 
که حتی قوانینی برای آن تدوین شده بود؛ در تمدن بابل به عنوان اولین 
تمدنی که خط را اختراع کرد)18قرن قبل از میالد مسیح( ، پادشاه حمورابی 
در اولین ستون سنگی قوانین تاریخ که اکنون در موزه لوور فرانسه نگهداری 
می شود نوشته است :" اگر پزشکی، در باز کردن آبسه بیماری، او را بکشد 
دست او قطع می شود" که این مطلب نشان دهنده اهمیت علم پزشکی و 
درنتیجه علم ساختارشناسی انسان و زیست شناسی در عهد بابلیان است.
آمیخته  خرافات  با  بسیار  باستان  بابلیان  نزد  پزشکی  علم  وجود  این  با 
ولی  نمی شد؛  دیده  آن  در  کشف  و  مشاهده  از  زیادی  اثر  و  بود  شده 
مربوط  قوانینی  جهان  موجوددر  کتیبه  ترین  قدیمی  در  که  مطلب  این 
دارد.  تاکید  شناسی  زیست  علم  قدمت  بر  می شود  دیده  پزشکی  علم  به 

 ]جالب است بدانید[: 
قوانین حمورابی )Code of Hammurabi ( ستونی است شامل اولین مجموعه قوانینی که توسط یک پادشاه تصویب و نوشته شده است؛ 2.5 متر ارتفاع 
دارد و 34 ردیف خط میخی در آن ثبت شده است. قدمت آن به حدود 1800سال قبل از میالد مسیح باز میگردد.نوشتین این مجموعه همزمان با اختراع خط است.

ردپای علم ساختارشناسی

وجود  خرافه  از  هایی  نشانه  مصری  پزشکی  در  این که  باوجود 
انسانی  نه چندان  های  آزمایش  و  تجربی  مشاهدات  اما  داشت 
پزشکان  اولین  طلوع  و  پزشکی  علم  شدن  تخصصی  باعث 
اولین  برای  مصر  تمدن  در  شد.  تاریخ  در  متخصص 
که  بودیم  مغزی  و  چشم  های  جراحی  شاهد  بار 
برای  همچنین  و  می کردند  عمل  موفق  صورت  به 
علت  فهمیدن  برای  شکافی  کالبد  بر  مبنی  شواهدی 
شده. پیدا  مصری  ترسناک  پزشکان  دست  به  مرگ 

پزشکان دوره مصر باستان دانش خود را به اولین معمار، پزشک و 
مهند سی که در تاریخ نامش ثبت شده است مدیونند؛

ایمهوتب )Imhotep در زبان التین ( اولین همه چیزدان مصری 
بوده که عموما توسط تاریخ شناسان به عنوان اولین پزشکی که به 

صورت رسمی در تاریخ ثبت شده است، شناخته می شود.
از  قبل   2650-2600( بازه  به  را  او  زندگی  دوره  تاریخی  شواهد 
میالد مسیح( نسبت می دهند. او به عنوان یک پزشک و مهندس 
معماری ساختمانی، بیش از آنکه به نظر می رسید با علم پزشکی 
آشنا بود. با توجه به کار سخت مصریان برای ساختمان سازی و 
جا به جایی سنگ های بزرگ و غیره، جراحت های زیادی برای 

مصر؛ برده داری و پزشکی!:

کارگران پیش می آمد و دانشمندی فرصت طلب، ایمهوتب از 
به عنوان یک مدیر و مهندس و  این موقعیت سیاسی خود 
پزشک استفاده کرد تا جراحات وارد شده به بردگان مصر در 
طول کار سخت را به صورت اصولی و علمی بررسی کند. او 
مشاهدات خود را در پاپیروسی جمع آوری کرد که 
بعدا به سند ادوین اسمیت )Edwin Smith( تحت 
عنوان قدیمی ترین رساله جهان در باب جراحی 
شد. خیلی از موارد توضیح داده شده در این رساله 
همراه با مطالب مربوط به آسیب های شغلی بوده. 
)گرچه  بود  کرده  فراهم  خود  کتاب  در  ایمهوتب  که  دانشی 
کامل نبود ولی( شگفت انگیز بود. او به بهانه درمان جراحت 
های کارگران بیوسیستم انسان را مورد بررسی قرار داده بود و 
برای درمان جراحت های به وجود آمده راه حل های مختلفی 

را پیشنهاد داده بود.    

 جالب است بدانید: 
شده  نوشته  ایمهوتب  خود  توسط  که  نیست  ای  نسخه  است  معروف  اسمیت  ادوین  پاپیروس  به  علمی  جوامع  در  که  ایمهوتب  پاپیروس 
اما  بازمی گردد،  میالد  از  قبل   1600 به  آن  تاریخ  که  است  جراحی  عمل  درباره ی  جهان  کتاب  قدیمی ترین  که  پاپیروس  این  است. 
گفته  که  است  قدیمی تر  حتی  پزشکی  نسخه ی  یک  از  رونوشتی  تنها  سند  این  که  می دهد  نشان  نوشتار  این  دقیق تر  بررسی های 
مسیح  میالد  از  پیش  هفدهم  قرن  که  کتابت کننده ای  باشد.  شده  نوشته  مسیح  میالد  از  پیش  سال   3000-2500 حدود  در  می شود 
اصالح  حاشیه ها  در  را  آن ها  از  برخی  که  شد  زیادی  اشتباهات  مرتکب  کرد،  کپی  قدیمی تر  سند  روی  از  را  اسمیت  ادوین  پاپیروس 
رها کرد! ناقص  را  آن  و  کنار گذاشت  را  درنیاوردند( سند  آن ها سر  از  باستان شناسان هیچ وقت  )به دالیلی که  نهایت  در  او  است.  کرده 

عکس ایمهوتب به عنوان روحانی معبد خدای خورشید.
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پاپیروس ادوین اسمیت، حتی با وجود ناقص بودن، سندی مهم محسوب می شود، زیرا برای اولین 
بار نشان داد که مصریان باستان بسیار  بیش تر  از آنچه قباًل تصورمی شددر مورد 
کالبد انسان و پزشکی اطالع داشتند. این سند به صورت مشخصی نشان داد 
که فهم و درک مصریان از آسیب های تروماتیک ) که پاپیروس ادوین اسمیت 
هم درباره ی آن است (  بیش تر  از جادو یا معجون، به کالبدشناسی  متکی بود.  
در این سند پس از معاینه، تشخیص بیماری و پیش بینی هایی ذکر شده است که پزشک در آن 
با دسته بندی زخم یا آسیب به سه دسته، میزان احتمال نجات یافتن و بهبود بیمار را تشخیص 
می داد. این دسته بندی ها شامل این موارد بودند: "دردی که من درمان خواهم کرد"، 

"دردی که با آن مبارزه خواهم کرد" و "دردی که درمان نمی شود".

 ترجمه:"اگر فردی دارای شکستگی فک را درمان می کنید و ]دست خود را روی جراحت بگذارید[ در 
دست خود صدای خش خش میشنوید..." 

 پاپیروس دکتر ادوین اسمیت

  وسایل جراحی کشف شده از اکتشافات باستان شناسی در مصر.

 )William Harvey( او چندین هزار سال قبل از آن که ویلیام هاروی
دستگاه گردش خون را کشف کند فهمیده بود که خون در رگ ها جریان 
او  پاپیروس  رساله ی  به  توجه  با  ولی  می چرخد،  بدن  در  و  می کند  پیدا 

نتوانست درک کند چرا بدن به گردش خون نیاز دارد. 
ایمهوتب جزء معدود افراد در تاریخ ثبت شده مصر باستان است که مجسمه 
و عکس هایش کنار فرعون زمان خویش   است و مجسمه ی آن مورد 

پرستش قرار می گرفته. 

یونانیان، اتم ناباوران زیست شناس!: 
گرچه علم زیست شناسی به صورت مدرن خود بسیار پیشرفته است ولی 
از  قبل  تا 400 سال  به حدود 300  زیست شناسی  علم  مدرن  ریشه های 
میالد مسیح، یعنی چیزی حدود 2400 سال قبل و به کارهای دانشمندانی 

مثل بقراط، ارسطو و ثئوفراستوس بازمی گردد.
زاده شده.  از میالد  پیش  زمانی 460  بازه  در   )Hippocrates( بقراط 
عقیب  طبیب  هشت  تن  از  هفت  تن  "بقراط  نحوی  یحیوی  گفته ی  به 

اسقلبیوس مخترع طب است و جالینوس  هشتمین آن هاست.

جالینوس درک خدمت بقراط نکرده و مابین آن  دو، 665 سال فاصله  است و 
بقراط 95 سال زیست. تا شانزده  سالگی تحصیل می کرد و پس از آن مدت 
76 سال عالم و معلم بود و اوالد صلبی او سه تن بودند: تاسلوس، دراقن و 
دختری به نام مایاارسیا و این دختر اعلم از دو برادر خویش بود؛ و از نواده ی 
بقراط، بقراط بن تاسلوس و بقراط بن دراقن است؛ و به  خط اسحاق دیده 
شد که بقراط نود سال عمر کرده  است. برخی از شاگردان بقراط عبارت 
غورس،  اسطاط،  مانیسون،  مکسانوس،  ساوری،  مرجس،  الذن،  از:   اند 
سنبلقیوس، ثاثالس و فولوس. مفسرین کتب او عبارت  اند از: سنبلقیوس، 
سنطالس، دیسقوریدس اول، طیماوس الفلسطینی، مانطیاس، ارسطراطس 
ثانی، قیاسی، بالدیوس که فصول بقراط را تفسیر کرده است و جالینوس.”
او را  بیش تر  به جای یک نوآور به عنوان یک پزشک برجسته و فیلسوف 
و متفکر می شناسند. کتاب های بسیار زیادی در زمینه های مختلف نوشته 
است و با این که حرفه ی اصلی او پزشکی بوده ولی کتاب های بسیاری در 
زمینه های مختلف نوشت؛ از جمله کتابی در جهت شناخت و مشاهده ی 

ساختار جانوران و گیاهان با نام تاریخ "طبیعی". 
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از    یکی  شاید  بقراط   سوگندنامه ی 
 معروف ترین دست نوشته های این متفکر
است: آن  اصلی  متن  ترجمه  این   است. 
آسکلیپوس، پزشک  آپولون،  به   "من 
و می کنم  یاد  سوگند  پاناکیا  و   هیژیا 
می گیرم گواه  را  الهه  ها  و  خدایان   تمام 
 که در حدود قدرت و بر حسب قضاوت
کتبی تعهد  و  سوگندنامه  این  مفاد   خود 
 را اجرا نمایم. من سوگند یاد می کنم که
پزشکی حرفه ی  من  به  که  را   شخصی 
 خواهد آموخت، مانند والدین خود فرض
 کنم و در صورتی که محتاج باشد درآمد
 خود را با وی تقسیم کنم و احتیاجات وی
 را مرتفع سازم. پسرانش را مانند برادران
به بدانم و در صورتی که بخواهند   خود 
یا مزد  بدون  بپردازند  پزشکی   تحصیل 
آن ها به  را  پزشکی  حرفه ی   قراردادی، 
دروس کلی،  دستورهای  اصول   بیاموزم. 
جز را  پزشکی  معلومات  تمام  و   شفاهی 
شاگردانی و  استادم  پسران  خود،   پسران 
و پذیرفته شده  پزشکی  قانون   که طبق 
نیاموزم. دیگری  به  کرده اند  یاد   سوگند 
و توانایی  حسب  بر  را  غذایی   پرهیز 
تجویز بیماران  نفع  به  خود   قضاوت 
 خواهم کرد نه برای ضرر و زیان آن ها و
 به خواهش اشخاص به هیچ کس داروی
 کشنده نخواهم داد و مبتکر تلقین چنین
وسیله ی همچنین  بود.  نخواهم   فکری 
زنان از  اختیار هیچ  یک  در   سقط جنین 
 نخواهم گذاشت. با پرهیزگاری و تقدس،
خواهم نجات  را  خود  حرفه ی  و   زندگی 
نخواهم عمل  را  سنگ دار  بیماران   داد. 
واگذار فن  اهل  به  را  عمل  این  و   کرد 
باید که  خانه  ای  هر  در  نمود.   خواهم 
حال به  بودن  مفید  برای  شوم   داخل 
کار هر  از  و  شد  خواهم  وارد   بیماران 
خصوص به  آلوده کننده  و  ارادی   زشت 
خواه مردان،  و  زنان  با  ناهنجار،   اعمال 
خواهم اجتناب  باشند،  برده  خواه  و   آزاد 
دادن حرفه ی انجام  در حین  آنچه   کرد. 
 خود و حتی خارج از آن درباره ی زندگی
 مردم خواهم دید یا خواهم شنید که نباید
گفت نخواهم  هیچ کس  به  شود،   فاش 
 زیرا این قبیل مطالب را باید به گنجینه ی
 اسرار سپرد. اگر تمام این سوگند و نامه
 را اجرا کنم و به آن افتخار کنم از ثمرات
و شوم  برخوردار  خود  حرفه ی  و   زندگی 
سربلند و  مفتخر  مردان  بین   همیشه 
به و  کنم  نقض  را  آن  اگر  ولی   باشم، 
و زندگی  ثمرات  از  نکنم  عمل   سوگند 
بین همیشه  و  نبرم  بهره  خود   حرفه ی 
باشم.” شرمسار  و  سرافکنده   مردان 
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در روی دیگر سکه، ارسطو زیربنای آنچه آن را زیست شناسی نوین 
می دانیم نهاد. به جرئت می توان گفت قبل از داروین سهم هیچ 
کس در گسترش زیست شناسی به اندازه ی سهم ارسطو نبوده 
است. او اولین کسی بود که شاخه های مختلف زیست شناسی 
را از هم جدا کرد و همین طور برای هر رشته تک نگاشته هایی 
او به  )Monographic( نگاشت. هیچ دانشمندی در زمان 
است.  نکرده  فعالیت  جانورشناسی  حیطه ی  در  اندازه  این 

جالب است بدانید:

موضوع اصلی در کتاب اول ارسطو بررسی رابطه ی علت و معلولی بین 
اشکال زندگی است و ارسطو می خواهد با اصول تلولوژیکی، علت شکل 
و کارکرد ساختارهای مختلف در بدن جانداران را توجیه کند. در این 
کتاب بیان می کند که موجودات زنده دارای دو حال مختلف هستند: 

ماده ی اولیه و حالت ذاتی )یا ضروری(. 
اصول تلولوژیکی اصولی هستند که در آن علت هر چیز را با توجه به 

کارکرد نهایی آن می سنجند. 

مجموعه  در  و  کرد  یاد  دانش  عنوان  به  گیاه شناسی  از  که  بود  کسی  اولین  ثئوفراستوس 
کتاب های تاریخ طبیعی، گیاهان را در ده کتاب مجزا با عناوین مختلف تالیف کرد که شما 
می توانید از لینک زیر برای مطالعه ی اولین کتاب جهان در زمینه ی گیاه شناسی استفاده کنید. 

https://archive.org/details/enquiryintoplant01theouoft/page/n21/mode/2up

لینـــک... 

مشاهده انالین کتاب ثئوفراستوس

را  خود  عمر  از  کامل  سال  سه  او 
 )Lesbos( لسبوس  جزیره ی  در 
موجودات  ساختار  مطالعه ی  به 
راستای  در  کتابی  و  گذراند  آبزی 
وی  نوشت.  تناسلی  زیست شناسی 
سخت شیفته ی تنوع آلی و ارگانیک 
دلبسته ی  و  شیفته  شدت  به  و  بود 
همزیستی  و  مخفی  ارتباط های 
بود.  جانوران  و  گیاهان  میان 
زیست شناسی  طبقه بندی 
و  برتر  سال   2000 او 
لینه  طبقه بندی  از  مقدم تر 

فیزیولوژی  باب  در  او  زیست شناسی  کتاب های  مجموعه  است. 
زیادی  مطالعه ی  طبیعی  تاریخ  در  ارسطو  است.  ناشناخته تر  همه  از 
عملی  یا  وجودی  هیچ  طبیعت  “در  کرده  بیان  این باره  در  و  داشته 
است". ندیده  نباشد،  دانشمند  علمی  کنجکاوی  شایسته ی  که 
 )History of Animals( حیوانات  تاریخ  او  کتاب های  از  یکی 
می شود؛  شناخته  جانورشناسی  در  پیشگام  اثر  یک  عنوان  به  که  است 
برای  فلسفه  از  که  بوده  تالش  در  ارسطو  کتاب  این  در  کلی  طور  به 
بشناسد. را  میان گونه ها  تفاوت های  و  کند  استفاده  طبیعت  شناخت 
مشاهدات او در کتاب تار  ثال، ثبت شده است. او در کتابش اشاره کرده 
اسپرم  انتقال  برای  مجرایی  و  رنگ  تغییر  توانایی  اختاپوس ها  که  است 
دارند؛ یا این که فرزندان سگ ماهی درون بدن والد خود رشد می کنند و 
را ترک می کند  او  این که گربه ماهی ماده  از  بعد  نر  این که گربه ماهی  یا 
از تخم ها تا شکستن آن ها محافظت می کند. همه ی این کشفیات شاید 
کشفیات  این  که همه ی  کرد  توجه  باید  ولی  نرسند  نظر  به  مهمی  چیز 
 19 قرن  از  قبل  تا  و  بوده  مسیح  میالد  از  قبل  قرن  چهار  تا  سه  حدود 
میالدی در اورپا همه ی این ها توهمات و رویاهای او تلقی میشده است. 
است.  جانوران  ساختار  درباره ی  خاصی  پرسش  به  مربوط  کتاب  هر 
کتاب  نوشته  جانوران  بدن  ساختار  درباره ی  ارسطو  که  دیگری  کتاب 
که  است   )On the Parts of Animals( جانوران  اعضای 
شامل چهار جلد است )که درباره ی صحت آن میان تاریخ دانان اختالف 
بدن  اعضای  بررسی  به  مستقیم  طور  به  کتاب  این  در  که  دارد(  وجود 
تالش  و  می پردازد  آن ها  بیوسیستماتیک  و  کالبدشناسی  و  جانداران 
آیا  که  بفهمد  جانداران  بدن  اعضای  کارکرد  و  ساختار  درک  با  می کند 

محتوای  یافته اند.  تبیین  هدفی  برای  یا  آمده اند  وجود  به  تصادفی 
است.  جانوران  ساختار  درباره ی  خاصی  پرسش  به  مربوط  کتاب  هر 

در این کتاب ارسطو گزارشاتی از انواع بافت های بدن جانداران ارائه داده و 
در تالش برای رسیدن به درک علمی ای از عملکرد اعضای بدن جانداران 

و دلیل و ضرورت وجود آن ها بوده است.
لینـــک... 

کتاب دیگری که ارسطو درباره ی جانورشناسی نوشته است، کتاب نسل 
حیوانات )Generation of Animals( است که شامل 5 جلد است. 
مسیح  میالد  از  قبل  سال   350 حدود  که  است  شگفت انگیز  مطلب  این 
این اندیشمند یونانی پایه های علم بیوسیستماتیک جانوری را برپا نهاد و 
گسترش داد. آن هم در زمانی که این کار عمال هیچ کمکی به امرار معاش 
آدمی نمی کرده است؛ از این رو شایسته است که از او به عنوان یک انسان 

خردمند تا ابد یاد شود. 
علم  زمینه های  در  بقراط  شد،  اشاره  که  همان طور  دیگر  سوی  از 
که  حال  در  کرده  فعالیت  پزشکی  زمینه ی  در  بیش تر   زیست شناسی  
ارسطو بر روی شناخت و طبقه بندی جانوران و منشا گونه ها فعالیت کرده 
است؛ ولی این نکته باید مد نظر قرار گیرد که اولین گیاه شناس تاریخ در 

یونان باستان، یکی از شاگردان ارسطو بوده است... 
تورماتوس )Turmatos( اولین شاگرد افالطون و سپس ارسطو بود. او به 
قدری با ارسطو رابطه ی نزدیکی داشت که ارسطو تورماتوس را سرپرست 
ثئوفراستوس  لقب  او  به  ارسطو  داد.  قرار  فرزند خود و سپس وصی خود 
را داد که به معنی سخنگوی خدایی بود؛ چرا که او شیرینی گفتار زیادی 

داشت و برای سخنرانی فرد بسیار مناسبی بود. 

 ایرانیان مسلمان، نوابغ فراری :
و  دانشمندان  که  شد  شروع  آن جایی  از  اسالمی  دوران  در  دانش 
پژوهشگران دنیای اسالم شروع به جمع آوری و ترجمه ی 
به دست  از مطالب  و  باستان کردند  یونان  دانش دانشمندان 
آمده برای شناخت دنیای اطراف و رمز و راز نهفته در آن استفاده کردند.

با توجه به تاکید بر اهمیت علم و دانش در کتاب دینی اسالم، قرآن، 
دانشمندان زیادی در دوره ی اسالمی به وجود آمدند و از میراث به دست 
آمده از متفکران یونان باستان تمام استفاده را بردند و بنای علم را مانند 

پیشینیان یونانی خود گستردند. 
تمام  خود  دینی  عقاید  اساس  بر  ایرانی-اسالمی  دوره ی  دانشمندان 
دانشمندان  رو  این  از  می دیدند.  خدا  وجود  از  نمودی  را  اطراف  جهان 

زیادی در دوران اسالمی ایران شروع به شناخت جهان کردند. 
در دوره ی اسالمی شگفتی فراوان است. از علوم فقهی تا علوم تجربی 
کتاب های زیادی تالیف شد و دانشگاه ها و رصدخانه های زیادی تاسیس شد.

شما می توانید متن ترجمه شده به انگلیسی این کتاب را از لینک زیر دانلود کنید و یکی از 
قدیمی ترین کتاب ها در زمینه ی زیست شناسی و بیوسیستماتیک جانوری را مطالعه کنید.
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آن  سخت کوش  و  هوشمند  دانشمندان  لطف  به  دوران  این  در 
دوره، همانطور که قبال یونانیان استدالل کرده بودند، دانشمندان 
با استفاده از آزمایش های مختلف گرد بودن زمین، فاصله ی زمین 
که  آن  از  جدا  ولی  کردند  اثبات  را  دیگر  چیزهای  خیلی  و  ماه  تا 
دانشمندان در آن زمان در چندین رشته استاد بودند؛ دستاوردهای 
و  جانوران  فیزیولوژی  ریخت شناسی،  زمینه ی  در  شگفت انگیزی 

انسان ها، گیاه شناسی، گونه شناسی، خواص شناسی و... داشتند. 
یونانیان  زیست شناسی  کتاب های  از  ترجمه هایی  مثال:  عنوان  به 
)از جمله ارسطو( به زبان عربی متعلق به دوره ی اسالمی پیدا شده 
است. نظام زیست شناسی دوره ی اسالمی، با این که شدیدا تحت 
تأثیر باورهای دینی قرار داشت و در قالب تعلیمات دینی شکل گرفته 
نبود.زیست شناسان  هم  تعقل  از  خالی  و  متعّبدانه  کامال  ولی  بود، 
اسالم، اطالعات گذشته را جمع نموده و با مشاهده ی عینی خود، 
مطالب را در ذهن می پروراندند. نتیجه این شد که آن ها یک نظام 
زیست شناسی خاص را طرح کردند که بر مبنای استدالل و قوانین 

عقلی و منطقی قرار داشت.
بیرونی، رگه های تعقل و  الصفا، قزوینی و ابوریحان  آثار اخوان  در 
اندیشه به خوبی هویداست. آن ها ضمن تأکید بر حکمت و اراده ی 
خداوندی در آفرینش موجودات، تفسیر خویش از ساختمان و رفتار 
و عادات گیاهان و جانوران را با استدالل هایی مبتنی بر مشاهده، 

در آثار منقوش ساخته اند.
شرایط  برای  زنده،  موجود  بدن  از  عضوی  هر  بودند  معتقد  آن ها 
زیستی و نیازهای حیاتی آن موجود، بهترین شکل و رفتار را دارد 
و حرکات جانوران و رفتار فیزیولوژیک آنان، به گونه ای است که 

معطوف به بقای فردی و بقای نوع آن ها می باشد.
آن چه گفتیم، درباره ی زیست شناسی بود. در زمینه ی گیاه شناسی 
قواعد  وحشیه در  نام ابن  به  دانشمندی  که  بدانیم  است  الزم 
نفوذ  که  النبطیه نوشت  نام الفالحه  به  کتابی  قدیم،  کشاورزی 
تا  گذاشت.  جای  بر  وی  از  بعد  اسالمی  نویسندگان  در  زیادی 
بر  آن  از  پزشکی  تأثیرات  و  دارویی  گیاهان  ارتباط  به  که  آن جا 
کتاب های  نوشتن  در  بعد،  به  سوم  قرن  از  مسلمانان،  می گردد. 
می گرفتند.  نظر  در  نیز  را  گیاهان  دارویی  خواص  پزشکی، 
کتاب فردوس الحکمه، تألیف علی بن ربن طبری و رساالت حنین 
این  از  مجوس،  عباس  بن  و علی  رازی  نوشته های  اسحاق و  بن 

جمله اند. 
از  بیشماری  تعداد  اسالمی  دوران  در  که  مطلب  این  به  توجه  با 
بردن همه ی  نام  زمینه ی زیست شناسی کار کردند  دانشمندان در 
گرفتم  تصمیم  دلیل  همین  به  نیست  ممکن  بخش  این  در  آن ها 
که به یکی از معروف ترین آن ها در حیطه ی جانورشناسی بپردازم... 

"راهنمای  کتابش  در  ریتی  جی.  جان.  زیست شناس:  شاعر  جاحظ، 
شد؛  خواهد  شاعرانه  زودی  به  علم  که  می کند  اشاره  مغز"  کاربران 
چیزی که او نمی دانست این بود که علم در دوره ی اسالمی به شدت 
شاعرانه شده بوده و در حقیقت جاحظ یکی از مدارک این امر است...

به روش علمی  نوشته هایی  از یک قرن زندگی کرده و  جاحظ بیش 
درباره ی گیاهان، جانوران، گیتاشناسی، پزشکی، کیمیا و روان شناسی 
و  بوده  تجربه  بر  مبتنی  بیش تر   اندیشه هایش   و  دیدگاه ها  و  دارد 
و  نقد  در  جاحظ  این ها  بر  بهره جسته  است. عالوه  تجربی  روش  از 
سخنرانی عربی نیز حائز اهمیت است. یکی از کتاب های او در زمینه ی 

جانورشناسی کتاب الحیوان است. 
کتاب الحیوان کتابی است در 7 جلد که جاحظ در آن رفتارها و عادات 
بیش از 350 گونه ی حیوان را با توضیحات شاعرانه و ضرب المثل ها 
و  علم  )تاریخ شناس   Conway Zirkle است.  کرده  بیان 
گیاه شناس آمریکایی( با نوشتن درباره ی تاریخ علم انتخاب طبیعی در 
سال 1941، گفت که گزیده ای از این اثر تنها قطعه مربوطه ای است 
که وی از یک محقق عرب پیدا کرده است. وی با استناد به ترجمه ای 
تشریح  به  آن  در  که  داد  ارائه  را  قولی  نقل  اثر،  این  از  اسپانیایی 
مبارزات برای وجود پرداخت که ترجمه ی آن را برای شما می نویسم: 
"موش برای یافتن غذای خود بیرون می رود که در گرفتن آن 
باهوش است، زیرا تمام حیواناتی را که از نظر قدرت از او 
ضعیف تر است می خورد و در عوض، باید از مارها و پرندگان 
پرهیز کند که به دنبال آن می گردند که آن را ببلعند چرا 
که از موش قوی تر هستند. پشه ها بطور غریزی  میدانند 
که خون چیزی است که باعث زنده ماندن آن ها می شود و 
وقتی حیوان را می بینند، می دانند که پوست به این خاطر 
به وجود آمده است تا به عنوان غذا به آن ها خدمت کند. 
به نوبه ی خود، پرندگان پشه را که همان غذایی است که 
آن ها دوست دارند، شکار می کنند و به عنوان شکارچیان 

مگس ها را می خورند. 
وجود  نمی تواند  غذا  بدون  حیوانی  هیچ  خالصه،  طور  به 
داشته باشد و همچنین حیوان شکارچی نمی تواند بدون 
ترس از شکار شدن شکار کند. هر روز حیوانات ضعیف 
می بلعند.  را  هستند  خودشان  از  ضعیف تر  که  آن هایی 
که  حیواناتی  توسط  این که  از  نمی توانند  قوی  حیوانات 
نظر،  این  از  و  کنند  فرار  شوند  بلعیده  آنانند  از  قوی تر 
دیگران  به  برخی  نمی کنند،  فرقی  حیوانات  با  انسان ها 
احترام می گذارند، گرچه به همان افراط و تفریط نمی رسند. 
به طور خالصه، خداوند بعضی از انسان ها را علت زندگی 
برای دیگران قرار می دهد و به همین ترتیب، همان انسان 
است."  کرده  خلق  اول  انسان  مرگ  عامل  عنوان  به  را 
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تا کنون تنها 30 کتاب از کتاب های 
زیادی که این عالم نوشته است باقی 
مانده است و بقیه در حمله ی مغول 
دانش  اکثر  حقیقت  در  رفت.  بین  از 
اسالمی  دوره ی  در  شده  جمع آوری 
و  رفت  بین  از  مغول ها  حمله ی  با 
ماند.  باقی  آن  از  کمی  بسیار  مقدار 
چه بسا اگر آن میراث تماما به دست 
انقالب  دوره ی  در  غربی  دانشمندان 
بارها  اکنون  علم  می رسید،  صنعتی 
. بود...  حاضر  حال  از  پیشرفته تر 

ویدیو پیشنهادی: آیا اسالم و قانون تکامل در زیست شناسی مخالف هم اند؟

می توانید در این باره از لینک مقابل اطالعات کسب کنید.

لینـــک... 

جالب است بدانید:
آن  در  که  است  بوده  نقشه ای کشیده  بیرونی  ابوریحان  که  باشد  برایتان عجیب  شاید 

قاره ی آمریکا و جزیره ی آتالنتیس وجود داشته است؟ 

می توانید در این باره از لینک مقابل اطالعات کسب کنید :

https://www.historytoday.com/archive/so-who-did-discover-america

انقالب صنعتی اروپا:
داوینچی: 

شاید بتوان از لئوناردو داوینچی به عنوان شناخته شده ترین شخصیت دوران 
رونسانس یاد کرد. او در زمینه های اختراعات، طراحی، نقاشی، مجسمه سازی، 
آناتومی،  ادبیات،  مهندسی،  ریاضیات،  موسیقی،  علمی،  معماری، 
نقشه برداری  و  دیرینه شناسی  گیاه شناسی،  ستاره شناسی،  زمین شناسی، 
به درجه ی استادی رسیده بود. کتاب های متعددی در زمینه های مختلف 

نوشت. 
یکی از مهم ترین دستاوردهای او که هنوز موجود است "رساله ای در پرواز 

پرندگان" بود که در ادامه بررسی خواهد شد.



سال اول، شماره  اولسال اول، شماره  اول
بــــــهـار بــــــهـار 13991399

1920

ون لیوون هوک: 
که  شد  پیدا  زمانی  از  مولکولی  سلولی  زیست شناسی  از  نشانه ها  اولین 
 )Antonie Philips van Leeuwenhoek( لیوون هوک  ون 

میکروسکوپ را اختراع کرد و جهان میکروسکوپی را کشف کرد.
از وقتی که با اولین میکروسکوپ ساختار پنبه را دید و واحدهای آن را سلول 
نام گذاری کرد تا پایان عمرش ساختارهای بی شماری را مشاهده و ترسیم کرد.
اسپرماتوزئید،  ماهیچه،  ساختار  که  است  کسی  اولین  او   
باکتری و جریان خون در مویرگ ها را دید. در طول زندگی خود  
بیش تر  از 400 میکروسکوپ ساخت در حالی که تا کنون 9 
تا از آن باقی مانده است. گرچه او نحوه ی ساخت میکروسکوپ را در 
طول عمر خود به عنوان یک راز نگه داشت تا این که در سال 1950 میالدی 
کمپانیD.L Stong  توانستند ساختار میکروسکوپ هوک را کشف کنند. 

جالب است بدانید:

ذکر اسپرماتوزوئید  دیدن  از  قبل  یادداشت هایش  در  هوک  ون   لیوان 
 کرده که انتظار دارم مرد بسیار کوچکی را ببینم که در کنار هم قرار
شد! گرفته  حالش  معروف  قول  به  اسپرماتوزوئید  دیدن  با  ولی   دارند 

جالب است بدانید: 
شما می توانید در لینک مقابل روشی که ساختار میکروسکوپ را کشف 

کردند ببینید! 
می توانید در سایت زیر مقاله ی مربوطه را مشاهده کنید:

http//:www.funsci.com/fun_3en/usph/usph.htm 

تفکرات  در  بسیاری  تأثیر  تکنیک  های میکروسکوپی  در  پیشرفت 
زیست شناسی داشت.

سلول  اهمیت  به  زیست شناسان  از  تعدادی   ،19 سده ی  آغاز  در 
به  شوان شروع  تئودور  و  1838، اشالیدن  در  سپس،  کردند.  اشاره 
بودند: موارد  این  شامل  که  کردند  جهانی  کنونی  ایده های  ترویج 

 )2( و  می  باشد  سلول  زنده  موجودات  اصلی  واحد   )1(  
دارد،  را  زندگی  ویژگی های  تمام  موجود  هر  سلول  های 
همه ی   )3( که  بودند  مخالف  ایده  این  با  آن ها  اگرچه 
می آیند.  وجود  به  سلول ها  دیگر  تقسیم  از  سلول  ها 
بیش تر     1860 در  فیرخو،  رودولف  و  ریماک  کارهای روبرت  لطف  به 
سلول شناخته  عنوان نظریه ی  به  که  را  اصلی  سه  همه  زیست شناسان 

می شد، قبول کردند.
 

اختتام: 
از  انقالب صنعتی در زمینه های مختلف  از دانشمندان در  بازمانده  دانش 
و  لینه  جمله  از  بعد  نسل  دانشمندان  برای  میراثی  زیست شناسی  جمله 
 . برسند...  کنونی  جایگاه  به  بایوسیستم  و  زیست شناسی  تا  شد  داروین 

بود دیده  خود  رازآلود  میکروسکوپ  زیر  قارچ  نوع  یک  از  که  تصویری  از  هوک  .نقاشی 

لینـــک... 
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مشتی سلول در راه درک سلول

مقدمه نویسنده:
نظریه تکامل داروین از معروف ترین نظریه های مطرح شده در زیست 
شناسی مدرن است؛ این نظریه حواشی زیادی را در زمینه های علمی و 
مذهبی به همراه داشت. در این بخش از پرونده جلد به سراغ گذشته نظریه 
تکامل رویم و اشاره می کنیم به کسانی که قبل از داروین به نظریه تکامل 
اشاره کردند ، زندگینامه پردردسر داروین و چگونگی تشکیل دیدگاه او در 

این زمینه...
نظریه تکامل و پدربزرگ داروین!: 

لیوت سوبر از تئودوسیوس دوبژینسکي، زیست شناس تکاملی، نقل مي کند 
معني  تکامل  نظریه ی  پرتوی  در  تنها  زیست شناسي  در  چیز  »همه  که 
دارد«. سوبر دیدگاه دوبژینسکي را )به طور عام تر( تفسیر مي کند که هیچ 

چیز در زیست شناسي را نمي توان غیر تاریخي دید.
علم  داروین،  نظریه ی  پذیرش  که  باشد  داشته  وجود  فرض  این  شاید 
کرده  مبدل  گونه ها  انقراض  و  تغییر  مورد  در  علمي  به  را  زیست شناسي 
است. از آن پس توضیح زیست شناختي به واسطه ي نقشي که به تغییرات 
منحصر به فرد در طول زمان مي داد، به توضیحي تاریخي نیازمند شده. 
داروین، الاقل مي توان  تکامل  نظریه  بر خالف آن چه تصور مي شود  اما 
تغییر گونه ها حکم کرده است. پیش  به  نبوده که  اولین نظریه اي  گفت، 
هجدهم،  قرن  از  است.  داشته  وجود  گونه ها  به  نگاه  این  نیز  داروین  از 
مورد  در  را  گروهي  ریخت شناختي،  بررسي هاي  و  فسیل ها  شدن  پیدا 
-1707( دو  کنت  افراد  این  جمله ي  از  بود.  انداخته  به شک  انواع  ثبات 

از  بقایائي  عنوان  به  را  فسیل ها  که  بود  کسي  بوفون  است.   )1787
وجود  احتمال  از  او  حتي  داد.  تشخیص  شده،  منقرض  بوفون  موجودات 
او  از  بود. پس  نیز صحبت کرده  پستانداران  براي همه ی  نیاي مشترک 
اراسموس داروین )پدربزرگ چارلز داروین(، چنین نظري را صریح تر بیان 
مي کند و در نهایت کسي که براي اولین بار نظریه اي ساخته و پرداخته 
است.  المارک  کرده  مطرح  زیست شناختي  گونه هاي  تحول  مورد  در 

در  متفاوت  توانایي هاي  با  دانشمندي   )1802-1731( داروین  اراسموس 
زمینه ی  در  کتاب هایي  و  بود  مهندسي  و  زیست شناسي  فیزیک،  زمینه ي 
گیاه شناسي مثل زونومیا و باغ گیاه شناسي پرستش گاه طبیعت تألیف کرد. 
عالقه ي او به تحقیق در مورد گیاهان متفاوت، او را به این نتیجه رساند 
که همه ي صورت هاي زندگي در زمین، مرتبط هستند و از یک منشاء بر 
مي آیند و از این بابت مي توان او را به نحوي معتقد به تغییر گونه ها دانست. 
کرد.  استفاده  باور  این  به  رسیدن  براي  استدالل  دو  از  داروین  اراسموس 
تغییر  به  افراد،  تغییر و رشد  با کمک تمثیلي در مورد  او  در استدالل اول 
و  مردان  به  مي توانند  پسرها  اگر  مي گوید  مي کند،  حکم  گروه ها  رشد  و 
دخترها به زنان تبدیل شوند، چرا چنین رشدي را در مورد گروه ها نداشته 
از شباهتي است که میان اجزاء مصادیق  او بر آمده  باشیم. استدالل دوم 
امروز  که  چیزي  همان  یعنی  مي شود.  داده  متفاوت  کاماًل  گونه هاي 
وجود  براي  شاهدي  را  آن  نیز  امروز  و  مي شود  نامیده  »ریخت شناسي« 
فسیل ها  وجود  از  داروین  اراسموس  چند  هر  مي کنیم  قلمداد  واحد  نیاي 
مي گذاشتند،  او  اختیار  در  مشابهي  اطالعات  نیز  فسیل ها  و  داشت  اطالع 
مي دانست. اطالعات  منبع  بهترین  را  زنده  موجودات  طبیعت  او  اما 

توضیح علمي پدیده ی تغییر و در واقع سؤال از علت آن، نیز مورد عالقه ي 
ویژگي هایي  توسط  گوناگون،  حیوانات  در  تغییر  او  نظر  از  بود.  اراسموس 
اهمیت  مي شود.  انجام  مي کنند،  کسب  مصنوعي  یا  تصادفي  طور  به  که 
از  پیش  دهه  یک  حداقل  او،  که  است  این  در  اراسموس  نظرات  بررسي 
المارک، از مدافعان این نظریه بود که ویژگي هایي که توسط یک موجود 
منتقل شود.  بعد  نسل  به  گرفته مي شوند، مي تواند  اکتسابي  به طور  زنده 

آهنگر  بازوهاي  که  همان طور  مي کرد  استدالل  او 
مي شود،  محکم تر  و  قوي تر  بیشتر  کار  با  مرور  به 
همان طور که تجربیات افراد در نهایت به باورهاي 
مناسبات  که  همان طور  و  شد  خواهد  منجر  آن ها 
ذهني مردم مي تواند نتیجه ي چیزهایي باشد که در 
گونه ها  افتاده،  اتفاق  پیش  نسل هاي  در  و  گذشته 
نیز به مرور ویژگي هایي که آن ها را تکمیل مي کند 
کسب مي کنند. اراسموس منکر خدا یا الادري نبود، 
بلکه اعتقاد به نوعي دین طبیعي داشت که طبق آن 
خدا، خالق جهان و موجودات است، اما بعد از خلق، 
خالق دیگر دخالتي در قانون هاي ناشکستني طبیعت 
نمی کرد و معجزه هایی هم نمي توانست وجود داشته 
باشد. اما مهم گونه تر از اراسموس داروین در مورد 
شوالیه  آنتون  پیر  باپتیست  جان  گونه ها،  تغییر 
دوالمارک است. او دو سازو کار متفاوت برای تغییر 
گونه ها ارائه می دهد. در درجه ی اول او این ایده ی 
ارسطویي را که کالسهاي موجودات زنده دنباله اي 
خطي را تشکیل ميدهند که به نحوي مرتب شده 
که کمال آن ارتقا ميیابد را می پذیرد. اما بر خالف 
ارسطو قصد توصیف این دنباله را ندارد، بلکه توضیح 
که  فرایندي  توسط  دنباله،  این  شکل  که  ميدهد 
موجود را به سمت کمال می برد، به طور تدریجي 

و دوره اي طوالني از زمان اتفاق می افتد و ادامه می یابد. طبیعت میتواند 
همهي گونههاي حیوانات را از ساده تا پیچیده ترین تولید کند. موجودات 
زنده ساده ای به صورت خلق الساعه به وجود می آیند. اگر امروز رده های 
متفاوتی از جانداران دیده می شود، نتیجه همین فرآیند پیچیده شدن است. 
بنابراین، اولین وسیله ی ساز و کار تغییر در نظریه ی المارک، به وسیله ی 
پیچیده  سمت  به  را  ساده تر  موجود  که  می گیرد  صورت  دروني  نیرویی 
شدن می برد. بنابراین در نظریه ی المارک تکامل موجودات یک پدیده ی 

منحصر به فرد نیست، بلکه فرآیندی پیوسته است. 
نردبان  این  از  متفاوت  زمانهاي  در  موجودات،  از  متفاوت  دودمانهاي 
پیچیده باال می روند و در هر دوره ی زمان به درجه ی متفاوتی از پیچیدگی 
رسیده،  )هموساپینس(  انسان  به  آن  پیچیدگي  که  دودماني  می رسند. 
قدیمیترین دودمان است؛ چرا که در باالترین درجه ی پیچیدگي قرار دارد. 
اما این ساز و کار، ساز و کار اولیهای است که تفاوت موجودات زنده را رقم 
زده. المارک ميگوید اگر این تنها نیرویي باشد که باعث تغییر گونهها شده، 
در این صورت پیچیده شدن موجودات در همهجا و در مورد هر دودماني 
باید یکسان و منظم صورت گیرد. البته آن طور که مشاهدات نشان می دهند 
آن طور نیست. در مسیر رسیدن به پیچیدگی موجودات متفاوت، مقدار زیادی 
موارد خالف قاعده و انحراف دیده می شود. براي شرح این انشعابها باید 
نیروي دیگري در کار باشد. این فرایند ثانویه، تطبیق با شرایط محیطي است. 

می کند: معرفی  قانون  دو  المارک  هم  دوم  کار  و  ساز  توضیح  برای 
1-او وجود نیرویی را به عنوان نیروی حیات در نظر می گیرد. این نیرو، 
ایجاد  تغییراتي  بدن،  از  قسمت  هر  در  محیطي  شرایط  واسطه ي  به 
میکند و باعث ميشود آن قسمت بزرگ شود و این بزرگ شدن کمک 
ميکند که موجود زنده احتیاجاتش را بهتر مهیا کند. وقتي موجود زنده، 
تحلیل  عضو  آن  باشد،  نداشته  احتیاج  کرده  تغییر  عضو  آن  به  دیگر 
بود  کوتاه  ابتدا  زرافه  گردن  مثال  عنوان  به  میشود.  ناپدید  و  ميرود 
شود.    بلندتر  زرافه  گردن  که  شد  باعث  بلند  درختان  از  تغذیه  به  نیاز  و 

به  ساختاری  تغییرات  این گونه  که  می کند  مطرح  المارک  دوم  2-قانون 
منتقل  بعد  نسل  به  زرافه  گردن  درازی  مثاًل  می رسند  ارث  به  فرزندان 
می شود و نتیجه این قانون طبیعی به وجود آمدن انواع مختلف موجودات 

زنده و گونه های متفاوت است.

چون از نظر المارک موجودات این توانایی را دارا هستند که با محیط انطباق 
یابند، انقراض گونه ها وجود ندارد. آنچه در فسیل ها دیده می شود موجودات 
منقرض شده نیستند و ممکن است در جایی دیگر از سطح زمین پیدا شوند. 
به این وسیله المارک شرحی سیستماتیک از دگرگونی گونه ها ارائه می دهد. 

36 دقیقه
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تکامل به زبان آدمیزاد:
به زبان ساده شرح  را  این بخش می خواهیم نظریه ی تکامل داروین  در 

دهیم و بررسی کنیم که معنی آن چیست.
داروین زیست شناسی است که نظریات آن دهان به دهان چرخیده و به گوش 
همه رسیده است. مردم عادی و افراد غیرمتخصص هر یک به نحوی با 
نقطه نظراتش درباره ی پیدایش و تغییر انواع گونه های زیستی آشنا هستند. 
اما بعضا این آشنایی با نوعی ابهام، کج فهمی و بدفهمی همراه شده است. 
آن ها  به  پرداختن  جرات  کسی  هر  و  هستند  جنجالی  داروین  ایده های 
ظرافت  و  پیچیدگی  دلیل  به  بدفهمی  این  دیگر  سویی  از  ندارد  را 
سوی  از  زمین شناسی  و  دیرینه شناسی  زیست شناسی،  مباحث 
مطالب  بیان  در  بعضا  داروین  که  طوری  به  می شود  چندان  دو  داروین 
همین  و  می دهد  تغییر  را  علم  این  مرسوم  طبقه بندی های  خود 
است.  شده  منجر  داروین  دیدگاه های  شدن  فهم  سخت  به  تفاوت ها 
است:  جمله  این  کرد  بیان  را  مطلب  این  می توان  که  روشی  ساده ترین 
ویژگی هایی  و  تغییر می کنند  بسیار طوالنی  زمان های  در طول  حیوانات 
به گونه ای  و  به دست می آورند  را  داده و ویژگی هایی جدید  از دست  را 
عزیز  داروین  چارلز  که  بود  مطلبی  این  حداقل  می شوند؛  تبدیل  جدید 
می خواست در اولین کتابی که در این باره نوشت یعنی منشا انواع بیان کند. 
در ویرایش اول کتاب منشأ انواع در 1۸۵9، چارلز داروین در 
این مورد بحث کرده که انتخاب طبیعی چطور می تواند باعث 
شود یک پستاندار خشکی زی، به یک نهنگ تبدیل شود. داروین 
برای مثال از خرس سیاه شمالی آمریکایی استفاده می کند، که با شناکردن 
با دهان باز در آب ها، حشرات را شکار می کرد: او مینویسد: »من اصاًل این 
موضوع را ناممکن نمی دانم که انتخاب طبیعی روی گروهی از 
خرس ها تغییر ایجاد کند، آن ها را تدریجاً صاحب ساختار ها 
آن ها  به  بزرگ تر  و  بزرگ  دها ن های  کند،  آب زیانه  عادات  و 
بدهد، تا این که موجودی ابرجثه مثل نهنگ ایجاد می شود.« 
فرضیه ی مطرح شده خیلی باب میل افکار عمومی واقع نشد. داروین به قدری 
بخاطر این پاراگراف مورد تمسخر قرار گرفت که شدیداٌ خجالت زده شد و تصمیم 
به حذف پاراگراف خرس های شناگر از ویرایش های بعدی کتابش گرفت.

برای  اما  داشته  درستی  فرضیه ی  داروین  دانشمندان می دانند که  امروزه  
حیوانی اشتباه. به جای در نظر گرفتن خرس، او باید گاو  و اسب آبی را در 
نظر می گرفت. داستان منشأ نهنگ ها، یکی از شگفت انگیزترین 
بهترین  از  یکی  عین  حال  در  و  طبیعی  انتخاب  داستان های 
مثال های در دست دانشمندان برای انتخاب طبیعی می باشد. 

انتخاب طبیعی: 
برای پیدا کردن منشأ نهنگ ها، نیاز است که از طرز کار انتخاب طبیعی 
درکی پایه ای داشته باشیم. انتخاب طبیعی قادر است تا تغییراتی کوچک 
در گونه ها ایجاد کند، که به مرور زمان باعث تغییر رنگ یا اندازه ی تمام 

جمعیت آن گونه پس از گذشت چند نسل می شود. این امر را “فرگشت 
ُخرد” می نامند. اما انتخاب طبیعی توانایی های  بیش تری هم دارد.

داشته  شده  انجام  تغییرات  و  زمان  کافی  قدر  به   اگر 
جدید  کاماٌل  گونه ای  می تواند  حتی  طبیعی  انتخاب  باشد، 
فرگشت  می نامند.  کالن”  “فرگشت  را  آن   که  کند  ایجاد 
آبی- پستاندار  پرنده،  به  دایناسور  تبدیل  توانایی  کالن 
دارد. را  انسان  به  میمون ها  اجداد  و  نهنگ  به  خاکی 

و  کنیم  دنبال  را  فرگشت  مسیر  اگر  کنید-  تمرکز  نهنگ ها  مثال  روی 
انتخاب طبیعی را در نظر بگیریم، زیست شناسان می دانند که گذار نهنگ ها 
به  از خشکی به آب ها طی مراحلی قابل پیش بینی صورت گرفته است. 
زیر شکل  به صورت  است  تنفسی ممکن  مثال، فرگشت مجرای  عنوان 
حداقل  تا  شد  منجر  ژنتیکی  تصادفی  تغییرات  باشد:  گرفته 
قرار  تنفسی عقب تر، روی سر  نهنگ  ها، مجرای  از  در یکی 
برای سبک  بودند،  یافته  انطباقی  که چنین  حیواناتی  بگیرد. 
زندگی دریایی بسیار مناسب تر بودند چرا که برای تنفس نیاز 
نبود تا به طور کامل روی سطح آب بیایند. این گونه حیوانات 
موفق تر بودند و فرزندهای  بیش تر  هم داشتند.در نسل های 
بعدی، تغییرات ژنتیکی  بیش تری رخ داد و باعث شد مجرای 
تنفسی این موجودات عقب تر، کاماًل باالی سرشان قرار بگیرد. 
جلویی  پاهای  است.  داشته  تغییراتی  نیز  نهنگ ها  بدن   دیگر  اجزای 
و  شد  ساده تر  بدن هایشان  شد.  ناپدید  عقبی  پاهای  شد.  تبدیل  باله  به 
گردید. اضافه  بدنشان  به  دم  زائده ی  آب،  داخل  راحت تر  حرکت  برای 
داروین همچنین نوعی از انتخاب طبیعی را شرح داد که به میزان موفقیت 
موجود در جذب جفت وابسته است، فرایندی که تحت عنوان انتخاب جنسی 
شناخته شده است. پرهای رنگارنگ طاووس و شاخ های گوزن نر هر دو 
نمونه هایی از صفاتی هستند که تحت این نوع از انتخاب تکامل یافته اند. 

درک علم امروزی: 
ژنتیک  از  چیزی  کسی  داروین  زمان  در  که  می گوید  پوبینر 
نمی دانست. او می گوید: »داروین قادر به دیدن الگوها بود، اما 

از مکانیزم پشت پرده بی خبر بود.« پس از آشکار شدن طرز 
کار ژن ها و این که ژن ها چگونه خصوصیات رفتاری و زیستی 
از والد به فرزندان منتقل  را حمل می کنند و آن ویژگی ها را 
می کنند، الحاق نظریه ی داروین و ژنتیک تحت عنوان “سنتز 
وقوع  که  رفتاری  و  فیزیکی  تغییرات  مدرن” مطرح شد.  فرگشتی 
انتخاب طبیعی را ممکن می سازد، در سطوح دی ان ای و ژن ها رخ می دهد. 
اینگونه تغییرات را “جهش” می نامند. پوبینر می گوید: »جهش ها ابزار در 
دست و الزمی هستند که فرگشت توسط آن ها دست به عمل می زند.« 
جهش می تواند توسط خطاهای تصادفی در رونوشت یا بازسازی دی ان ای 
رخ دهد. ممکن است در صورت آسیب شیمیایی یا تابش ماده ی پرتوزا نیز 
جهش رخ دهد. در اکثر موارد، جهش ها یا مضرند یا طبیعی، اما در موارد 
نادر، جهش می تواند به سود موجود در بیاید. در این صورت، پدیدار شدن این 
خصوصیات در نسل بعدی شایع تر است و می تواند در جمعیت پخش شود. 
بدین طریق، انتخاب طبیعی فرایند فرگشت را هدایت می کند، جهش های 
می زند.  پس  را  مضر  و  بد  جهش های  و  می دارد  نگه   را  مفید  و  خوب 
پوبینر می گوید: »جهش ها تصادفی اند، اما انتخاب آن ها تصادفی نیست.« 
تکامل  برای  مکانیزم  تنها  طبیعی  انتخاب  وجود،  این   با   که  می گوید  و 
از  مهاجرت  با  ژن ها  است  ممکن  مثال،  عنوان  به   نیست.  موجودات 
ژن”  “شارش  به  که  پدیده ای  گردد،  منتقل  دیگر  جمعیت  به  جمعیتی 
ژن  یک  که  دفعاتی(  )بسامد  دفعاتی  تعداد  همچنین  است.  معروف 
می شناسند.  ژن”  “رانش  عنوان  تحت  را  کند  تصادفی  تغییرات  می تواند 

شواهد=حرف حساب: 
اولیه  نهنگ های  ظاهری  شکل  پیش بینی  به  موفق  دانشمندان  گرچه 
برخی  بیابند.  اثبات گفته های خود مدارک فسیلی  برای  نتوانستند  شدند، 
نبود فسیل را گواهی بر عدم رخ دادن فرگشت دانستند. آن ها دست به 
دهه ی  اوایل  از  اما  زدند.  راه رو  نهنگ   وجود  همچون  فرضیاتی  تمسخر 
90 میالدی، دانشمندان دقیقًا شواهدی بر وجود چنین موجودی یافته اند. 
ادعاها، در سال 1994 کشف  این  این قطعه ی مهم و گواه 
قسمت های  فسیل  توانستند  دیرینه شناسان  که  وقتی  شد. 
باقی مانده ی آمبولوستوس را کشف کنند، حیوانی که اسمش 
دست های  می باشد.  راه رو-شناگر”  “نهنگ  معنی  به  عیناً 
پاهای  اما  داشت  کوچک  سم های  و  انگشت  بدنش  جلوی 
عقبی اش از نظر جثه عظیم بودند. پاهایش به طرز آشکاری 
راه  به  قادر  همچنین  او  اما  بودند  مناسب  شناکردن  برای 
بود.  خشکی ها  روی  دریایی،  خوک  مثل  ناشیانه،   رفتن 
این موجود باستانی در هنگام شنا مثل یک سمور دریایی حرکت می کرد، 
بدین صورت که پاهای عقبش را به سمت عقب پرتاب می کرد و دم و ستون 
با ضربات  را  امروزی خود  را موج دار حرکت می داد. نهنگ های  فقراتش 
محکم افقی دمشان از میان آب ها حرکت می دهند، اما آمبولوستوس دمی 
شالق مانند داشت و برای تأمین  بیش تر  نیروی رانشی در آب، از پاهایش 

استفاده می کرد. ریچموند می گوید: »در سال های اخیر، گونه های انتقالی و 
یا “لینک های گمشده”  بیش تر  و  بیش تر  در حال کشف شدن هستند و 
از تئوری داروین بیش از پیش حمایت می کنند و بر آن صحه می گذارند.« 

حرف حساب رو باید پیش اهلش زد!: 
با وجود تمام مدارک فسیلی، ژنتیکی و زمینه های دیگر علوم، برخی مردم 
را  نظریه  این  افراد  برخی  می برند.  سؤال  زیر  را  نظریه  این  اعتبار  هنوز 
محکوم می کنند. اما دانشمندان درگیر با ماجرا، جنجالی در کار نمی بینند. 
پوبینر می گوید: »بسیاری از مردم عقاید عمیقی دارند و در عین 
حال فرگشت را هم می پذیرند. واقعاً می توان مصالحه کرد.« 
فرگشت، توسط نمونه های بسیاری از تغییرات صورت  گرفته در موجودات 
ریچموند  می شود.  پشتیبانی  شده،  حیات  در  گوناگونی  به  منجر  که 
و  فرگشت  از  بهتری  توضیح  که  باشد  قادر  واقعًا  کسی  »اگر  می گوید: 
بود.« خواهد  جدیدی  داروین  شخص  آن  کند،  پیدا  طبیعی  انتخاب 

5 سال برای دگرگونی:
 در این بخش به صورت خالصه به این می پردازیم که در طول سفر داروین 
در دور دنیا چه شد که داروین زمین شناس به فکر نظریه ی تکامل افتاد. 
هنزلو  نام  به  فردی  توسط  میالدی   1831 آگوست   9 در  داروین  چارلز 
)Henslow( به عنوان یک طبیعت شناس و مخصوصا زمین شناس به 
کشتی بیگل دعوت شد تا از طرف Fitzroy به سفر تحقیقاتی دو ساله ی 
آن ها که  بیش تر  در سواحل آمریکای جنوبی جا داشت بپیوندد. هدف اصلی 
این کشتی از سفر نقشه برداری از مناطقی بود که اتفاقا محل مورد نظر داروین 
برای تحقیق در مورد نظریه ی زمین شناختی یکی از دانشمندان زمان او بود.
رابرت داروین )پدر چالز داروین که یک پزشک زبر دست بود( به سفر دو 
ساله و برنامه ریزی شده ی پسرش اعتراض کرد  و آن را به عنوان اتالف وقت 
دانست؛ اما خواهرزاده اش، جوزیا ودج وود دوم، او را ترغیب کرد تا با سفر 
پسرش و همچنین تامین مالی پسرش برای انجام این سفر موافقت کند. شاید 
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پدر او نمی دانست که با موافقتش آینده ی دنیای علم را زیر و رو کرده است! 
داروین در تالش بود تا در ظرفیت خصوصی بماند تا بتواند کنترل کلکسیون 
خود را در دست داشته باشد و قصد داشت آن را برای یک مؤسسه ی علمی 

بزرگ جمع آوری کند. 
برنامه(  خالف  )بر  و  شد  آغاز   1831 دسامبر   27 در  سفر  تاخیر،  با 
داشت،  قصد   Fitzroy که  همانطور  انجامید.  طول  به  سال   5 تقریبا 
ساخت  و  زمین شناسی  در  تحقیق  را صرف  خود  وقت  بیش تر   داروین  
سواحل  بیگل  کشتی  که  حالی  در  می کرد  طبیعی  تاریخ  کلکسیون های 
می داد.  قرار  نقشه برداری  مورد  و  می کرد  بررسی  را  جنوبی  آمریکای 
یادداشت های او در طول سفر پر بود از شک ها و مشاهدات و تئوری هایی که به 
ذهنش رسیده بود. در عین حال نامه های او در کنار نسخه ای از سفرنام هاش 
که به صورت سریالی چاپمی شدبه دست خانواده اش در کمبریج می رسید. 
وی در زمینه ی زمین شناسی، جمع آوری و تفکیک بی مهرگان دریایی تخصص 
خاصی داشت، اما در زمینه های دیگر علم تازه کار بود؛ با این حال استعداد 
زیادی داشت که در مشاهداتش در زمینه ی زیست شناسی یاریش کردند. 
هنگام  می برد،  رنج  شدت  به  دریا  مریضی  از  این که  علی رغم  داروین 
سکونت در کشتی، یادداشت های زیادی نوشت. بسیاری از یادداشت های 

جانورشناسی او مربوط به بی مهرگان دریایی است. 
داروین در جزایر جدید گاالپاگوس از نظر زمین شناسی به دنبال شواهدی 
بود که حیات وحش را به یک "مرکز آفرینش” قدیمی تر متصل می کند. 
در طول تحقیقاتش مرغ های مقلدی را پیدا کرد که هر کدام از جزیره ای 
به جزیره ی دیگر اندکی فرق داشتند اما هنوز به شدت شبیه هم هستند. 
ذهن  در  بار  اولین  برای  حیات  منشا  ایده ی  که  است  بخشی  همان  این 

به  دارم  است:  نوشته  این باره  در  یادداشت هایش  دفتر  در  او جان گرفت. 
منشا  یک  به  حیوانات  همه ی  که  است  ممکن  آیا  که  می کنم  فکر  این 
او موارد مشابهی را در مکان های دیگر در طول  واحد در حیات برسند؟ 
سفرش دید. مانند استرالیا. همین مشاهدات و یادداشت برداری دقیق او از 
این گونه ها باعث شد تا سال ها بعد از مطالعات و تحقیقات فراوان کتاب 
کند.  عظیم  انقالبی  وارد  را  زیست شناسی  و  کند  تالیف  را  گونه ها  منشا 

جالب است بدانید:
و  نقد  ایرانی  آن  صدر  در  و  اسالمی  متفکران   
سازش  باب  در  توجهی  قابل  و  گسترده  نظرات 
یداهلل  مرحوم  کرده اند.  مطرح  اسالم  با  تکامل 
و  زمین شناسی  برجسته ی  اساتید  از  که  سحابی 
زیست شناسی دانشگاه تهران و محققی چیره دست 
مسلم  را  خلقت  نظریه  از  بود،  قرآنی  علوم  در 
مقدم  سابقه  لحاظ  از  و  مقبول  علمی  لحاظ  از  و 
هیچ  تنها  نه  او  می داند.  داروین  خاص  دیدگاه  در 
قرآن  و  تدریجی  خلقت  نظریه ی  بین  ناسازگاری 
نمی یابد، بلکه اعتقاد دارد خود قرآن مبین آن است. 
آن طور که به نظر می رسد، شهید مطهری با استفاده 
از آموزش صدرایی، برداشتی نو از نظریه ی داروین 
بیان کرده است؛ بر این اساس، جهان همیشه در حال 
خلق شدن است و چون دائمًا در حال پیدایش است، 
است. ملموس تر  و  عینی  خداوند  به  آن  نیازمندی 

بنابراین، نظریه ی آنی بودن خلقت از نظر مطهری، 
قرآن  در  آدم  داستان  همچنین  او  نیست.  اسالمی 
در  آدم  آفرینش  داستان  از  غرض  و  سمبلیک  را 
تعالیم اخالقی و تربیتی می داند.  از  را برخی  قرآن 

آشکارا  دیگری  جای  در  مطهری  شهید  استاد 
می گوید که داللت اصلی تکامل بر وجود متصرف 
غیبی در جهان از هیچ اصلی کم تر نیست و قرآن 
را  جنین  تدریجی  خلقت  صراحت  کمال  با  کریم 
در رحم مطرح می کند و آن را دلیل و شاهدی بر 
معرفت خدا می شمارد. دکتر علی شریعتی به طور 
بیان مسائلی چون خلقت و  را در  قرآن  زبان  کلی 

مانند آن سمبولیک می داند.

جالب است بدانید:

 انسان چیزی جز کرم نیست! 

چه کسانی می توانند از علم لذت ببرند و با آن سرگرم شوند؟ پاسخ این سوال 
احتماال اجزا پرشماری دارد، اما یک شرط الزم زنده و سالم بودن کودک درون 
است. شاید در این مورد هم بتوان از چارلز داروین الهام گرفت که یک سال پیش 
از طریق عملکرد کرم ها«  از مرگ در آخرین کتابش، »تشکیل کپک گیاهی 
)1881(، به خاک بازی کودکانه بازگشت و بوم شناسی و رفتار کرم خاکی و تاثیر 
آن در تشکیل کپک گیاهی را بررسی کرد. قرائت این مقاله در همایش »انجمن 
زیست شناسی لندن« و سخن گفتن از موضوع پیش پا افتاده ی کرم خاکی در 
راجع  )احتماال  پرطمطراق تر  چیزی  نوزدهم  قرن  بریتانیای  جنتلمن های  برابر 
انجمن  جلسه های  غیرعادی ترین  از  یکی  احتماال  بشنوند،  مذهبی(  مسائل  به 
اهمیتی  می کرد،  زندگی  فرتوت  کالبد  در  که  کودکی  اما  بود.  زده  رقم  را 
درباره ی  نه  بشر،  علمی  یافته ی  مهم ترین  کاشف  کتاب  آخرین  که  نمی داد 
موضوعی کلی و فلسفی درباره ی معنای جهان و ماهیت انسان، بلکه درباره ی 
سالنامه ی  در  کاریکاتوری  دستمایه ی  کتاب  این  چاپ  باشد.  حقیر  کرم خاکی 
انسان چیزی جز کرم نیست! بود:  پانچ شد که زیرش نوشته  مجله ی فکاهی 
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گزارش اختصاصی مجله ی بایوسیستماتیک از همایش میراث نظریه ی داروین در دانشگاه تهران در سالروز داروین
یکشنبه و دوشنبه 27 و 28 بهمن ماه 1398، دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده ی تاریخ علم و دانشکده ی زیست شناسی دانشگاه تهران برای دومین 

سال متوالی همایشی در بررسی نظریه ی داروین و میراث آن در دنیای علم برقرار کردند. 
همایش در سالن شهید دهشور در دانشگاه تهران برگزار شد و حضور در آن برای عموم آزاد بود. این همایش در مجموع 20 سخنرانی را 

شامل می شدکه اساتید برجسته در زمینه ی تحقیقات تکاملی و تاریخ علم آن را ارائه می دادند. 
متخصصان  شامل  گروهی  شنیدیم.  آنجا  در  نیز  خوب  خبر  یک  می دهیم؛  قرار  برایتان  هرکدام  از  خالصه ای  که  سخنرانی ها  از  جدا 
تا  و  هستند  داروین  کتاب های  تمام  ترجمه ی  حال  در  صادقی  معمار  دکتر  سرپرستی  تحت  تکامل  حوضه ی 
فارسی  به  داروین  کتاب های  از  هیچ کدام  تاکنون  که  این  به  توجه  با  کرد.  خواهند  منتشر  کرگدن  انتشارات  از  دیگر  سال 
می کنیم. موفقیت  آرزوی  آنان  برای  بایوسیستماتیک  مجله ی  اندرکاران  دست  و  ما  و  است  هیجان انگیزی  بسیار  خبر  است،  نشده  ترجمه 

منتخبی از سخرنانی ها:

- گزارش و بررسی مدخل »اندیشه ی تکاملی 
استندفورد  دانشنامه  داروین«  از  پیش  تا 

علمی  هیئت  عضو  گمینی،  محمد  امیر   -
تهران  دانشگاه  علم  تاریخ  پژوهشکده ی 

تاریخچه ی  عرضه ی  مدخل  این  هدف  چکیده: 
تحول باوری تا پیش از »انقالب داروینی« است. به 
درباره ی  یونانی  اندیشه های  ابتدا سراغ  این منظور 
که  تاثیراتی  به  سپس  می رود.  جهان  خاستگاه 
اندیشه ها  این  از  میانه  قرون  در  مدرسی  متفکران 
اندیشه ی  و  دکارت  زمان  از  می پردازد.  گرفتند 
از خاستگاه  بشر  باوری تحوالتی در فهم  مکانیک 
جهان و جانداران پیدا می شود. در این میان نقش 
کنت دون بوفون بسیار پررنگ است. ایجاد و پرورش 
مفهوم گونه نکته ای است که بعدها با مفهوم تکامل 
قرن  تحول گرایان  می کند.  پیدا  زیادی  ارتباط 
تحول  به  اشاره ای  و  المارک  ویژه  به  نوزدهم 
است.  مدخل  این  پایان بخش  انگلیسی  باوری 
تاریخ  این مدخل، فیلیپ اسلوان، استاد  نویسنده ی 
او  امریکاست.  نوتردام  دانشگاه  فلسفه ی  و  علم 
پژوهش های متعددی درباره ی تاریخ زیست شناسی 

و تکامل منتشر ساخته است. 

سال اول، شماره  اولسال اول، شماره  اولجشن تولد داروین
بــــــهـار بــــــهـار 13991399
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پیرامون  طبیعت  شناخت  به  نسبت  کودکی  دوران  از  داروین  چکیده: 
و  نگرفت  او هیچ کاستی  در  این گرایش  زمان  با گذشت  بود.  شورمند 
کرد.  درونی  خواهش  این  قربانی  را  پزشکی  رشته ی  در  تحصیل  حتی 
انسان های  و علمی و وجود  پیوندهای خانوادگی  دانشجویی،  در دوران 
فکری  مکاتب  با  آشنایی  ضمن  را  او  اطرافش،  در  فرهیخته  بسیار 
زمین شناسی به سمت تحقیقات علمی و میدانی  بیش تر  متمایل نمود. 
و  پدیده ها  ثبت  در  دقیق  و  پرشور  پژوهشگری  او  از  تحقیقات  این 
عملی  و  نظری  باالی  دانش  با  زمین شناسی  چشم اندازهای  تحلیل گر 
ساخت و هم به این دلیل بود که او را به عنوان کارشناس زمین شناسی 
کشتی بیگل انتخاب کردند. او هم که در این حال همواره به دنبال پاسخ 

به پرسش های بنیادین بود سفر را بسیار مغتنم یافت. 
او در این سفر پنج ساله باال آمدن پوسته ی قاره ای آمریکای جنوبی و 
نحوه ی  مرجانی،  جزایر  تغییر  و  شکل گیری  اقیانوس،  بستر  فرونشست 
تبلور و تشکیل انواع سنگ های آذرین و جانداران آبزی در ارتفاعات را 
مورد مطالعه قرار داد و با کشف فسیل جانوران منقرض شده و مقایسه ی 
آن ها با جانداران موجود در منطقه ایده های جدیدی در ذهنش جرقه زد. 
داروین به این سفر به عنوان یک زمین شناس رفت ولی به عنوان یک 

زیست شناس بازگشت. 

- مهدی محمدی، مترجم مدخل زمین شناسی داروین از 
دانشنامه ی کمبریج

- بنیان های زمین شناختی نظریه ی داروین 

یکی از جالب ترین کنفرانس ها درباره ی سفر داروین، سخنرانی آقای معمار 
صادقی بود. 

چکیده: سفرنامه ی داروین گزارش سفر او به آمریکای جنوبی و دور دنیا با 
کشتی بیگل است. داروین این سفر را مهم ترین رویداد زندگی اش برشمرده 
و به واسطه ی سفرنامه و گزارشات علمی این سفر بود که داروین در جوانی 
دانشمندی نامدار شد و به عضویت مجامع علمی انگلستان در آمد. داروین 
دفترچه  محتویات 18  و  روزانه اش  یادداشت های  به کمک  را  این سفرنامه 
یادداشت جیبی نوشته است و به چارلز الیل تقدیم کرده. مشاهدات داروین 

در طول سفر بعدها پایه ی نظریه ی تکامل را تشکیل داد. 

- سفرنامه 

- محمدرضا معمار صادقی، دبیر مجموعه مطالعات 
تکاملی انتشارات کرگدن

 

چکیده: زندگی نامه ی خودنوشت، بار اول 5 سال پس از مرگ 
چارلز  نامه های  و  زندگی  عنوان  با  جلدی   3 کتابی  در  داروین 
داروین با ویراستاری پسرش منتشر شد. این زندگی نامه را خانم 
در  سانسور  بدون  بار  اولین  برای  داروین  چارلز  نوه ی  بارلو  نورا 
سال 1958 منتشر کرد. اصل فکر نوشتن زندگی نامه از سردبیر 
پایانی  سال  شش  در  زندگی نامه  این  بود.  آلمانی  مجله ی  یک 
خاطرات  نظیر:  مطالبی  شامل  و  شده  نوشته  داروین  حیات 
شروع  قصد  به  ادینبورو  به  عزیمت  نوجوانی،  و  کودکی  دوران 
کردن مطالعات پزشکی، خاطرات دوران دانشجویی در کمبریج، 
چگونگی  شرح  ازدواج،  بیگل،  کشتی  با  سفر  مذهبی،  اعتقادات 
می شود.  داروین  خود  زبان  از  و...  کتاب  چند  شدن  نوشته 

- زندگی نامه ی خودنوشت چارلز داروین 

- راضیه حسینی، مترجم کتاب خودنوشت     
زندگی نامه ی داروین

- بنیادهای اصل انواع

چکیده: کتاب پیدایش گونه ها در سال 1859 میالدی منتشر شد؛ کتابی 
یافت  انتشار  واالس  با  رقابت  پی  در  و  شتاب زده  شکلی  به  واقع  در  که 
می گردد.  باز  قبل  سال ها  به  آن  تدوین  قصه ی  اما  داشت.  فصل   14 و 
و  می شکافت  بیگل  کشتی  با  را  دریاها  پهنه ی  جوان  داروین  که  آنگاه 
روایت  این  می اندیشید.  مشاهداتش  به  شلوغش  کوچک  اتاق  خلوت  در 
تاریخی در کتابی با عنوان بنیادهای پیدایش گونه ها منعکس شده است. 
رسیده  چاپ  به  فرانسیس  فرزندش  توسط  و  داروین  از  پس  کتاب  این 
سال های  در  که  است  داروین  از  جستار  دو  دربردارنده ی  واقع  در  است. 
این  محتوای  در  دقت  شده اند.  نوشته  میالدی   1844 تا  میالدی   1842
از سال 1859 میالدی  دو مقاله نشان می دهد که داروین مدت ها پیش 
تنها  بعد  سال های  در  و  داشته  ذهن  در  را  اندیشه اش  اصلی  خطوط 
است.  کرده  بسنده  اسناد  و  شواهد  کردن  ضمیمه  و  اصالح  و  حک  به 
دارد.  فرعی  بخش های  و  اصلی  بخش  دو  میالدی   1842 جستار 
روند  و  طبیعی  انتخاب  اصل  درباره ی  بیش تر   نخست   بخش  در 
اهلی سازی اشاره شده است )در قالب 3 فصل(. در بخش دوم بر شواهد 
خانوادگی  ارتباط های  و  طبقه بندی  جغرافیایی،  توزیع  زمین شناختی ، 
فصل(.   6 )در  است  شده  تمرکز  جانوران  در  استفاده  بدون  اندام های  و 
در مقاله ی دوم که در سال 1844 میالدی و به شکل مفصل تر از مقاله ی 
می یابیم.  گسترده تر  شکلی  به  را  چهارجوب ها  همان  شده،  نوشته  اول 
تغییرات  اهلی سازی،  حالت  در  جانوران  اندام  تغییرات  مانند:  موضوعاتی 
در شرایط طبیعی و ابزارهای انتخاب طبیعی، تغییرات غرایز و گرایش های 
روانی با اهلی سازی، شواهدی که نشان دهنده ی پیوند نژادهای طبیعی اند، 
درباره ی اشکال میانی جانوران، ظهور تدریجی گونه ها، درباره ی مشابهت 
اندام های  مورفولوژیکی،  ساختارهای  در  یکسانی  طبقه بندی،  اصول  و 

بی ثمر و رشد نیافته و در نهایت خالصه و نتیجه گیری. 
بیندازیم،  گونه ها  پیدایش  اول  چاپ  فصل های  به  نگاهی  اگر  اکنون 
تقریبا خیلی از مفاد آن با مفاد مقاالت یکسان است. هرچند تفاوت هایی 
)تنازع  زیستن  برای  کشمکش  موضوع  نمونه،  عنوان  به  دارد.  وجود  نیز 
دیده  مقاالت  این  در  است،  آمده  اول  چاپ  از  سوم  فصل  در  که  بقا(، 
کتاب  از  را  اندیشه  این  داروین  که  گمان  این  اگر  شاید  نمی شود. 
هنوز  مقاالت  نگارش  زمان  در  بدانیم،  درست  گرفته  مالتوس  رابرت 
است.  بوده  نرسیده  جمع بندی  به  خودش  با  هنوز  شاید  یا  ندیده  را  آن 
باری، با ترجمه ی این کتاب شاید بتوان به درک درست تری از روند تکوین 

اندیشه ی تکاملی داروین دست یافت. 

- محمد معصومی، پژوهشگر و مترجم در حوضه ی فلسفه ی 
علم 
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در طول این همایش ما موفق شدیم تا با سه 
نفر از سخنرانان که از قضا جز گروه مترجمین 
هم بودند، مصاحبه کنیم و چه چیزی بعد از یک 
مصاحبه  یک  از  بیش تر   اختصاصی   گزارش 

اختصاصی می چسبد؟

مصاحبه با خانم حسینی سخنران 
زندگی نامه ی خودنوشت چارلز داروین و 

مترجم کتاب زندگی نامه ی داروین  

می کنم  عرض  نباشید  خسته  و  سالم  ابتدا  در  -دکتر 
خدمت شما و تشکر می کنم بابت این که با مجله ی ما 

مصاحبه کردید.
من هم به شما و خوانندگان مجله ی شما سالم عرض 

می کنم.
ایده ی ترجمه ی کتاب های داروین  -سوال اول این که 

از کجا کلید خورد؟ 
همان طور که در سمینار عرض کردم، بار ترجمه همه بر 
دوش دکتر معمار صادقی بود که همان طور که پاورپوینت 
پیدا  نتوانستند حضور  دالیلی  و  ایشان  دیدید،  را  ایشان 
کنند. عرضم به خدمتتان که اکنون ما در حال ترجمه ی 
کتاب هستیم و احتمااًل تا سال دیگر ترجمه ی کتاب های 

داروین آماده خواهد شد. 
- پس تا سال دیگر آماده خواهد شد؟

بله، به احتمال بسیار زیاد تا سال دیگر آماده خواهد شد.
- آیا از انتشارات دانشگاه تهران منتشر خواهد شد؟ 

خیر، به احتمال بسیار بسیار زیاد انتشارات کرگدن خواهد 
بود.

ترجمه  برای  کتاب  این  انتخاب  برای  شما  انگیزه ی   -
چه بود؟

آقای  پروژه، جناب  همان طور که عرض کردم، مسئول 

دکتر معمار صادقی هستند و آقای معمارصادقی تصمیم 
گرفتند که مجموعه آثار داروین را ترجمه کنند و به من 
با  پیشنهاد دادند که در این بخش زندگی نامه ایشان را 
بقیه ی  اگر  و  کنم  ویراستاری  و  ترجمه  ایشان  با  تعامل 
آثار دیگر  باشید، می بینید که  را حضور داشته  کنفرانس 

داروین را نیز افراد دیگری ترجمه می کنند. 
- با توجه به این که شما  زندگی نامه ی داروین را ترجمه 
کرده و در نتیجه خوانده اید نظر شما درباره ی این کتاب 

و زندگی داروین چه بود؟ 
اولین  این  ولی  خوانده ام  را  زیادی  زندگی نامه های  من 
نظرم  به  و  می کنم  ترجمه اش  که  است  زندگی نام های 
طول  در  که  است  زندگی نامه هایی  زیباترین  از  یکی 
نکات  آن  ترجمه ی  طول  در  و  خوانده ام  خودم  زندگی 
زیادی را درباره ی داروین آموختم و بسیار تحت تاثیر قرار 
گرفتم از زندگی او و فراز و نشیب هایی که در آن تجربه 
کرده است؛ داروین انسان بسیار بسیار خاصی بوده است 

و انسانیت ایشان بسیار شایسته تقدیر است. 
- پس جزو معدود دانشمندانی هستند که این سطح از 

ماجراجویی را در زندگی خود تجربه کرده اند.
دقیقا.

- پس در این کتاب شاهد اتفاق های جالبی خواهیم بود!
اتفاق هایی که  با دقت  این کتاب  در  داروین  دقیقا؛  بله، 
در طول زندگی اش برایش افتاده بود را شرح می دهد؛ از 
جمله مالقات با دانشمندان بزرگ دیگر، نامه نگاری ها و 
فراز و نشیب هایی که در طول زندگی تجربه کرده است. 
تا  و  است  غافلگیرکننده  و  تاثیرگذار  آن  مذهبی  بخش 
حدودی با آنچه به او نسبت می دهند در تضاد است. به 
نظر من کمی صبر کنید تا این کتاب چاپ شود تا بتوانید 
آن را بخوانید و از داستان جالب زندگی ایشان لذت ببرید. 
- اگر بخواهید برای خوانندگان مجله این کتاب را توصیف 
کنید تا عالقه مند شوند به خواندن آن، چگونه آن را توصیف 

می کنید؟
به نظر من هر کسی که به زندگی نامه های افراد بزرگ 

عالقه داشته باشد، از این کتاب لذت خواهد برد.
اولین خاطره ای که به یاد دارد  از  در این کتاب داروین 
تا حدود  است  نوشته  بود،  ماهه  نه  و  سال   4 که حدود 
80 سالگی ایشان. به نظر من چیزی که می توانید برای 
خوانندگان تان بگویید این است که در این کتاب می توانند 
طرز فکر داروین را در تمام طول زندگیش بدانند و هدف  

او را از کارهایش درک کند و احساس خواهند کرد که 
داروین با دیگر دانشمندان متفاوت بوده است. 

-ما سخت مشتاق چاپ شدن این کتاب هستیم و امیدواریم 
بنویسید  این مجله  در  آن  بر  نقدی  آن  از چاپ  بعد  که 

خیلی از همراهی شما متشکریم.
 من هم به نوبه ی خود از مجله ی شما بابت پیگیری این 

مطلب تشکر می کنم. 

مصاحبه با مهدی محمدی مترجم مدخل 
زمین شناسی داروین از دانشنامه ی تفکر 

داروینی کمبریج

مجله ی  این  طرف  از  شما  خدمت  سالم  عرض  -با 
بایوسیستماتیک تشکر می کنم از این که وقتتون رو برای 

مصاحبه با مجله ی ما گذاشتید.
با سالم خدمت شما و همه خوانندگان مجله ی شما. من 

در خدمتم.
برای خوانندگان مجله ی  این است که  اول من  -سوال 
ما که بعد از خواندن مطالب خواستند  بیش تر  درباره ی 

داروین مطالعه کنند، چه منابعی را پیشنهاد می کنید؟ 
داروین دانشمندی هست چند بعدی و این یک واقعیت 
است که تمام دانشمندانی که توانستند انقالب های علمی 
هم  و  بودند  متفکر  هم  که  بودند  کسانی  بزنند،  رقم  را 
در میدان عمل زبردست و هشیار بودند؛ این دو ویژگی 
بود.  دانشمندان  دسته  این  از  داروین  داشتند.  هم  با  را 
غریزه ی تجربی خوبی در مشاهده ی مطالب به صورت 
چیزی  چه  می دانست  که  صورت  این  به  داشت؛  علمی 
عنوان شواهدی مهم  به  را  و چه چیزی  بگذارد  کنار  را 
که  شواهدی  و  مطلب  هر  که  نبود  این طور  دارد.  نگه 

بلکه  کند،  نتیجه گیری  آن  درباره ی  سریع  می کرد  پیدا 
باید در آن  و  تصمیم می گرفت کدام شواهد مهم است 
این  باید  و  بگذارد  باید کنار  را  نظر شود و کدام شواهد 
مسئله را مطرح کرد که داروین اطالعات زیادی داشت و 
این گونه نبود که نیاز داشته باشد گروهی از دانشمندان در 
زمینه های مختلف به او مشورت دهند، بلکه به اندازه ی 
شواهد  مخصوصًا  شواهد،  از  که  داشت  اطالعات  کافی 
زمین شناسی، استنتاج کند و به همین دلیل من معتقدم 
که اگر کسی بخواهد داروین را بشناسد، متد او را بشناسد 
بهتر است چرا که این متد در آینده به او کمک خواهد 
کرد. روش داروین در این گونه مسائل و برخورد با شواهد 
استنتاج  فرضیات  از  گزاره هایی  بتواند  که  بود  گونه  این  
کند که بتواند با مقایسه ی آن گزاره ها با شواهد موجود 
نظر  این  البته  کند.  بررسی  را  فرضیات  کذب  یا  صدق 
شخصی من است و این مطلب بسته مطالعه خواننده هم 
دارد اما در نظر من اگر کسی متد داروین را بشناسد، همه 
چیزهایی که  الزم است راجع به داروین بداند را خواهد 
دانست و همان گونه که در سخنرانی خودم عرض کردم، 
مفید  نیز  علمی  رشته های  بقیه ی  در  می تواند  متد  این 

واقع شود. 
-بنده به عنوان یک دانشجوی صفر کیلومتر اگر بخواهم 
باید شروع  به نظر شما چگونه  بگیرم،  یاد  را  این روش 

کنم؟ 
را  آن  نیز  خودش  و  می کند  پیشنهاد  داروین  که  متدی 
اتفاق هایی  از  رمزگشایی  برای  می کند،  پیاده  عمل  در 
یک  است. چون  مفید  است  افتاده  اتفاق  گذشته  در  که 
سری از متدها در علم برای پیش بینی رویدادهای آینده 
است اما متد داروین برای رمزگشایی اتفاق های گذشته 
پایه ریزی شده؛ مثاًل در زمین شناسی ما می پرسیم چه شد 
که دایناسورها از بین رفتند و مسئله این است که ما در 
هنگام وقوع رخداد شاهد نبودیم و نمی دانیم چه اتفاقی 
افتاده است و در آزمایشگاه نیز نمی توانیم آن را بازسازی 
از  استفاده  با  که  است  این  راه حل  تنها  درنتیجه  کنیم؛ 
تمام شواهد موجود سناریوای بسازیم که همه ی شواهد 
در آن به صورت همزمان صدق کنند و در متون علمی 
سناریویی که بتواند  بیش ترین تعداد از شواهد را به هم 
پیوند بزند، به حقیقت نزدیک تر است. گاهی ممکن است 
که  همان گونه  برسند،  نظر  به  هم  از  دور  کاماًل  شواهد 
سیبی که بر سر نیوتن افتاد را می توان با جزر و مد دریاها 
نسبت داد با این که نسبت به هم دور به نظر می رسند اما 
نظریه ی نیوتن نشان داد هر دوی این رویدادها زیر سقف 
و  کارهاست  اینگونه  از  داروین  کار  و  علت هستند  یک 

دلیل من برای پیشنهاد دادن این 
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مصاحبه با محمد معصومی پژوهشگر و مترجم 
در حوضه ی فلسفه ی علم با زمینه ی تخصصی 

داروین در ایران

با  مصاحبه ای  کردید  موافقت  که  ممنونم  سالم،  -با 
مجله ی ما داشته باشید.

من هم خوشحالم که مجله ی شما به این رویداد اهمیت 
داد.

-خبر خوشی که توی این همایش شنیدیم، این بود که 
گروه شما تحت نظر جناب آقای دکتر معمار صادقی در 
حال ترجمه ی کتاب های داروین به زبان فارسی هستند. 
اما تا آن زمان که کتاب ها به مرحله ی چاپ برسند، به 
دانشجوهای  برای  متخصص  یک  عنوان  به  شما  نظر 
دارد   دوست  که  مطالعه ای  اهل  شخص  هر  یا  ایرانی 
بیش تر  درباره ی داروین بداند چه منابع فارسی ای معرفی 

می کنید؟ 
سوال خوبی کردید؛ با توجه به این که حیطه ی تخصصی 
از دوره ی قاجار به  ایران است،  من نظریه ی تکامل در 
بعد تمام کتاب هایی که در زمینه ی تکامل وجود دارد را 
سال  شناسی  کتاب   یک  قالب  در  و  کرده ام  جمع آوری 
هر  حقیقت  در  می کنم؛  منتشر  عالقه مندان  برای  دیگر 
نظریه ی  و  داروین  درباره ی  قاجار  زمان  از  که  کتابی 
تکامل چاپ شده در این کتاب معرفی شده است. ولی 
اکنون  که  کتاب هایی  از  داروین،  به  عالقه مندان  برای 
وجود دارند می توانم به ترجمه ی نیم بند منشا انواع اشاره 
کنم. همچنین کتاب تکامل ریدلی را خیلی تاکید می کنم 
از  وهاب زاده  آقای  ترجمه ی  با  کتاب  این  بخوانند؛  که 
که  است  شده  چاپ  مشهد  دانشگاهی  جهاد  انتشارات 
کتاب بسیار خوبی است و ریدلی در آن نظریه ی تکامل 
را هم به شکل کالسیک و هم به شکل نوین توضیح 
شده  منتشر  بخوانیم  داروین  چگونه  کتاب  است.  داده 
ندارد؛  دقیقی  ترجمه  اما  ریدلی  مارک  از  هم  باز  جدیداً 
در  است.  شده  ترجمه  عالی  وهابی زاده  آقای  کتاب  اما 

از رویدادهای گذشته  با کسب دانش  این است که  متد 
می توان آینده را با راحتی  بیش تر  پیش بینی کرد. به نظر 

از مطالبی که پرسیدید منحرف شدم؟ 
-خیر مطالب ارزشمندی را بیان کردید. حاال که بحث به 
اینجا رسید، می خواهم بپرسم که شما با عنوان یک فرد 
با مطالعه ی بسیار زیاد در خصوص داروین چه چیزی را 

عامل انقالبی شدن یک دانشمند می دانید؟ 
نشان  او  زندگی  نحوه ی  و  داروین  سلوک  حقیقت  در 
و  زندگی  بزرگ  هدف  یک  راستای  در  او  که  می دهد 
و  است  نمی کرده  تلف  را  وقتی  هیچ  و  می کرده  تالش 
که  است  این  دانشجویان  برای  من  توصیه ی  بهترین 
را در راستای هدف خود قرار دهند و هیچ  زندگی خود 
وقتی را تلف نکنند، ذهن پرسشگر داشته باشند و از تمام 
رویدادهای اطراف نتیجه گیری کنند. در حقیقت وقتی که 
شما ذهن خود را به سوال پرسیدن عادت دهید، خود به 

خود در آینده شما شخصی بزرگ خواهید شد. 
-با تشکر از شما برای مصاحبه با مجله ی ما. اگر بخواهید 
چیزی  خود  درباره ی سخنرانی  عنوان یک پس ختام  به 

بگویید به خوانندگان ما آن چیست؟
در حقیقت می گویم که داروین به عنوان یک زمین شناس 
را  زمین شناختی  تئوری های  تا  شد  بیگل  کشتی  وارد 
بررسی کند. اما در سفر 5 ساله اش یک دگردیسی برای 
او اتفاق افتاد و به عنوان یک زیست شناس بازگشت. من 
به خوانندگان توصیه می کنم که در برابر تغییر باز باشند 
و دنیا را فقط از دیدگاه شاخه ی علمی خود بررسی نکنند.

-خیلی ممنون از وقتی که برای ما گذاشتید.
من هم متشکرم. 

یک  برای  اما  دارد  وجود  زیادی  خیلی  کتاب های  کل 
پیشنهاد  را  ریدلی  تکامل  کتاب  من  زیست شناس، 
برای  عمومی  سطح  در  هم  زیادی  کتاب های  می کنم. 
خوانندگان وجود دارد. به عنوان مثال انتشارات مازیار دو 
یا سه عنوان درباره ی داروین چاپ کرده است که آن ها 

هم کتاب های خوبی اند.
شما  مطالعاتی  تخصصی  زمینه ی  که  این  به  توجه  -با 
نظریه ی تکامل در ایران است، کمی در این باره به ما و 

مخاطبان ما توضیح دهید.
به  ما  که  است  این  بگویم  می خواهم  من  که  چیزی 
صورت تاریخی درباره ی نظریه ی تکامل دچار یک سوء 
برداشت هستیم؛ چه مخالفان نظریه و چه موافقان نظریه 
و برگزاری چنین همایش هایی باید به این مطلب کمک 
کند که چنین سوء تفاهم هایی از بین برود. در کل، کل 
و  علم  تاریخ  پژوهشکده ی  و  مجموعه  این  تالش های 
است که  این  داروین  کتاب های  ترجمه ی  از  کل هدف 
داروین را درست بشناسیم. داروین در ایران مارکسیستی 
این که داروین  یا متریالیستی بوده و اصل مطلب  بوده 

زیست شناس را درست بشناسیم.
-منظورتون جدا از برداشت های سیاسی است؟

بله از لحاظ های ایدئولوژیک و سیاسی و غیره به نظریه ی 
تکامل نگاه نکنید؛ چون تاریخ نشان داده که ما داروین 
در ایران نداشتیم بلکه فقط برداشت های افراد مختلف از 
نظریه بوده که داروین را به ما معرفی کرده و اصل نظریه 
تکامل در ایران حضور نداشته و به نظر من باید داروین 

واقعی را به دیگران بشناسانیم.
-پس دلیل این که حدود 100 سال از نوشتن کتاب های 
همین  نشده اند،  ترجمه  کتاب ها  ولی  می گذرد  داروین 

برداشت هاست؟
بله، درست است. ما چرا باید کتاب هایی درباره ی داروین 
چاپ کنیم قبل از این که کتاب های داروین را چاپ کنیم 
آنکه  از  قبل  بخوانیم  داروین  درباره ی  باید کتاب  و چرا 
کتاب های داروین را بخوانیم؟ امید داریم این همایش ها 

و چاپ کتاب های داروین به این مسئله کمک کند. 
-با توجه به تجربه ی شما در این زمینه از شما می خواهم 
بفرمایید که اگر سمینارها و رویدادهای مشابه این رویداد 

برقرار است، به ما و خوانندگان ما معرفی کنید.
و  تهران  دانشگاه  در  علم  تاریخ  پژوهشگاه  این باره  در 
و  دارند  فعالیت  شریف  دانشگاه  در  تکامل  مدرسه ی 
برقرار  ارتباط  گروه  دو  این  با  است  بهتر  عالقه مندان 

کنند؛ زیرا اطالعات در این دو مرکز بسیار نزدیک مرز مصاحبه
دانش است. 

-بسیار از شما بابت همکاریتان سپاس گزارم.
من هم همینطور. 
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دفتر شلم شوربای پرواز

گرچه  است.  جهان  تمام  در  دانشمندان  بنام ترین  از  یکی  داوینچی، 
دبدبه  پر  اختراع  یک  تا  می آید  هنری  اثر  یک  از  او  افسانه ای  شهرت 
جهات  خیلی  از  است.  داشته  بی شماری  اختراعات  او  اما  کبکبه!  و 
یک  عنوان  به  بلکه  همه چیزدان  یک  عنوان  به  تنها  نه  او  از  می توان 
بوده  آمد  سر  خودش  دوران  علوم  تمام  در  تقریبا  کرد.  یاد  همه چیزتمام 
تا  موسیقی  و  مجسمه سازی  و  هنر  مثل  آن ها  فهم ترین  عامه  از  است. 
کم طرفدارترین آن ها مثل ریاضیات و منطق و فیزیک و کالبدشناسی و 
پزشکی و خواص شناسی و زیست شناسی و حتی علوم جنگی و سیاسی. 
دروغ  کرد  پیدا  چیزی  هر  فرد  این  مغز  در  می توان  می گویم  وقتی  پس 
از  قبل تر  کمی(  )فقط  کمی  به  جلد  پرونده ی  از  بخش  این  در  نگفته ام. 
رونسانس  انقالب  به  می گردیم  بر  افسانه ای  بیگل  و  داروین  چارلز 
دهیم. شرح  برایتان  را  کتابی  نوشتن  داستان  تا  ایتالیا  در  فلورانس  و 

عشق به آسمان:  

او  می داند  باشد،  داشته  اطالع  داوینچی  درباره ی  ذره ای  کسی  هر 
در  کمی  اگر  پرواز.  رویای  بود؛  چیز  یک  عاشق  چیز  هر  از  بیش 
مرد  و  او  از  زیادی  طرح های  که  می بینید  کنید،  جستجو  اینترنت 
نشد(  آن  ساخت  به  موفق  هیچ گاه  دالیلی  به  )که  معروفش  پرنده ی 
این که  از  جدا  و  کند  پرواز  بتواند  که  بود  این  عاشق  داوینچی  می بینید. 
آن  در  اوست  از  است  که عملی  پرنده  ماشین  از یک  قدیمی ترین طرح 
است.  کرده  طراحی  نیز  را  نجات  چتر  بار  اولین  برای  داوینچی  طرح 
پس مانند همه ی دانشمندان اهل عمل کله شق! کاری که او کرد اصولی بود. 
اولین کاری که کرد این بود که پرندگان زیادی خرید، عده ای را کالبدشکافی 
کرد و عده ای را پرواز داد و این گونه مطالعات خود را در زمینه ی پرواز شروع کرد. 
همین مطالعات بود که منجر به نوشته شدن اولین رساله در جهان شد 
که در آن دلیل پرواز پرندگان را با توجه به ساختارشناسی بال پرندگان و 
مقایسه و تطبیق دادن آن با قوانین فیزیک به درستی نمایش داده شده بود. 
در حقیقت به زبان ساده، داوینچی راز پرواز کردن پرندگان را فقط با توجه به 
ساختار بیولوژیک بال آن ها متوجه شد. اینجاست که اهمیت علم ساختارشناسی 
برای الگوبرداری از طبیعت و کنار هم قرار دادن علوم مختلف معلوم می شود.

بال  از  او  که  طرح هایی  از  ببینید؛  می توانید  چیزی  هر  رساله  این  درون 

پرندگان و ساختار آن ها کشیده است تا طرح هایی از ماشینی که ممکن 
است بتواند پرواز کند و حتی لیست خرید! به همین دلیل این دفتر  بیش تر  
به دفتر شلم شوربای پرواز شبیه است تا »رساله ای در باب پرواز پرنده«! 
وقتی  حتی  پرنده  که  این  دلیل  که  فهمید  داوینچی  مختصر  صورت  به 
است.  پایین  و  باال  در  متفاوت  فشار  نمی کند،  سقوط  هم  نمی زند  بال 
خب او دقیقا به این صورت این مطلب را بیان نکرده ولی فهمید که باد 
می گیرد.  اوج  پرنده  که  می کند  عبور  آن  پایین  از  سریع تر  بال  باالی  از 

هوا  در  پرندگان  ماندن  معلق  دلیل  که  بود  شده  متوجه  داوینچی 
اختالف فشار هوا در باال و پایین بال آن هاست. همان طور که در شکل 
را جبران می کند. از سوی زمین   وارده  نیروی وزن  این مسئله  می بینید، 
در این عکس شما نیروهای پرنده در هنگام بلند شدن را می بینید. پرنده به صورت 
غریزی بال های خود را در جهتی حرکت می دهد تا برآیند نیروهای کشش 
بال، مقاومت هوا و نیروی باالبر وارد بر محور پرواز در جهت حرکت آن باشد. 
به عنوان مثال فهمیده بود پرنده ها به صورت ذاتی چگونه بال می زنند که 
به جهت مناسب هدایت شوند. در حقیقت او همه ی این دانش را از راه 
خریدن و آزاد کردن پرندگان و تماشا و طرح برداری از پروازشان نوشت؛ 
در حقیقت پول زیادی داد تا تعدادی پرنده را آزاد )و بقیه را سالخی!( کند.

]جالب است بدانید[:

رساله  این  تمام  داوینچی  لئوناردو   
مختصر  و  مفید  صفحه   18 که  را 
یعنی  است!  نوشته  برعکس  است، 
بعد  صفحه  در  که  همان طور 
آن  خواندن  برای  دید،  خواهید 
دهید! قرار  آیینه  مقابل  را  آن  باید 

را  کتاب  زیر  لینک  در  می توانید  شما 
با ترجمه اش به انگلیسی مطالعه کنید.

]دو صفحه بعد شامل یکی از صفحه های 
به همراه ترجمه ی آن است[  منتخب 

لینـــک... 
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چشم هایی که باید مسواک زد

 کل هدف پرونده جلد از قرار دادن این مطالب، از بررسی تاریخ بیوسیستم 
تا رفتارهای دو سه تا از عجیب و غریب ترین دانشمندانی که فکرش را 
برای  همه  و  همه  باشند،  داشته  فعالیت  بیوسیستم  زمینه  در  نمی کردید 
نشان  که  مطلب  این  بود.  شما  به  بیوسیستم  علم  اهمیت  دادن  نشان 
زمین شناسی،  فیزیک،  جمله  از  مختلف  علوم  به  چقدر  بیوسیستم  دهیم 
است. مربوط  علم  سیستماتیک  شاخه های  همه ی  و  ژن شناسی  جغرافیا، 

جالب است بدانید:

به شدت شبیه  بیوسیستم  علم  فهمیدید،  االن  تا  که  همان طور 
کاری بود که ارسطو در دوران تحقیقاتش در جزیره ی لسبوس 
کرد، شناخت ساختار بدن موجودات زنده، وظیفه ی آن ها و نحوه و 
عادات زندگی جانداران. شاید بخواهید بدانید فایده ی آن چیست؟ 
اکنون با رشد فعالیت های بین رشته ای شناخت ساختار بدن جانداران 
و نحوه ی کارکرد آن منجر به اختراع وسایلی کارآمد با الگوگیری 
از آن، یعنی دقیقا کاری که داوینچی در دفتر شلم شوربای خود 
کرد و یا نوشتن برنامه های نرم افزاری با توجه به نحوه ی رفتار 
جانداران برای تولید هوش مصنوعی است و هیچ کدام از این ها 
اتفاق نمی افتد، مگر آنکه دانشمندی در این حیطه فعالیت کند. 

»چگونه داروین بخوانیم؟«
نی:  نشر  انتشارات  ریدلی،  مارک 
آقای  با  مصاحبه  در  که  همان طور 
حوضه ی  در  )پژوهشگر  معصومی 
کتاب  این  شد  گفته  علم(  تاریخ 
که  است  مناسبی  کتاب های  جز 
مسائل  درک  برای  عام  مخاطب 
پایدار  میراث  دارد.  نیاز  تکاملی 
انقالبی  نظریات  در  باید  را  داروین 
او جست. نظریه های گسترده ی او 
انتخاب  مبنای  بر  تکامل  باب  در 
طبیعی، همگی بر شالوده ی شواهد و 
مستنداتی از تاریخ طبیعی پی ریزی 

شده اند که داروین عمرش را صرف گردآوری آن ها کرد. مارک ریدلی در 
این کتاب، با رویکرد پرسش و پاسخ می کوشد نشان دهد که داروین چگونه 
چگونه  داروین  خواننده ی  و  می نگریست  خود  دغدغه های  و  مسائل  به 
می تواند به درک براهین داروین نائل شود. عمده ی این پرسش و پاسخ ها 
همان هایی هستند که خود داروین در ذهن داشته و آن ها را بر قلم آورده است.

»تکامل« 
جهاد  انتشارات  ریدلی،  مارک 

دانشگاهی مشهد:
با  مصاحبه  در  که  همان طور 
آقای معصومی اشاره شد، ایشان 
مخاطب  برای  را  کتاب  این 
پیشنهاد  داروین  زیست شناس 
نمایانگر  تکامل  کتاب  کردند. 
به  متوازن  و  قوی  نگاه  یک 
ارائه ی  و  است  جمعیت  ژنتیک 
از  کاربردی  فراوان  مثال  های 

و دست یافتنی تر  را بس جذاب  تر  اخیر  ویرایش  این  جانوران،  و  گیاهان 
می کند. زیست شناسی تکا ملی یک علم بالنده است. فهرست موضوع های 
تکاملی  زیست شناسان  امروزه  می نماید.  هول انگیز  به گونه ای  آن  متنوع 
آن ها  از  برخی  که  مشغولند  به  پژوهش  علوم  از  چندی  رشته های  در 
همچون ژنتیک مولکولی جوان است و شتابان در حال گسترش و بعضی 
با  را  یافته های خود  است که  و جنین شناسی  ریخت شناسی  دیگر چون 
زیست شناسان  گرد  آورده اند.  روندی طوالنی  در طی  و  بیش تر   تامل  
سا ده  شیمیا یی  ماده ی  از  که  می کنند  کار  گوناگونی  مواد  با  تکاملی 
فسیل های  و  جنگل  در  حیوانات  رفتار  تا  آزمایش  لوله ی  در  عریان  و 
گرد آوری شده از سنگ ها و صخره های لخت و بی آب  و  علف متغیر است. 

چه تماشا کنیم؟ : 
خب همیشه ی همیشه هم حس مطالعه نیست و باید آن را ایجاد کنیم. به 
همین دلیل یک مجموعه مستند شگفت انگیز را به مخاطبان پیشنهاد می دهم.

»چگونه گورخر راه راه شد«
لئو گراسه، انتشارات نشر نو: 

از  یکی  بی شک  می شود،  محسوب  زیست شناسی  حوضه ی  در  جوان  دانشمندی  که  این  با  گراسه  لئو 
نفر  هزار   700 از  بیش  کثیف  زیست شناسی  نام  به  یوتوب  رسانه ی  در  او  کانال  آن هاست.  محبوب ترین 
خودش  مشاهدات  و  علمی  پژوهش های  جدیدترین  از  گرفتن  الهام  با  کتاب  این  در  او  دارد.  دنبال کننده 
که  می دهد  نشان  می کند.  آشنا  جالب  کاوش های  از  مجموعه ای  با  را  خواننده  آفریقا،  علفزارهای  در 
رازهای  تبیین  برای  گراسه  می آید.  نظر  به  ابتدا  در  که  هستند  چیزی  از  پیچیده تر  بسیار  طبیعی  پدیده های 
گر  که  می کند  بیان  چنان  آن  و  می آمیزد  هم  در  را  جانبی  تفکر  و  تکاملی  زیست شناسی  جانوران،  رفتار 
رابطه ی  به  انتهای کتاب  نادیده گرفتن پیچیدگی مسئله نمی انجامد. در  به ساده سازی و  اما  چه ساده است 
می پردازد. ما  سرنوشت  و  رفتار  بر  آن  تاثیر  و  )ساوانا(  آفریقا  علفزارهای  در  زادگاهش  با  انسان  خاص 

دریا.  دنیای  از شگفتی های  است  مستند  سریالی   2 آبی  سیاره ی  سریال 
ساخت این مستند : 

The Blue Planet II

4سال به طول انجامیده و گروه سازنده ی آن به 200 نقطه از مناطق دریایی 
سفر کردند. این مستند در لیست رتبه 1 در سریال ها در وبسایت مرجع آی ام 
دی بی قرار گرفته است. خبر خوش این است که شما می توانید قسمت اول 
این سریال را به رایگان در کانال آپارات مجله بیوسیستماتیک تماشا کنید.

تا پرونده جلد بعدی، هدف خود را مشخص کنید، ذهن خود راپرسشگر 
کنید و هرگز تسلیم نشوید...

چه بخوانیم؟ :

با توجه به این که تا انتشار کتاب های داروین توسط گروه آقای معمار صادقی 
و همکارانش از انتشارات کرگدن مدت زیادی مانده، وقت مناسبی است تا 
خود را برای خوراک پیش رو با یک پیش غذا آماده کنیم، انتخاب با شما:

5 دقیقه
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بیوسیستماتیک  جانوری

دنیای مدرن امروزه همواره در حال حرکت به سمت کشف علت پدیده 
موجود  عناصر  و  طبیعت  از  بهتر  بهره گیری  راه های  و  حیات  منشا  ها، 
و  طبیعت  مطالعه ی  به  نیاز  شرایطی،  چنین  در  و  می رود  پیش  آن  در 
پایه  علوم  می شود.  حس  پیش  از  بیش  پایه،  علوم  به  توجه  و  جانوران 
و  پایه  که  می شود  شامل  را  علومی  پیداست،  نامش  از  که  گونه  همان 
اساس و زیربنای علوم دیگر را در بر می گیرند و رشته ی زیست شناسی، 
از جمله رشته ها در دامنه ی علوم پایه است که پایه و اساس بسیاری از 
علوم و رشته های دیگر را شامل می شود. از مهم ترین حوزه های رشته ی 
زیست شناسی، می توان به رشته ی بیوسیستماتیک جانوری که امکان ورود 
به آن در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد مقدور است، اشاره کرد.
در تعریف لغوی، بیوسیستماتیک به علمی اطالق می شود که به طبقه بندی 
و مطالعه ی جانوران و گیاهان مبتنی بر مطالعه ی تکامل ژنتیکی جمعیت 

و ویژگی های آن ها می پردازد.
اختیار  را در  این رشته  از  تا اطالعات جامع تری  برآنیم  این مطلب  ما در 

مخاطبان و عالقمندان قرار دهیم.

طبقه بندی
تنوع، قاعده ی طبیعت است. چشمگیرترین جنبه ی دنیای زندگی، 
تنوع و منحصر به فرد بودن اجزای آن است. در حال حاضر بیش از 
یک میلیون گونه ی حیوانات و نیم میلیون گیاه قباًل تعریف شده اند 
نشده  توصیف  هنوز  زنده  گونه های  تعداد  مورد  در  تخمین ها  و 
است  ممکن  گونه  هر  این،  بر  عالوه  است.  میلیون  ده  تا  سه  بین 
در اشکال مختلف مانند جنس، سن، اشکال فصلی، مورفولوژی و... 
وجود داشته باشد. اگر طبقه بندی و نظم و ترتیب وجود نداشته باشد، 
سروکار داشتن با این تنوع عظیم غیرممکن خواهد بود. جانورشناسی 
و  نظم  را  حیوانات  دنیای  تنوع  این  تا  می کند  تالش  سیستمیک 
ترتیب دهد و روش ها و اصولی را تدوین کند تا این کار ممکن شود.

تعریف تاکسونومی)طبقه بندی(
 تاکسونومی نظریه و ممارست در شناسایی گیاهان و حیوانات است. 
طبقه بندی  مطالعه ی  در  پیچیده  اصول  با  طبقه بندی  حقیقت،  در 
ارگانیسم ها سروکار دارد. این علم عملکردی است که به شناسایی، 
سراسر  در  ارگانیسم ها  مختلف  انواع  طبقه بندی  و  نام گذاری 
تاکسو  یونانی  کلمات  از  “تاکسونومی”  کلمه ی  می پردازد.  جهان 
“طبقه  اصطالح  است.  شده  گرفته  قانون(   =( نومی  و  چیدمان(   =(
توسط    A.P.de Candolle.شد ابداع   1813 سال  در  بندی” 
دانشمندان مختلف سعی کرده اند تاکسونومی را از دیدگاه خود تعریف 
کنند. برخی از تعاریف پذیرفته شده از تاکسونومی به شرح زیر است:

- طبق گفته های میسون Mason 1950  تاکسونومی عبارت است از پیوند 
تمام حقایق درباره ی موجودات با یک مفهوم و بیان روابط متقابل موجودات.
مطالعه ی  عنوان  به  را  تاکسونومی   )1959(Harrison هریسون   -
اصول و شیوه های طبقه بندی، به ویژه در روش ها، اصول و حتی بخشی از 

آن، نتیجه ی طبقه بندی بیولوژیکی تعریف کرد.
مطالعه ی  عنوان  به  را  تاکسونومی   )1961(Simpson سیمپسون   -
نظری طبقه بندی، شامل مبانی، اصول، رویه ها و قوانین آن تعریف می کند.
- هیوودز Heywoods)1967( تاکسونومی را به عنوان روش تنظیم 

و تفسیر اطالعات تعریف کرد.
روشی  عنوان  به  را  آن   )1967(Blackwelder ولدر   بلک   -
این  توضیح می دهد.  ارگانیسم ها  انواع مختلف  به  دستیابی  برای  روزمره 
مطالعه ی  داده ها،  انتشار  نمونه ها،  شناسایی  و  جمع آوری  شامل  تعریف 
ادبیات و تجزیه و تحلیل تغییرات نشان داده شده توسط نمونه ها است.

- طبق نظر جانسون Johnson)1979( تاکسونومی علم تنظیم فرم 
بیولوژیکی به ترتیب است.

- کریستوفرسن Christoffersen)1995( تاکسونومی را به عنوان 
سیستم  یک  به  طبقه بندی  ترتیب  و  نظم  و  نام گذاری  شناخت،  شیوه ی 
کلمات سازگار با هر نوع روابط در بین گونه هایی که محقق در طبیعت 

کشف کرده است، تعریف می کند.

سیستماتیک
در  موجودات  زندگی  اشکال  روابط  و  تنوع  مطالعه ی  سیستماتیک 
کلمه ی  عنوان  تحت  بار  نخستین  کلمه  این  است.  انقراض  حال 
یونانی سیستما و توسط لینه در نسخه ی چهارم از کتابش به نام 

Systema Nature در سال 1735 به کار برده شد.

تعریف سیستماتیک
 Blachwelder and بویدن  و  ولدر  بلک  گفته های  طبق   -
انواع  با  که  است  زمینه ای  کل  سیستماتیک   )1952(boyden
دارد. سروکار  آن ها  تکامل  و  طبقه بندی  آن ها،  تفاوت های  حیوانات، 
- سیمپسون Simpson)1961( سیستماتیک را به عنوان مطالعه ی 
علمی که به انواع و تنوع موجودات و هر گونه رابطه بین آن ها می پردازد 

تعریف می کند.
سیستماتیک   )1967(Blackwelder ولدر  بلک  گفته ی  طبق   -
عبارت است از علمی که هم طبقه بندی و هم رده بندی و کلیه ی جنبه های 
دیگر رفتار با انواع موجودات زنده و داده های جمع آوری شده درباره ی آن ها 

را در بر می گیرد.
نظریه،  عنوان  به   )1995(Christoffersen کریستوفرسون   -
به  دادن  نظم  یعنی  کشف،  سیستم های  شناسایی  در  عمل  و  اصول 
کلیه ی  با  مطابق  تاکسون ها  کلی تر  سیستم های  به  ارگانیسم ها  تنوع 
است. کرده  تعریف  سیستماتیک  صورت  به  را  علنی  فرایندهای 

می توان  را  سیستماتیک   )1999(Padian پادیان  گفته ی  به   -
داده های  مجموعه  از  استفاده  عنوان  به  طبقه بندی  فلسفه   عنوان  به 
به  رده بندی  و  سیستماتیک  اصول  توسط  شده  هدایت  ارگانیک 
کرد. مشاهده  فعالیت  این  از  مراتبی  سلسله  یا  جدول  نتیجه ی  عنوان 

رابطه تاکسونومی با سیستماتیک

به  با سیستماتیک  تاکسونومی  رابطه ی  کاپور )1998( در نظر گرفت که 
نوعی مانند فیزیک نظری با کل حوزه ی فیزیک است.  تاکسونومی شامل 
تکامل  و  تاکسونومی  اما سیستماتیک شامل  است  نام گذاری  و  رده بندی 
دارد.  بخش  واقع دو بخش سیستماتیک وجود  زبان ساده، در  به  است. 
اول، تاکسونومی، مربوط به توصیف و نام گذاری انواع مختلف ارگانیسم ها، 

چه موجود و چه در حال انقراض است.
 این دانش توسط مؤسساتی که دارای مجموعه ارگانیسم هایی هستند که با 
داده های مربوطه تهیه شده اند پشتیبانی می شوند. بخش دوم سیستماتیک، 
تکامل، مربوط به درک چگونگی پدید آمدن همه ی این نوع حیوانات در 
وهله ی اول است و کشف این که امروزه چه فرآیندهایی برای حفظ یا تغییر 
آن ها وجود دارد. سیستماتیک از طبقه بندی به عنوان ابزاری برای درک 

ارگانیسم ها استفاده می کند.
سیستماتیک روش ها و تئوری های جدیدی را که می توان برای طبقه بندی 
گونه ها بر اساس شباهت صفات و مکانیسم های احتمالی تکامل استفاده 

کرد و تغییر در ژن یک جمعیت با گذشت زمان را روشن می کند.

تفاوت های عمده بین تاکسونومی و سیستماتیک را می توان 
به شرح زیر خالصه کرد:

1. تاکسونومی مهم ترین شاخه ی نظام مند است و بنابراین سیستماتیک 
حوزه ی وسیع تری از آن است.

شناسایی  و  طبقه بندی  توضیحات،  نام گذاری،  به  مربوط  تاکسونومی   .2
این  همه  برای  چیدمان  تهیه ی  برای  سیستماتیک  اما  است،  گونه ها 

کارکردهای تاکسونومی مهم است.

3. تاریخچه تکاملی یک گونه تحت سیستماتیک مطالعه می شود اما در 
تاکسونومی این گونه نیست.

4. عوامل محیطی ارتباط مستقیمی با سیستماتیک دارند اما در تاکسونومی 
به طور غیرمستقیم مرتبط است.

به درستی  اگر  اما  است،  تغییر  در معرض  زمان  مرور  به  تاکسونومی   .۵
انجام شود، سیستماتیک تغییر نمی کند.

 
مراحل در طبقه بندی

چندین مرحله از طبقه بندی وجود دارد مانند:

ناخالص  ویژگی های  اساس  بر  گونه ها  مرحله  این  در  آلفا:  1.طبقه بندی 
مورفولوژیکی شناسایی و مشخص می شوند.

این مرحله گونه ها طبق سیستم طبقه بندی سلسله  بتا: در  2.طبقه بندی 
مراتبی مرتب می شوند.

3.طبقه بندی گاما: در این مرحله تفاوت های درون گونه ای و تاریخ تکاملی 
مورد بررسی قرار می گیرد.

می توانند  تاکسونومی  و  سیستماتیک  تئوریک،  نظر  از  اگرچه 
نظر طبق  عملکرد،  در  تفاوت  عمل،  در  اما  باشند،  مترادف 
یک  و  سیستماتیست  یک  و  است  آشکار   )2005(Wagele
تاکسونومیست می توانند تحلیل های متفاوتی را از یک پدیده ارائه دهند.

اهمیت  و  اساسی  مفهوم  تعریف، 
سیستماتیک و طبقه بندی

رقیه اورنگ

15 دقیقه
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تاکسونومی کالسیک:
قابل  مورفولوژیکی  شخصیت های  اساس  بر  کالسیک  طبقه بندی 
با  کالسیک  طبقه بندی  می شود.  گرفته  نظر  در  عادی  افراد  با  مشاهده 
جانورشناسی(،  )پدر  ارسطو  آن  دنبال  به  و  گرفت  سرچشمه  افالطون 
تئوفراستوس )پدر گیاه شناسی( تا لینئوس )پدر تاکسونومی( و معاصرانش.

1.گونه ها بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی محدود می شوند.
2.فقط چند شخصیت برای طبقه بندی به کار می رود.

3.از چند فرد یا نمونه های حفظ شده آن ها برای مطالعه استفاده می شود 
و به آن مفهوم تایپولوژیکی گفته می شود.

4.اعتقاد بر این است که گونه ها ایستا هستند.
۵.گونه ها مرکز مطالعه اند و زیر واحد های آن مهم نیست.

تاکسونومی مدرن )سیستماتیک جدید(:

ابداع   )1940( هاکسلی  جولیان  توسط  سیستماتیک  جدید  اصطالح 
که  است  سیستماتیک  مطالعه  یک  جدید  سیستماتیک  است.  شده 
کالسیک،  مورفولوژی  بر  عالوه  می گیرد.  نظر  در  را  شخصیت ها  انواع 
ژنتیک،  اکولوژی،  بیوشیمی،  فیزیولوژی،  سیتولوژی،  آناتومی،  شامل 
تایپولوژیکی  نمونه  چند  جای  به  جمعیت  کل  از  و...  رفتار  جنین شناسی، 
است. در مقابل، سیستم شناسی کالسیک مبتنی بر مطالعه ی صفات عمدتًا 
مورفولوژیکی یک یا چند نمونه با شواهد پشتیبان از زمینه های دیگر است. 
نامیده  بیوسیستماتیک  نیز  یا  و  سیستماتیک جدید، سیستماتیک جمعیت 
می شود و تالش می کند تا رابطه ی تکاملی بین ارگانیسم ها برقرار کند. 

1.سیستماتیک جدید مبتنی بر انواع تغییر در گونه ها است.
برای  نیز  دیگری  تحقیقات  مورفولوژیکی،  تغییرات  کنار  2.در 

شناخت انواع صفات انجام می شود.
انجام  بیولوژیکی  صفات  انواع  اساس  بر  گونه ها  محدودیت  3.تعیین 

می شود. به آن تعریف محدودیت بیولوژیکی نیز گفته می شود.
4.صفاتی که نشان دهنده ی ابتکار و پیشرفت است، پیدا می شوند.

۵.روابط متقابل بیرون آورده می شود.
6.گونه ها به عنوان واحد پویا در نظر گرفته می شوند.

اهداف و وظایف مختلف یک تاکسونومیست:

از منابع مختلف. 1.فهرست کردن و حفظ تنوع زیستی جمع آوری شده 
2.ایجاد تمایز در بین تغییرات موجودات و تنظیم آن ها بر اساس روابط یا 

ارتباطات آن ها.
3.ارائه ی نام علمی برای گونه ها، به گونه ای که فرد می تواند در صورت 

لزوم آن ها را ضبط و بازیابی کند.
دادن  قرار  برای  افراد  انتخاب  برای  قوانین  از  مجموعه ای  4.ایجاد 

گونه ها در طبقه بندی سلسله مراتبی.
۵.مطالعه ی روابط ژنتیکی و فیلوژنتیک بین اشکال زندگی.

6.استفاده ی گسترده از رایانه برای تجزیه و تحلیل و تمایز روابط 
درونی و ویژه بین موجودات زنده.

اطراف  در  جذاب  زیستی  تنوع  فهمیدن  کلید  سیستماتیک 
مورد  در  بنیادی  دانش  از  بهره گیری  با  سیستماتیک  است.  ما 
چشم انداز  حفظ  و  زیست  محیط  از  حفاظت  منابع،  پایدار  مدیریت 
سیستمی  زیست شناسی  می برد.  سود  انسان  از  غذایی،  امنیت  به 
و  حفظ  موفقیت آمیز  اجرای  برای  را  سیاست هایی  ایجاد  مهارت 
مدیریت تنوع زیستی ما فراهم می کند که داشتن کیفیت طوالنی 
است. مهم  بسیار  ما  ماهیت  همچنین  و  ما  برای  زندگی  مدت 

سهم سیستماتیک در زیست شناسی را می توان در دو بخش مورد 
بررسی قرار داد: 

زیست شناسی نظری و زیست شناسی کاربردی
الف(: زیست شناسی نظری:

سیستماتیک نقش مهمی در زمینه ی زیست شناسی نظری داشته است، از جمله:
1.مسئولیت ایجاد مشارکت مفهومی مانند تفکر جمعیت را بر عهده دارد.
2.مسئولیت حل مشکالت تکثیر گونه ها را بر عهده دارد. در واقع ساختار 

گونه ها و فرآیندهای تکاملی را نشان می دهد.
3.ویژگی های تکاملی نیز از طریق تاکسونومی کاماًل مشخص شده است.

4.همچنین در پیشرفت علوم رفتاری نقش مهمی داشته است.
بررسی  زیرا هیچ  بوم شناسی است،  برای مطالعه ی  ۵.طبقه بندی کلیدی 
زیست محیطی را نمی توان انجام داد مگر این که همه ی گونه های دارای 

اهمیت اکولوژیکی مشخص شوند.

ب( زیست شناسی کاربردی:
سیستماتیک درک اساسی درباره ی مؤلفه های تنوع زیستی را برای تصمیم گیری 
آن ها:  مهم ترین  می کند.  فراهم  پایدار  استفاده  و  حفاظت  مورد  در  مؤثر 

1.کشاورزی و جنگل داری: در حال حاضر با مشکل حاد نجات محصوالت 
زراعی و درختان خود از جمله انواع آفات مواجه هستیم. بنابراین، الزم است 
نام صحیح چنین آفاتی را قبل از کنترل مناسب و ریشه کن کردن آن ها 
بدانید. تاکسونومیست ها می توانند کلید شناسایی صحیح گونه های آفت را 
که برای کنترل مؤثر آن بسیار مهم است، در اختیار ما قرار دهند. به همین 
ترتیب، بسیاری از بیماری های گیاهی توسط عوامل خاصی ایجاد می شوند. 
شناسایی صحیح این عوامل خاص برای از بین بردن آن ها بسیار مهم است.

2.کنترل بیولوژیکی: برای کنترل بیولوژیکی آفات می توان دشمنان طبیعی آفات 
را معرفی کرد. کنترل بیولوژیکی بسیار مقرون به صرفه تر از کنترل شیمیایی است.

3.بهداشت عمومی: طبقه بندی نقش مهمی در برنامه ی بهداشت عمومی نیز 
دارد. تعدادی از بیماری ها وجود دارد که توسط بسیاری از بندپایان گسترش 
می یابد. بنابراین، اقدامات کنترل شده ی ما باید برای حمله به گونه های هدف 
برنامه ریزی شود. به عنوان  مثال، همه ی انواع پشه های آنوفل مسئول انتقال 
ماالریا نیستند. تنها برخی از این پشه ها می توانند انگل ماالریا را انتقال 
دهند و شناسایی این انواع در حوزه ی مطالعاتی سیستماتیک قرار می گیرد.

گیاهان،  جدید  بیماری های  و  آفات  از  بسیاری  4.قرنطینه: 
کشور  یک  از  می توانند  نقل  و  حمل  طریق  از  انسان ها  و  حیوانات 
بررسی  برای  محترم  دولت های  کنند.  سرایت  دیگر  کشور  به 
مناطق  در  را  شده ای  قرنطینه  آزمایشگاه های  انتقال ها،  این گونه 
شناسایی  سیستماتیست ها در  کرده اند.  ایجاد  بنادر  مانند  مختلف 
دارند. اساسی  نقش  این جا  در  بیماری ها  و  آفات  این  سریع 

۵.مدیریت حیات وحش: در حال حاضر توجه زیادی به حفاظت از حیات 
وحش شده است. کشتار غیر قابل کنترل و قطع درختان قباًل منجر به ایجاد 
اختالل زیادی در محیط طبیعی شده است. تاکسونومیست ها می توانند با 
اقتصادی و زیست محیطی آن، به همه  شناسایی حیات وحش و اهمیت 
محافظان محیط زیست کمک کنند. این وظیفه برای حفظ و محافظت از 

تنوع زیستی ما مهم است.

6. اکتشاف مواد معدنی: شناسایی جانوران و گیاهان در سنگ های رسوبی 
تصویر روشنی از توالی وقایع زمین شناسی را نشان می دهد که به جستجوی 
سوخت ها و ذخایر معدنی کمک می کند. دیرینه شناسان نقش عمده ای در 
شناسایی چنین نمونه های فسیلی ای در سنگ های رسوبی ایفا می کنند و 
بنابراین تصویر واضحی از توالی صحیح وقایع زمین شناسی به ما می دهند. 
است. بوده  آمریکا  در  صنعت سازی  در  بزرگی  موفقیت  کارهایی  چنین 

کاربرد  انگل ها  و  بیماری  ناقلین  به  مربوط  اطالعات  ملی:  7.دفاع 
در  بیولوژیکی  از عوامل  استفاده  است.  ملی  دفاع  در  آشکار سیستماتیک 
تالش های  به  آن ها  از  بهره گیری  عمل،  در  و  است  اقتصادی  جنگ ها 
برای  بالقوه  بیماری  عوامل  شناسایی  این،  بر  عالوه  دارد.  نیاز  کم تری 
سالمتی جمعیت نظامی و غیرنظامی در سراسر جهان بسیار حیاتی است.

برخی  تشخیص  در  مهمی  نقش  تاکسونومیست ها  محیطی:  ۸.مشکل 
در  آفات  دفع  سموم  از  برخی  کرده اند.  ایفا  زیست محیطی  مشکالت  از 
این  از  حاصل  تخریب  و  می شوند  وارد  اکوسیستم  غذایی  زنجیره ی 
یک  اینجا  در  می گیرد.  صورت  خاصی  گرمسیری  سطح  در  آفت کش ها 
ایفا  مشکلی  چنین  تشخیص  در  مهمی  نقش  می تواند  تاکسونومیست 
حال  در  دهد.  انجام  آن  کنترل  برای  را  مهمی  اقدامات  می تواند  و  کند 
نظر  در  زیست محیطی  مهم  مشکل  یک  عنوان  به  آب  آلودگی  حاضر 
توسط  آب ها  آلوده کننده ی  ارگانیسم های  شناسایی  است.  شده  گرفته 
تاکسونومیست ها، اطالعات سریع را برای تشخیص آلودگی ارائه می دهد.

9.باروری خاک: برخی ارگانیسم ها در افزایش باروری خاک نقش 
مدیریت  برای  موجوداتی  چنین  شناختن  بنابراین،  دارند.  مهمی 
صحیح آن ها در کشاورزی ضروری است. شناسایی آن ها در دامنه ی 
زیست شناسی  در  سیستماتیک  کل  در  و  تاکسونومی  کاربردهای 

کاربردی قرار می گیرد.
10.در تجارت: بسیاری از حیوانات و محصوالت حیوانی توسط انسان به 
ابریشم،  مانند: عسل،  قرار می گیرند  استفاده  مورد  تجاری  کاالی  عنوان 
در  مهمی  نقش  مفید  گونه های  دستکاری  با  غیره. سیستماتیک  و  رنگ 
افزایش و بهبود کیفیت این محصوالت دارد. البته در اینجا به صحیح یا 

غلط بودن این امر نمی پردازیم.
دانشگاه ها،  در  حاضر  حال  در  تاکسونومیست ها  و  سیستم شناسان 
مراکز  سایر  و  وحش ها  باغ  و  صنایع  آژانس ها،  موزه ها،  پژوهشگاه ها، 
یا  و  تاکسونومیست  یک  می شوند.  گرفته  کار  به  غیردولتی  و  دولتی 
برای  شرایط  واجد  معلمی  و  است  دیده  آموزش  خوب  سیستماتیست 
علمی  زمینه ی  زیرا  است  زیست شناسی  یا  جانورشناسی  دوره ی  تدریس 
دارد. زیست  محیط  و  ژنتیک  فیزیولوژی،  مورفولوژی،  در  عالی ای 

تاکسونومی  و  کالسیک  تاکسونومی 
مدرن

سهم سیستماتیک در زیست شناسی:
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در نهایت امر، می توان گفت که بیوسیستماتیک با ارائه ی چارچوبی برای 
متحد  را  زیست شناسی  همه  آن ها،  متقابل  ارتباط  و  گونه ها  تنوع  درک 
می کند. ادغام رویکردهای مولکولی، سیستماتیک را به خط مقدم تحقیقات 

بیولوژیکی سوق داده است.
اهمیت بیوسیستماتیک در زیست شناسی را می توان به شرح زیر عنوان کرد:

روی  در  موجود  آلی  زیستی  تنوع  از  واضح  تصویری  1.بیوسیستماتیک 
زمین به ما می دهد.

است  حیات  فیلوژني  بازسازي  به  مجاز  که  را  اطالعاتي  اعظم  2.بخش 
فراهم مي کند.

بنابراین آن ها را برای  3.پدیده های تکاملی متعددی را آشکار می کند و 
مطالعه ی گاه به گاه توسط سایر شاخه های زیست شناسی در دسترس قرار 

می دهد.
4.تقریبًا به طور انحصاری اطالعات مورد نیاز کل شاخه های زیست شناسی 

را تهیه می کند.
۵.در مطالعه ی ارگانیسم های مهم زیست محیطی و پزشکی ضروری است.
این حوزه ی مطالعاتی، طبقه بندی هایی را ارائه می دهد که در اکثر 
بیوشیمی،  تکاملی،  زیست شناسی  مانند  زیست شناسی  شاخه های 

ایمونولوژی، بوم شناسی، اخالق و تاریخ بسیار ارزشمند است.

https://sites.google.com/site/
lutfurrahmansaikia/a-note-on-iczn/home/
animal-taxonomy
https://www.google.com/url?sa=t&source=w
eb&rct=j&url=https://www.uwo.ca/biology/
pdf/undergraduate/Bio4289BOutline.pdf&ve
2ahUKEwjhspeB4vPnAhXRxoUKHUyUC=d
fwQFjAAegQIBhAC&usg=AOvVaw1JcAHn
Hu7Hsw5kI4f5FO31
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Systematics

ابتدا به دانشگاه های دولتی کشور که در رشته ی بیوسیستماتیک 
جانوری دانشجو می پذیرند، می پردازیم.

)این رشته صرفا در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو 
می پذیرد.(

در زیر جدولی از نام دانشگاه های دولتی که رشته ی بیوسیستماتیک را دارا 
هستند مشاهده می نمایید:

 

همچنین در زیر می توانید دانشگاه های پیام  نور که رشته ی زیست شناسی 
گرایش بیوسیستماتیک جانوری را ارائه می دهند مشاهده نمایید : 

شهر محل تحصیلنام دانشگاه
مرکزی- اراکدانشگاه اراک

تهراندانشگاه تهران

سبزواردانشگاه حکیم سبزواری
زنجاندانشگاه زنجان

شهر کرددانشگاه شهرکرد
کرماندانشگاه شهید باهنر

تهراندانشگاه شهید بهشتی
اهوازدانشگاه شهید چمران

شیرازدانشگاه شیراز
مشهددانشگاه فردوسی
گرگاندانشگاه گلستان
رشتدانشگاه گیالن 
خرم آباددانشگاه لرستان
یاسوجدانشگاه یاسوج

شهر محل تحصیلنام دانشگاه
تهران شرقدانشگاه پیام نور استان تهران 
واحد قشمدانشگاه پیام نور استان هرمزگان

رشته ی  در  دانشجو  پذیرش  که  کشور  آزاد  دانشگاه های  نیز  زیر  جدول 
زیست شناسی گرایش بیوسیستماتیک جانوری را دارند نمایش می دهد: 

www.sanjesh.org                                سایت سنجش آموزش کشور به نشانی

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه ازاد اسالمی واحد ورامین

دانشگاه و محل تحصیل

منبع

الدن جان نسار

بیوسیستماتیک جانوری در دانشگاه ها

منابع
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از هر دری سیستماتیک جایی است که 
از دیدگاه دانشمندان و زیست شناسان 

صاحب نظر به موضوعی می پردازیم. 

مقدمه:
است.  متفاوت  تجربی  علوم  گوشه های  بقیه ی  با  زیست شناسی  دنیای 
علت  وجود  سر  که  می بینیم  این جا  در  علم،  گوشه های  تمام  برعکس 
برای وجود چیزی جنجال است. به عنوان مثال همیشه این سوال ذهن 
دانشمندان را درگیرکرده است که چرا شاهد وجود اندام ها، ساختارها و یا 
به طور کلی هر چیز بدون کاربردی در ساختار جانداران هستیم. در »از هر 
دری سیستماتیک این جلد« )که از اتفاق جلد اول هم هست( از دیدگاه 
زیست شناس جوان لئو گراسه به این موضوع می پردازیم. شما می توانید 
برای اطالعات بیشتر درباره ی منبع این نوشته به پرونده جلد، بخش آخر 

مراجعه کنید.
چرا گاوهای ماده شاخ دارند؟ چرا ماده بیشتر آنتیوپ های کوچک شاخ ندارند؟ 
چرا مردها پستان دارند؟ چرا کفتار ماده کلیتوریسی دارد که برای چشم 
غیرمسلح قابل تمیز از اندام جنسی کفتار نر نیست؟ به بیان کلی تر، پرسش 
این است: چرا بعضی از ویژگی های ریختی که ظاهرا کارکردشان مختص 
یکی از دو جنس است، در جنس دیگر نیز وجود دارد؟ این مسئله مدت هاست 
است.  کرده  مشغول  خود  به  را  زیست شناسی  نظریه پردازان  ذهن  که 

برای روشن تر شدن مسئله، دوباره به وجود پستان در مردان می پردازیم: 
پستان در زنان در امر مهم و محکمی برای بقا نقش دارد: تغذیه ی فرزندان؛ 
در آن مجاری شیر به هم می رسند و باعث ایجاد ارتباط بین غده های شیری 
درون سینه ی مادر با دهان نوزاد می شود. اما کارکردش در مردان مشخص 
نیست: فایده ی داشتن یک جفت پستان در جنس نر چیست اگر قرار نیست 
نوزادی با آن تغذیه شود؟ در حقیقت سوال این است: »در دنیای پیچیده ی 
بیوسیتماتیک، وجود هر ساختاری در بدن جاندار حتما باید دلیلی داشته باشد؟« 
طبیعی،  انتخاب  که  دارند  توافق  مطلب  این  روی  زیست شناسان  همه ی 
قدرتمندترین قانون اثرگذار بر تکامل بدن جانداران است. این مطلب در 
علفزارهای بزرگ آفریقا )زادگاه هوموساپینس ها یا انسان کنونی( به شدت 
قابل مشاهده است. اگر فردی امتیاز یا برتری نسبتا کوچکی داشته باشد، 
فرزندان  بیش تری تولید می کند. اگر این فرزندان همان امتیاز را به ارث 

5 دقیقه

امیرعلی قهرمانی آقاباقر

اندام جنسی در کفتار ماده

اندام جنسی در کفتار نر
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تکاملی  سناریوهای  که  است  باور  این  بر  دیگر  فکری  مکتب  اما 
کاربرد  هیچ  اصال  نر  پستانک  آن ها  در  که  دارد  وجود  امکان پذیری 
ماده  جنس  ماده اند:  ابتدا  در  انسان  رویان های  تمام  ندارند.  عملی 
می کند.  متمایز  آن  از  را  خود  نر  جنس  که  است  پایه ای  شکل 
به  می شوند.  ظاهر  آبستنی  هفتم  هفته ی  در  نر  هورمون های  نخستین 
عبارتی دیگر رویان نر ناگزیر است اندام هایش را با موادی در اختیار دارد 
از هفته ی  از آن جا که پستانک ها  از آن مادینه بودند.  بسازد که تا پیش 
ششم وجود دارد، رویان نر نیز آن ها را حفظ می کند. در این نقطه می توان 
منطق را وارونه کرد: هر ویژگی منحصرا نرینه یک ویژگی افزوده است 
انفجار  و  تستسترون  هورمون  شدید  افزایش  وسیله ی  به  سختی  به  که 
اگر  است.  شده  ایجاد  آندروژن ها  یا  نرینه  جنسی  هورمون های  ناگهانی 
یک ویژگی مادینه باقی بماند و با هورمون های نرینه تداخل نداشته باشد 
و فرد نر را در حوضه ی ضعف قرار ندهد، به جای خود باقی خواهد ماند.

برده باشند و آن را به نسل بعد منتقل کنند، زادگان فرد ممتاز سرانجام بر 
کل خزانه ی ژنی آن گونه غالب خواهند شد. در حالی که زاده های رقیب 

به فراموشی سپرده می شوند.
و  مردان سینه های تخت  تمام  بدوی،  انسان های  ابتدای  در  کنید  فرض 
بی پستان داشتند. سپس یک روز مردی با یک جفت پستان پیدا می شود 
که فرومونی لذت بخش منتشر می کند. از این رو بر زنانی که با او روبه رو 
می شوند تاثیر  بیش تری خواهد گذاشت و بیایید به عنوان مثال بگوییم به 
علت وجود این برتری 50% فرزندهای  بیش تری خواهد داشت و بگوییم 
که فرزندان این قابلیت او را به ارث می برند. این به این معنی است که 
پس از 5 قرن ) یعنی 25 نسل 25 ساله بعد از او( زادگان او در خزانه ی 
ژنی نسبت به زادگان سینه تخت 3325 برابر )1/5 به توان 20( خواهند بود 
که تفاوتی چشمگیر است. به همین صورت تغیرات کوچک کم کم باعث 
می شود که کل خزانه ی ژنی صاحب »پستان فروموندار« جادویی شوند. 
در این طرز تفکر، اگر اندامی وجود داشته باشد، احتماال باید کارکردی داشته 
باشد. اگر زائد به نظر می رسد تنها به این دلیل است که هنوز کارکردش 
را کشف نکردیم. زیست شناسانی که چنین طرز فکری دارند، ممکن است 
پیشنهاد کنند که زنان مردانی را که پستان دارند به مردانی که آن را ندارند 
ترجیح می دهند یا ممکن است کارکردی اجتماعی برای آن پیشنهاد کنند: 
می دانیم که مادران هنگامی که نوزاد را تغذیه می کنند موجی از هورمون 
اکسی توسین در خونشان آزاد می شود که احساس تندرستی و همبستگی 
اجتماعی را افزایش می دهد و تصور می شود فرآیند تشکیل پیوند بین مادر 
و فرزند را تقویت می کند. به عبارت بهتر شیر دادن  بیش تر  به معنای 
همبستگی و عشق و عالقه ی  بیش تر  مادر به نوزاد است. این تبیین ها و 

تبیین های دیگر از این باور نشأت می گیرد که برای هر چیزی دلیل وجود دارد. 

البته انتخاب سخت گیرانه می تواند این محدودیت را دور بزند و با شدت نر بدون 
پستانک را به حریف بودن پستانش ترجیح دهد. اما از آن جا که به وضوح این طور نیست، 
هیچ دلیلی وجود ندارد که آن ها را از دست بدهیم. شناخت عوامل منجر به پیدایش 
ویژگی هایی که نامربوط به نظر می رسند یکی از چالش های زیست شناسان است.

خالصه آن که پستانک ها در مردان ظاهرا هیچ کاربردی ندارند و وجود آن ها معموال 
نتیجه ی دو فرآیند تلقی می شود: یک محدودیت در تکوین جنین که برای حذف 
آن، بیش از حد قوی است و یا یک فرآیند انتخاب تکاملی که برای حذف شدن 
زیادی ضعیف است. خالصه آن که ویژگی های ظاهرا طبیعی لزوما کارکردی ندارند 
ندارند،  فایده ای  هیچ  نظر  به  نخست  نگاه  در  که  دیگر  ویژگی های  که  حالی  در 
دارند. کارکردی  قطع  طور  به  و  هستند  مهمی  انتخاب  فرآیند  نتیجه ی  واقع  در 

ناپدید شوند،  اندام ها و ضمائم  تکامل پدیده ی پیچیده ای است: کاری می کند که 
اندام های جدید به وجود بیایند و اندام های موجود برای انجام کارکردهای متفاوت 
ماموریت تازه ای بگیرند. با وجود این تغییرات دائمی، گاه برای زیست شناسان پی 
دشوار  می کنند  بررسی  که  جاندارانی  ظاهری  ویژگی  و  شکل ها  کارکرد  به  بردن 
است: همه ی آن ها آمادگی کاملی برای طرح فرضیه های پرشمار دارند که بعضی 
تبیین های ساده می گردند،  دنبال  پژوهشگران  شاید  تناقض اند.  در  با هم  آن ها  از 
است. پیچیده تر  مراتب  به  چیزی  نیازمند  تکامل  پربار  خالقیت  که  حالی  در 
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پیوند دو علم

روابط  کشف  و  فیلوژنیک  تحلیل  و  تجریه  به  جانوری  بیوسیستماتیک 
از  استفاده  با  می تواند  هم  بیوتکنولوژی  می پردازد.  تکاملی  و  تاریخی 
با  فرایند های  که  زنده ای  موجودات  طراحی  به  رشته ها  دیگر  اطالعات 
ارزش را  بیش تر  انجام می دهد، بپردازد. تولید اندام های آزمایشگاهی این 
امکان را به ما می دهد تا بتوانیم اندامی تولید و برای پیوند آماده کنیم که 
احتمال پس زدن آن ها توسط بیمار کم تر باشد و دیگر بیماری در انتظار 
اندامی سازگار با بدن خود نباشد. تولید اندام های تخصصی جانوران مانند 
غدد زهری مار به ما این توانایی را می دهد تا بدون این که نیازی به پرورش 
و نگه داری از مارها باشد بتوانیم به تولید زهر و پادزهر آن ها به هر مقداری 
این  جانوران  ژنتیکی  روند  در  تغییر  کنیم. همچنین  اقدام  داریم،  نیاز  که 
امکان را در آینده برای ما فراهم می کند تا بتوانیم بیماری های پیچیده ی 
ژنتیکی انسان را که در حال حاضر امکان پذیر نیست، درمان کنیم. در این 
مقاله برای فهم  بیش تر  این ارتباط به بررسی پژوهش هایی می پردازیم 
است. بیوتکنولوژی  و  جانوری  بیوسیستماتیک  همکاری  حاصل  که 

بیوسیستماتیک، بیوتکنولوژی، تولید اندام های آزمایشگاهی، مهندسی ژن، 
فیلوژنی موجودات و دستکاری ژنتیکی

مقدمه 
و  جانوری  بیوسیستماتیک  رشته ی  ارتباط  دادن  شرح  جای  به  ابتدا  در 
بیوتکنولوژی، بهتر است تعریفی از این دو رشته بیان کنیم تا بتوانیم به 

بهترین شکل ارتباط ظریف این دو رشته را مشخص نماییم. 
کشف،  جمله  از  فسیلی،  و  زنده  گونه های  مقایسه ای  تحلیل  و  تجزیه 
توصیف، روابط تکاملی با سایر گونه ها و الگوهای توزیع جغرافیایی تعریفی 
از سیستماتیک است. تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک، یکی از جنبه های مهم 
این  است.  گونه ها  بین  در  تکاملی  و  تاریخی  روابط  سیستماتیک، کشف 
داده های سیستماتیک و تفسیرها  نامیده می شود.  فیلوژنی  الگوی روابط، 
زیربنای پیشرفت در کل زیست شناسی هستند. درک روابط، به ویژه برای 
تفسیر داده های مقایسه ای در انواع مختلف ارگانیسم ها، خواه این داده ها 
است. اساسی  باشد،  بیوشیمیایی  یا  فیزیولوژیکی  مورفولوژیکی،  نظر  از 

بیوتکنولوژی حوزه ی گسترده ای از علم شامل رشته های مختلفی است که در 
استفاده بهینه از موجودات زنده کاربرد دارد. محصوالت برای انجام صنعتی 
یا تولیدی با ارزش فرآیندها یا برنامه هایی که مشکالت را حل می کنند. 

همان طور که مشخص است، می توانیم از طریق روابط فیلوژنی و تکاملی 
را طراحی کنیم که  بیوتکنولوژی موجودات زنده ای  از  استفاده  با  گونه ها 
بتوانند نیازها و مشکالت ما را برطرف کنند تا فرایند های با ارزش  بیش تر  
انجام شود و فرایندهایی را که برای موجودات مضر است را کم تر کند و یا 
حتی متوقف کرد. تعاریف شاید نتوانند ما را در درک ارتباط این دو رشته 
کمک کنند. برای این که بتوانیم از تمام پتانسیل علوم استفاده کنیم، باید 
نام علم  تمامی سنگینی  تنهایی نمی تواند  به  درک کنیم که هیچ علمی 
را به دوش بکشد. اگر علوم در کنار هم و به کمک هم بیایند، می توانند 
از علوم  تمامی مشکالت را برطرف کنند و حتی می توانند درک بهتری 
از  کوچکی  قسمت  تنها  می خواهیم  ما  نیز  اینجا  در  کنند.  ارائه  ما  به  را 
دستاوردهای این همکاری را نشان دهیم تا بفهمیم اگر تمامی دانش ها 
دهند. انجام  را  بزرگی  کارهای  چه  می توانند  بگیرند،  قرار  هم  درکنار 

کارخانه ی طبیعی تولید اندام
یکی از مشکالت امروزی پیوند زدن، پس زدن اندام توسط بیمار است که 
باعث ایجاد مشکالت جدی می شود. دانشمندان و پژوهشگران در تالش 
هستند تا درمان هایی را ارائه کنند که کارآمدتر هستند و احتمال رد پیوند 
توسط بیمار کم تر باشد. درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی در حال حاضر 
اغلب بر سلول هایی مبتنی هستند که شخص دیگری اهدا کرده است. این 
موضوع خود احتمال پس زدن سلول های بدن شخص اهدا کننده توسط 
افزایش می دهد. در آینده برای هر شخص  سیستم عصبی بدن بیمار را 
خودش  بنیادی  سلول های  نمونه ی  از  که  شد  خواهد  فراهم  امکان  این 
برای بازتولید بافت هایش استفاده کند. این کار خطر پس زدن را کاهش 
می دهد و یا حتی از بین می برد. در این راستا محققان متشکل از رشته های 
مختلف دست در دست هم در تالشند تا بتوانند مشکالت را برطرف کنند. 

از  استفاده  با  که  چینی  محققان  توسط  میمون  خوک  کایمرای  اولین 
فرایند  Xenogenesis Organogenesis )این فرایند در بررسی 
تا زمان  پایان گاستروالسیون شروع و  از  مرحله ی رشد جنینی است که 

خوک با سلول های کایمری شده ی میمون

طه طهماسب زاده

13 دقیقه
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خوک های  شود(  تولید  والدینش  خالف  بر  فرزندی  تا  دارد  ادامه  تولد 
به  بودند  میمون  سلول های  دارای  که  کردند  تولید  را  شده ای  مهندسی 
روز  چند  برای  فقط  اما  کنند  متولد  زنده  حتی  و  رسانده  پایانی  مراحل 
انسانی  آینده بتوان ارگان های  زنده ماندند. این عمر امید می دهد که در 
را در حیوانات رشد داده و پس از آن برای پیوند از آن ها استفاده کنیم.

در ابتدای این پژوهش از جنین گوسفند و خوک که با سلول های بنیادی 
انسانی پیوند داده شده بود استفاده کردند و حتی جنین ها توسعه پیدا کردند 
اما آزمایش به دلیل مسائل اخالقی متوقف شد. به همین دلیل محققان 
سلول های بنیادی گونه ای میمون را جایگزین کردند که میزان رشد آن با 

فلورسنت ارزیابی می شد ]1[. 
 Macaca(این تیم در این آزمایش از سلول های بنیادی میمون خرچنگ خوار
fascicularis(  استفاده کردند. این پروتئین ها با پروتئین های فلورسنت 

با استفاده از روش IVF جنین ها شکل گرفته و سپس به بالستوسیت D-ESCs3 را اضافه کرده تا جنین کایمریک ایجاد شود.

پروتئین های فلورسنت را مشاهده می کنید که در ساختار اکتودرم و مزودرم و اندودرم کامال مشخص هستند  .

تولید زهر مار بی مار
 

دانشمندان غدد زهری مار را در آزمایشگاه رشد داده اند و برای اولین بار 
سموم مار را در آزمایشگاه تولید کردند و مسیری بسیار کاربردی را برای 
تولید داروها و پادزهرهای زهر مار را باز کردند که دیگر نیازی به پرورش 

و آزار مارهای واقعی نیست ]3[.
سموم از طریق غدد کوچکی به نام ارگانوئیدها تولید می شوند. به دنبال فرآیند 
سازگار با رشد اندام های ساده شده ی انسانی چیزی که در حال حاضر به 
طیف گسترده ای از پروژه های تحقیقاتی علمی و پزشکی کمک می کند ]3[ .

نمایی کلی از تولید زهر مار به صورت طبیعی و با حضور مار و به صورت مهندسی 
شده بدون حضور مار

وادار کردن ارگانوئید های 9 گونه مار به  ترشح  زهر در دمای 32 درجه سانتیگراد

روند رشد غدد زهری و ارگانوئید ها

از  انسانی،  ارگانوئیدهای  رشد  برای  یافته  توسعه  اخیراً  روند  زدن  بهم  با 
جمله کاهش دما برای مطابقت با خزندگان به جای پستانداران، محققان 
توانستند یک دستور العمل را پیدا کنند که از رشد نامحدود غدد سمی مار 
کوچک پشتیبانی کند. بافت از جنین مار خارج شد و به ژل مخلوط شده 
با فاکتورهای رشد داده شد، اما دسترسی به سلول های بنیادی، که معمواًل 
با رشد ارگانوئیدهای انسان و موش انجام می شود، الزم نبود. سلول ها به 
ماه  چند  در طول  و  کردند  تشکیل ساختارها  و  تقسیم  به  سرعت شروع 
باعث ایجاد گروه هایی که شامل صدها نمونه ی در حال رشد است شدند و 
حباب های سفید کوچکی که از آن ها می توان سموم زهر را برداشت کرد، 
تولید کردند. حداقل چهار نوع سلول جدا شده توسط محققان در غدد سمی 
آن ها  همچنین  شدند.  شناسایی  بودند،  یافته  رشد  مصنوعی  طور  به  که 
توانستند تأیید کنند که پپتیدهای زهر تولید شده از نظر بیولوژیکی فعال 

هستند و شباهت بسیار زیادی با سم های مار زنده دارند ]3[.
جو بومر 7 زیست شناس رشد می گوید: “ما از دیگر سیستم های ترشحی 
مانند پانکراس و روده می دانیم که انواع سلول های تخصصی زیرمجموعه ی 
هورمون ها را تشکیل می دهند و اکنون برای اولین بار دیدیم که این مسئله 
در مورد سموم تولید شده توسط سلول های غده ی زهر مار نیز اتفاق می افتد.”

باستان  یونان  زمان  از  درمان ها  و  داروها  ایجاد  برای  مار  از سم  استفاده 
تا االن ادامه داشته است. در عصر مدرن، داروهای مبارزه با همه چیز از 
سرطان گرفته تا خونریزی با کمک سموم موجود در سم مار تولید شده 

تا سلول های  کنند  پیدا  فلورسنت درخشش  نور  زیر  در  تا  آغشته شده اند 
پنج  جنین خوک  از 4000  بیش  فلورسانس حاصل شوند. سپس  جنینی 
از  مجموعه ای   IVF( شدند1.  بارور    IVF روش  از  استفاده  با  روزه 
فرایندهای پیچیده است که باعث جلوگیری از بروز مشکالت ژنتیکی شده 
و کمک می کند تا لقاح به درستی انجام شود ]2[(. همان طور که در تصویر 
باال مشاهده می کنید جنین های خوک اصالح شده متعاقبًا در خوک های 
ماده کاشته شدند. حاصل این فرایند این بود که فقط 10 خوکچه به طور 
کامل و زنده به دنیا آمدند. که فقط دو خوکچه کایمریک2 شدند که یکی 
از آن ها 1 در 1000 و دیگری 1 در 10000، کارایی یک سلول میمونی را 
در خوک نشان دادند. این سلول ها در اندام هایی مانند قلب، طحال، کبد، 
شش و پوست نفوذ کرده و در اندام هایی مانند تخمدان به دلیل نرخ پایین 
کایمریسم دیده نشدند. این دانشمندان در حال برنامه ریزی برای امتحان 

مجدد و افزایش نسبت سلول های کایمریک هستند]1[.

اگر چه خوک های کایمرا کم تر از یک هفته زنده ماندند، اما این دستاورد 
بزرگی برای تولید اندام های بدن در آزمایشگاه بود و اکنون این تیم دارای 
اطالعاتی است که می تواند برای آزمایشات آینده به کار گرفته شود و در 
 Xenogenesisفرایند تا  هستند  کایمریسم  نرخ  افزایش  برای  تالش 
Organogenesis  را توسعه دهند و این امید را می دهد که شاید در 
آینده ای نه چندان دور نیازی به پیدا کردن فردی سازگار برای پیوند اندام 
نباشد و بدون هیچ نگرانی بتوان عمل پیوند عضو را انجام داده و انسان ها و 
یا حیواناتی را که به عضوی نیاز دارند درمان کرد. این یافته ها می تواند راه 
را برای غلبه بر موانع در مهندسی مجدد اندام های ناهمگن هموار سازد و به 
هدف نهایی بازسازی اندام های انسانی در یک حیوان بزرگ دست یابد ]1[.

در مورد مارها، محققان توانستند ارگانوئیدهایی را که مطابق مار مرجانی 
دیگر  مار  گونه  و هشت   4)Aspidelaps Lubricus Cowlesi(
یک  جدید  رویکرد  این  می گویند  آن ها  و  کنند  ترشح  به  وادار  هستند، 
پیشرفت برای روش های فعلی پرورش مار و استخراج زهر آن ها است . 
زیست شناس مولکولی هانس کلورس5 از دانشگاه یوترک6 هلند می گوید: 
"ساالنه بیش از 100000 نفر از گزش مار می میرند که اکثراً در کشورهای 
در حال توسعه هستند." "با این وجود روش های تولید پادزهر از قرن 19 

تغییر نکرده است."]3[

 In vitro fertilization
 ارگان یا بافتی گفته می شود که دارای سلول هایی با ژن های مختلف نسبت به بقیه ی افراد، اندام و یا بافت باشد. این ممکن است به دلیل جهش 

.)تغییر ژنتیکی( که در حین رشد اتفاق می افتد یا در نتیجه ی پیوند سلول ها، اندام ها یا بافت های شخص دیگر یا از گونه های مختلف رخ دهد

.1
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5.

6.

7.
Cape coral snake
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است. محققان می گویند داشتن دسترسی سریع تر و کنترل شده تر به این 
سموم می تواند به معنای این باشد که این روش های درمانی با سهولت و 

سرعت  بیش تری قابل توسعه هستند ]3[.
توسعه ی  باید  ارگانوئید  سمی  غده های  این  دارو،  توسعه ی  بر  عالوه 
پادزهرها را آسان تر و سریع تر انجام دهند. در بسیاری از افراد که به دلیل 

کنترل وراثت ژنتیکی در موش ها
جهان  در  بار  اولین  برای  دیگو  سن  کالیفرنیا  دانشگاه  زیست شناسان 
کنترل  برای  را  است   CRISPR/Cas9 بر  مبتنی  که  سازوکاری 
جهان  سراسر  دانشمندان  کردند.  ایجاد  پستاندار  یک  در  ژنتیکی  وراثت 
انواع  در  ژنتیکی  اطالعات  ویرایش  منظور  به   CRISPR / Cas9 از
گونه های گیاهی و جانوری بهره می گیرند. سازوکار ویرایش ژنوم می تواند 
تعیین کند که از دو نسخه یک ژن کدام  یک به نسل بعدی منتقل شود. 
در حالی که سازوکار »ژنتیک فعال« در سال های اخیر در حشرات توسعه 
یافته است، ایجاد چنین ابزارهایی در پستانداران چالش برانگیزتر است چرا 

 تغییر ژن توسط یک عامل ژنتیکی فعال در جنین مونث و یا جنین اولیه مشاهده می شود ولی در جنین مذکر مشاهده نمی شود.

امر  این  می شوند،  زیادی  ناتوانی های  یا  جراحات  مرگ،  دچار  مار  نیش 
تفاوت چشمگیری خواهد داشت.

خوزه ماریا گوتییرز8  از دانشگاه کاستاریکا گفت: “این یک موفقیت بزرگ 
است. این کار امکان مطالعه ی بیولوژی سلول های ترشح کننده ی زهر را در 
سطح بسیار مناسبی فراهم می کند که در گذشته این امکان وجود نداشته ]3[.”

که آزمودن آن نیازمند زمان طوالنی تری است  .]4[
یک تیم مشترک از محققان دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو یک تکنولوژی 
مجله  در  ژانویه   23 در  و  دادند  توسعه  موش  در  را  فعال  ژنتیک  جدید 

Nature منتشر ساختند.

فارغ التحصیل دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو دانشجوی کارشناسی ارشد هانا 
کوپر  کیمبرلی  استادیاری  با  همکاران  و  گانتز  والنتینو  محقق  گرونوالد، 
زمینه های الزم برای پیشرفت های  بیش تر  بر اساس این تکنولوژی، از جمله 
تحقیقات بیومدیکال )زیست-پزشکی( در بیماری های انسانی را فراهم آورند.

کوپر می گوید: انگیزه ی ما این بود که ابزاری برای محققان آزمایشگاهی به 
منظور کنترل توارث چند ژن در موش ها به وجود آوریم. ما تصور می کنیم با 
توسعه ی بیش تر این فناوری ایجاد مدل های حیوانی بیماری های پیچیده ی 
ژنتیکی انسان مانند آرترید و سرطان، که در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد، 
مهیا خواهد شد. برای بررسی امکان انجام این فرایند در موش، محققان یک 
عنصر CopyCat» DNA« فعال ژنتیکی را به ژن تیروزیناز که کنترل 
 )CopyCat( رنگ مو را بر عهده دارد وارد نمودند. هنگامی که عنصر
مویی که می بایست  نمود،  را مختل  در یک موش  از ژن  نسخه  دو  هر 
سیاه می بود، سفید شده و موفقیت در بازخوانی سازوکار آن ها را نشان داد 

.]4[

هنگامی که عنصر )CopyCat( هر دو نسخه از ژن در یک موش را مختل می کند، مویی 
که می بایست سیاه می بود سفید شده. همچنین در اینجا میتوانیم تاثیر )NHEJ( ببینیم.

عنصر Copy cat نیز به گونه ای طراحی شده است که نتواند آن ویژگی 
را در میان جمعیت مشابه خود پخش کند. یعنی برعکس سیستم های ژن 
درایو CRISPR / Cas9 حشرات که بر روی یک مکانیزم مولکولی 

مشابه ساخته شده اند.
 در طول دوره ی دو ساله ی پروژه، محققان راهکارهای مختلفی را به کار 
گرفتند تا نحوه ی کپی کردن عنصر)CopyCat(  از یک کروموزوم به 
دیگری را تعیین نمایند تا بدین وسیله شکست دی ان ای هدف قرار گرفته 
را با CRISPR / Cas9  را بازسازی کنند. در نتیجه، عنصری که در 
ابتدا تنها در یکی از دو کروموزوم موجود بود اکنون در کروموزوم دیگر 
کپی شده است. در یکی از خانواده ها، به جای 50 درصد معمول، بیش از 
86 درصد از فرزندان، عنصر Copy Cat از والد ماده را به ارث بردند. 
سازوکار جدید در موش های ماده در طول تخمک گذاری عمل می کند ولی 
در طی فرایند تولید اسپرم در موش های مذکر عمل نمی کند. این احتماال 
می تواند به دلیل تفاوت در زمان میوز مونث و مذکر که فرایندیست که به 
طور معمول کروموزم ها را برای شافل shuffle کردن ژنوم با هم جفت 
می کند باشد و شاید این رویداد به کپی برداری مهندسی شده کمک کند .]4[

سلسله های سازنده cas9-Rosa26 و cas9-H11 دارای تعداد متفاوتی 
از ایندل های منحصر به فرد NHEJ هستند.

در  که  بیر،  اتان  دیگو  سن  کالیفرنیا  دانشگاه  استاد  گفته ی  به  توجه  با 
برای  را  راه  این پژوهش  نتایج  این مقاله همکاری داشته است:  نگارش 
مجموعه های  شامل  مصنوعی  زیست شناسی  در  مختلف  کاربردهای 
زیستی  فرآیندهای  مطالعه ی  برای  پیچیده  ژنتیکی  سیستم های  مدوالر 
متنوع فراهم می کند. کوپر و اعضای آزمایشگاه او در حال حاضر مشغول 
در  فعال  ژنتیک  موفقیت  اولین  این  کردن  تثبیت  و  تحلیل  و  تجزیه 
ابزار  این  برای گسترش  بر اساس یک ژن منفرد، و  پستانداران هستند، 
نشان  ما  می گوید:  کوپر  می کنند.  تالش  مختلف  صفات  و  ژن  چند  به 
تبدیل  به هموزیگوت  را  ژنوتیپ هتروزیگوت  داده ایم که می توانیم یک 
کنیم. حاال ما می خواهیم ببینیم که آیا می شود به شکل موثر توارث سه 
ژن در یک حیوان را کنترل کرد. اگر بتوان این کار را به یکباره برای چند 
ژن اجرا کرد، می تواند انقالبی در ژنتیک موش ایجاد کند. در حالی که 
فن آوری جدید برای تحقیقات آزمایشگاهی ایجاد شده است، برخی بر این 
باورند که درایوهای ژن آینده که بر اساس این سازوکار ساخته می شود، 
حمله  تحت  که  اکوسیستم هایی  در  طبیعی  زیستی  تنوع  تعادل  می تواند 
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]4[. نماید  برقرار  را  هستند  جوندگان  جمله  از  مهاجم،  گونه های  توسط 
بیر می گوید: با برخی اصالحات، شاید ممکن باشد که فن آوری ژن درایوی 
را ایجاد کنیم که پستاندارانی که عامل برخی بیماری ها هستند یا باعث 
یا احتماال جمعیت شان  تغییر دهیم و  به گونه های بومی می شوند  آسیب 
پیشرفت های  که  می دهند  نشان  داده ها  این  حال،  این  با  کنیم.  کم  را 
گرفتن  نظر  در  جهت  به  طبیعت  در  عملی  استفاده  برای  نیاز  مورد  فنی 
است.  زمان  نیازمند  جدید  تکنولوژی  این  گرفتن  کار  به  چگونگی  دقیق 
قابل  پیشرفت  یک  از  نشان  حاصله  نتایج  که  می شوند  متذکر  محققان 
مورد  حیوانات  تعداد  و  هزینه  زمان،  کاهش  به  می تواند  که  دارد  توجه 
نیاز برای پیشبرد تحقیقات زیست پزشکی ) بیومدیکال( در بیماری های 
کند.  کمک  پیچیده  ژنتیکی  صفات  دیگر  انواع  درک  به  و  انسانی 
کوپر می گوید: ما همچنین به درک مکانیسم تکامل نیز عالقمند هستیم. 
تعداد   یافته،  تکامل  سال  میلیون  ده ها  از  بیش  که  خاصی  صفات  برای 
بیش تری از تغییرات ژنتیکی فعلی نیاز است تا دریابیم به طور مثال چه 
باعث شد تا انگشتان خفاش به شکل بال درآیند. بنابراین ما می خواهیم 
شمار زیادی از این ابزار ژنتیکی فعال را بسازیم تا ریشه های تنوع پستانداران 
دانشگاه  پیشین  دکترای  فوق  عضو  پابلوفسکی  گونار  کنیم.  کشف  را 
دانشگاه ملی سنگاپور(  فعلی در  ارشد و همکار  )مولف  کالیفرنیا سندیگو 
و دانشیار پژوهشی ژیانگ رو ژو نیز در این پژوهش همکاری داشتند .]4[ 

نتیجه 
همان طور که می بینید این ها تنها قسمت کوچکی از توانایی های علم است 
که می تواند بیماری جانوران و انسان ها را درمان و مشکالت پیش روی 
آن ها را برطرف سازد. اگر علوم دست به دست هم دهند و به همکاری با 
هم بپردازند، بدون شک می توان مرزهای فعلی علم را جابه جا کرد و زمین 

را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کرد. 
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ارتباط دو رشته ی بیوسیستماتیک 
جانوری و زیست شناسی گیاهی

برای بررسی ارتباط میان این دو رشته در بدایت امر الزم است تا تعریفی 
کلی از هر یک را ارائه دهیم.                     

بیوسیستماتیک جانوری:
بیوسیستماتیک جانوری را می توان طبقه بندی مبتنی بر مطالعه ی تکامل 

کرد.  تعریف  جانوری  جمعیت های  ژنتیکی 
زیست شناسی گیاهی:

و  طبقه بندی  پراکندگی،  اکولوژی،  ژنتیک،  فیزیولوژی،  علمی  مطالعه ی 
بررسی اهمیت اقتصادی گیاهان.

همان گونه که از تعریف دو رشته می توان برداشت کرد، رشته ی بیوسیستماتیک 
جانوری به بررسی ویژگی هایی از جانوران و رشته ی زیست شناسی گیاهی 
به بررسی ویژگی هایی از گیاهان می پردازد. بنابراین درک رابطه ی میان 
این دو رشته، نیازمند بررسی روابط میان جانوران و گیاهان در طبیعت است. 

ما در این مطلب به بررسی این ارتباط و زوایای آن می پردازیم. 
در ابتدا باید گفته شود که ارتباط تنگاتنگ میان گیاهان و جانوران در روند 
تکامل آن ها موثر بوده است. در واقع گیاهان و حیوانات هماهنگ با یکدیگر 
تکامل یافته اند و بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از روابط پیچیده 
میان گیاهان و جانوران وجود دارد. برخی از روابط تکاملی میان جانوران 
و گیاهان برای هر دو طرف سودمند است اما برخی دیگر برای یک طرف 
منافع بسیاری به همراه دارد در حالی که موجب مرگ طرف دیگر می شود. 

برخی از این روابط را با هم بررسی می نماییم:

تکامل گام به گام گیاه و جانور 
در ابتدا الزم است تا اندکی به بررسی مفهوم تکامل و ارتباط تکاملی گیاه 

و جانور بپردازیم. 
به طور کلی، تکامل به تغییر و تحوالتی گفته می شود که طی نسل های 
متمادی در موجودات زنده به وقوع می پیوندد و موجب تغییرات تدریجی 
در آن ها می گردد. تکامل گاهی اوقات درون افراد یک گونه و گاهی بین  
گونه های مختلفی که با هم ارتباط دارند رخ می دهد. هنگامی که تکامل 
بین دو یا چند گونه که از نظر اکولوژیکی با هم  میان کنش دارند اتفاق 

بیوفتد، تکامل همراه گفته می شود. 

رقیه اورنگ

10 دقیقه
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تکامل همراه گونه ها از شگفت انگیزترین و جالب ترین پدیده های طبیعی 
است. در واقع تکامل همراه عبارت است از وقوع مجموعه ای از تغییرات )نه 
فقط یک  تغییر( دوجانبه یا چندجانبه در دو یا چند گونه ی مرتبط )نه فقط یک 
گونه(. در این نوع تکامل هر زمان یک گونه دچار تغییر و تحول می شود، 
موجب القای پاسخی سازشی در گونه ای می گردد که با آن میان کنش دارد. 
از دیرباز تا کنون، تکامل گیاهان و جانوران گیاه خوار به نوعی با یکدیگر 
هماهنگ بوده و در واقع تکامل همراه داشته اند. از مهم ترین نمونه های 
تکامل همراه گیاهان و جانوران می توان به تکامل گیاهان گرده افشان و 
جانورانی اشاره نمود که گرده افشانی آن ها را انجام می دهند و به طور کامل 

در این مطلب بررسی شده است. 
همچنین ما امروزه شاهد سازگاری هایی هستیم که جانوران گیاه خوار در 
مصرف گیاهان کسب کرده اند و از این  موارد می توان به شکل معده ی گاو 
اشاره کرد که در طی مراحل تکامل، به گونه ای تغییر شکل یافته است تا 

از مواد مغذی گیاهان  بیش ترین بهره را ببرد . 

روابط گیاه و گیاه خوار
گیاه  از یک  یا بخش هایی  گیاه  تعاملی است که در آن یک  گیاه خواری 
توسط یک حیوان مصرف می شود. در مقیاس میکروسکوپی نیز گیاه خواری 
شامل باکتری ها و قارچ هایی است که از بافت های گیاهان تغذیه می کنند. 
میکروب هایی که بافت های گیاهان مرده را تجزیه می کنند نیز از جمله ی 
گیاه خواران تخصصی هستند. از شته ها و باکتری ها تا گوزن ها و فیل ها 
همگی گیاه خواران نام آشنایی هستن که اکثر ما آن ها را می شناسیم. حتی 
حشرات و حیواناتی که دانه خوار نیز هستند به گونه ای گیاه خوار محسوب 
می شوند. برخی گیاه خواران گیاهان را به طور کامل مصرف می کنند اما برخی 
دیگر تنها بخشی از گیاه را می خورند به گونه ای که گیاه می تواند بهبود یابد. 
رابطه ی گیاه و گیاه خوار به صورت سنتی با این دید مطرح می شود که در 
آن جانور گیاه خوار تنها نفع می برد و این ارتباط به ضرر گیاه است. در حالی 
که تحقیقات فعلی حاکی از این است که گیاه خواری مزایای بالقوه ای برای 
گیاهان دارد. یکی از مثال ها برای بیان این است که خورده شدن برخی 
گیاهان یا بخش هایی از آن ها که مانع از نفوذ نور به بخش های پایین تر 
جنگل ها و یا مراتع می شوند، باعث رسیدن نور به بخش های گفته شده 
می شود و حاصل این اتفاق، زمینی پربارتر با تنوع گیاهان  بیش تر  است. 
به صورت کلی تر و با دید فراتر از گیاه خواران، می توان گفت که گیاهان 
و  مستقیم  صورت  به  غذایی،  زنجیره ی  کف  و  ابتدا  در  قرارگیری  با 
غیرمستقیم غذای اغلب جانوران در یک اکوسیستم را تشکیل می دهند.

بقای نسل جانور، وابسته به گیاه
پیاپی  نسل های  طی  در  که  است  فرآیندی  طبیعی  انتخاب  یا  گزینش 
زنده  احتمال  که  می شود  ارثی ای  صفات  از  دسته  آن  شیوع  سبب 

افزایش  جمعیت  یک  در  را  ارگانیسم  یک  ولد  و  زاد  موفقیت  و  ماندن 
آن  طی  که  است  فرایندی  طبیعی  انتخاب  دیگر،  بیانی  به  می دهند. 
و  دارند  تولیدمثل  و  بقا  برای  بیش تری  شانس   محیط  با  سازگار  افراد 
که  سازگاری  این  کنند.  منتقل  بعد  نسل  به  را  خود  ژن های  می توانند 
جنبه های  شامل  است،  شده  اشاره  آن  به  طبیعی  انتخاب  تعریف  در 
گوناگونی است از جمله رفتارها و عادات و تغذیه ی جانور در محیط است. 

گیاهان  را  روزانه اش  غذایی  رژیم  عمده ی  که  گیاه خوار  جانور  یک  در 
جانور  توانایی  میزان  به  وابسته  محیط  با  سازگاری  می دهند،  تشکیل 
که  گفته  می توان  بنابراین  و  است  محیط  گیاهی  منابع  از  بهره گیری  در 
هرچه میزان توانایی جانور در مصرف منابع گیاهی محیط  بیش تر  باشد، 
شایستگی تکاملی آن  بیش تر  است. شایستگی تکاملی را می توان شانس 
تشکیل  در  فرد  نسبی  سهم  و  بعد  نسل  به  ژن هایش  انتقال  برای  فرد 
خزانه ی ژنی نسل بعد تعریف کرد. عدم سازگاری با محیط و عدم توانایی 
بدین  و  می گردد  جانور  مرگ  اغلب سبب  غذایی  منابع  از  بهره گیری  در 
داشت .  نخواهد  را  بعد  نسل  به  ژن هایش  انتقال  توانایی  جانور  صورت 

یک مثال از تاثیر وجود گیاه و توانایی بهره گیری از منابع گیاهی بر بقا و 
ازدیاد نسل، گوزن زرد ایرانی است. گوزن زرد ایرانی را اخیرا جزو گونه های 
در شرف انقراض در نظر می گیرند و دانشمندان علت این امر را شرایط 
واقع  در  می دانند.  و خشکسالی  علوفه  کمبود  جمله  از  محیطی  نامناسب 
و  تغذیه ی جانور، موجب مرگ جانور می گردد  منبع  عدم وجود علوفه ی 
بنابراین جانور در ذخیره ی ژنی نسل بعد سهمی نخواهد داشت. بنابراین 
انکارناپذیری  به  احتمال بقای یک جانور گیاه خوار، به طور قابل توجه و 
گیاهان وابسته است و این ارتباط گیاه و جانور می تواند خود دلیلی محکم 
باشد. می پردازند  آن ها  مطالعه ی  به  که  علمی  دو  تنگاتنگ  ارتباط  بر 

 

یک نمونه زنجیره ی غذایی

چند نمونه گیاه خوار و گیاهان منبع تغذیه ی آن ها:
-گاومیش، گوسفند و سایر چرندگان: علف های تازه، چمن و گیاهان چمن مانند
-آهو و سایر چرندگان سم دار: شاخه و برگ گیاهان چوبی مانند بید، کاج 

خمره ای، سرخدار
- سگ آبی: برگ، جوانه و پوست درختان

- رودنت )جانوری جونده شبیه به موش(: علف های تازه، چمن ها و 
گیاهان چمن مانند

- خرگوش ها: گیاهان تازه، چمن ها و پوست درختان
- موش صحرایی: ریشه و پوست درختان 

- کرم صدپا: در بعضی موارد و گونه های خاص، برگ ها 
- پروانه های مونارک: استبرق 

- شته ها: شیره ی گیاهان )در برخی موارد و گونه های خاص( 
- اغلب پرندگان: دانه و میوه ی گیاهان 

- ملخ ها: همه ی گیاهان، دانه ها، برگ ها و ساقه ها 

گیاهان و گرده افشان ها 
ماده  تولیدمثلی  ارگان  به  گل  یک  نرینگی  از  گرده  انتقال  گرده افشانی 
دانه ها  و  گل  تشکیل  نهایت  در  و  لقاح  به  منجر  که  است  دیگر  گل  از 
برای  و  می کردند  گرده افشانی  باد  وسیله ی  به  اولیه  گیاهان  می شود. 
مناسب ترین  باد  وسیله ی  به  گرده افشانی  نیز  امروزی  گیاهان  برخی 
و  بو  که  گل هایی  یا  و  چمن ها  تمام  درختان،  از  بسیاری  است.  روش 
برای  باد  از  هنوز  ندارند،  گرده افشان ها  برای  خوشایندی  رنگی  الگوی 
روشن  رنگی  الگوهای  گل ها  برخی  اما  می کنند.  استفاده  گرده افشانی 
یافته اند.  تکامل  هدف  این  با  و  دارند  گرده افشان ها  برای  جالب  و 

تصاویری از چند جانور گرده افشان و هماهنگی ساختار گل ها و گرده افشان ها

بسیاری از گیاهان برای گرده افشانی به حیوانات وابسته هستند. حشرات، 
پرندگان و حتی خفاش ها برای بقای نسل گیاهان مهم اند. گل های گیاهانی 
که گرده افشانی آن ها به وسیله ی حیوانات صورت می گیرد، به طور هماهنگ 
با گرده افشان ها تکامل یافته اند و شکل آن ها نشانگر شکل و ویژگی های 
گرده افشان های آن هاست. گیاهانی که توسط زنبور عسل گرده افشانی می کنند، 
اغلب دارای اشکال نامنظم و مناسب برای ورود زنبور به درون گل هستند. 
معموال  پروانه ها صورت می گیرد،  توسط  آن ها  گرده افشانی  که  گل هایی 
توجه  برای جلب  گیاهان  از  بسیاری  و مسطح هستند. گل های  گسترده 
حشرات گرده افشان، دارای رنگ های روشن و شهدهای وسوسه انگیز هستند. 
برخی گل ها که هماهنگ با پرندگان تکامل یافته اند، گل های لوله ای برای 
ورود منقار بلند پرندگان دارند. شکل منقار پرندگان نیز برای بهره برداری از 
گل ها تخصص یافته است. اغلب یک منقار ممکن است آن قدر تخصصی 
باشد که فقط در گرده افشانی گروه کوچکی از گل ها موثر باشد. خفاش ها 
گرده افشانی گل های باز با بوهای خاص مانند کاکتوس ساگوارو را بر عهده 
دارند. در مناطق گرمسیری، پرندگان و خفاش ها اغلب به جای حشرات 
نوبه ی  به  گرده افشان ها  می گیرند.  عهده  بر  را  گرده افشانی  مسئولیت 
خود برای بهره گیری از گل ها تکامل یافته اند. یک گرده افشان موفق به 
طور معمول دارای دید رنگی خوب، حافظه ی خوب برای یافتن گل ها و 
است.  به شهد  دستیابی  برای  با شرایط خاص  یافته  اندام تخصص  یک 
از  بسیاری  دارد.  آشکاری  مزایای  گیاهان  برای  جانوران  گرده افشانی 
گرده افشان ها مسافت زیادی را پوشش می دهند که از طریق انتقال گرده 
بیمه می کنند. همچنین خود جانور  را  تنوع ژنتیکی  افراد غیرهمسان،  به 
تکاملی  ارتباط  این  از  غذایی،  منبع  یک  به  دستیابی  با  نیز  گرده افشان 
هم زیستی  نمونه های  از  گرده افشان  جانور  و  گیاه  رابطه ی  می برد.  سود 
می برند. سود  یکدیگر  از  دو طرف  آن  در  که  چرا  است  همیاری  نوع  از 
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گیاهان و توضیع کنندگان آن ها
گیاه  این که  برای  کنند.  اشغال  را  منطقه  نمی توانند یک  گیاهی  دو  هیچ 
فضای مناسبی برای رشد داشته باشد، بذرها باید از گیاه والد دور شوند. 
انجام می شود.  حیوانات  و  آب  باد،  مانند  عواملی  توسط  بذرها  پراکندگی 
پراکنده کردن بذرها توسط حیوانات در دو مرحله صورت می گیرد: قورت دادن 
دانه و عبور از پیچ و خم روده و خروج همراه مدفوع. حیوانات طیف وسیعی از 
میوه ها را مصرف می کنند و دانه های آن ها را همراه مدفوع خود پراکنده می کنند. 
در  بلکه  می برند،  سود  شدن  پراکنده  این  از  تنها  نه  دانه ها  از  بسیاری 
مرحله ی گذشتن از روده نیز سود می برند. اسیدهای گوارشی در دستگاه 
گوارش جانوران، دانه ها را زخمی می کند و به رویان کمک می کند تا از 
الیه های ضخیم پوششی دانه ها خارج شود.                                                                                                                           

برخی جانوران و گیاهانی که بذرشان توسط آن ها پراکنده می شود: 

- مورچه ها: بسیاری از گل های وحشی مانند تریلیوم )از خانواده ی زنبق( 
و خون خورشید )از خانواده ی بنفشه( 

- پرندگان: میوه های گوشتی و دانه هایشان مانند توت مار، هفت کول و 
درخت زبان گنجشک کوهی 

- پستانداران: میوه ها، دانه ها، میوه های فندقی، توت ها 
- سنجاب: میوه های فندق مانند مثل بلوط، گردو و میوه ی کاج 

- روباه: توت ها مانند توت سیاه و انگور 
- انسان ها: علف های هرز مانند قاصدک 

- خزندگان: میوه های گوشتی مخصوصا توت ها مانند توت فرنگی، 
گیالس زمینی و ...

همیاری
همیاری نوعی از تعامل میان ارگانیسم ها است که در آن هر دو طرف از این 
تعامل سود می برند. نمونه های زیادی از همیاری در طبیعت مشاهده می شود 
و از نمونه های همیاری میان جانوران و گیاهان می توان به گرده افشانی و 
پراکنده سازی بذر گیاهان توسط جانوران که در همین مطلب بررسی شد، 
از این رابطه سود می برند.  اشاره کرد که در آن ها هم گیاه و هم جانور 

استتار
عالوه بر موارد فوق که از جمله ارتباط های میان گیاهان و جانوران بود و 
آن ها را بررسی کردیم، می توان به استتار نیز اشاره نمود. استتار عملی است 
که جانوران برای پنهان شدن از چشم شکارچیان انجام می دهند. بسیاری 
از جانوران در اغلب موارد از گیاهان برای استتار استفاده می کنند. در ادامه 
تصاویر بسیار جالبی از استتار جانوران به کمک گیاهان را مشاهده می نمایید.

 مصرف میوه ها توسط حیوانات و پراکنده شدن دانه های آن ها
توسط جانوران

میان  تنگاتنگ  روابط  این  بررسی 
جانوران و گیاهان به خوبی ما را از 
بیوسیستماتیک  رشته ی  دو  اهمیت 
و  گیاهی  زیست شناسی  و  جانوری 
رشته ی  دو  این  که  نزدیکی  ارتباط 
آگاه  دارند،  یکدیگر  با  مطالعاتی 

می سازد. 

منابع
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استتار الرو یک حشره روی برگ یک گیاه

وزغ های برگی شکل در میان برگ ها

حشره ی چوبک
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کاریکاتورکاریکاتور

هنگامی  تا  قرمز  های  ماهی 
که غذا در دسترسشان باشد از 
آن می خورند و اصال متوجه 
پر شدن معده شان نمی شوند!

مرگ  دالیل  از  یکی  پس 
زودرس آن ها زیاد غذا ریختن 
است.                                          آنان  حاوی  ُتنگ  در 

کاریکاتور با: رقیه اورنگ



         

!
دانستنی هادانستنی ها

دانستنی های حرکتی

کانگروهای پرنده
شاید برای شما جالب باشد که کانگروها قادرند 3 متر به طرف باال و 8 
متر به طرف جلو بپرند. پاهای عقب کانگروها دارای تاندون های کشسان 
که  آن جایی  از  فنر غول آسا عمل می کند.  مانند یک  که  است  بزرگی  و 
برای  بیش تری  انرژی   هستند،  منقبض شونده  و  کشسان  تاندون ها  این 
انسان ها  پریدن  مکانیسم  با  مکانیسم  این  که  می کنند  تولید  پرش  هر 
انرژی آن ها در  متفاوت است. در هنگام پرش کانگرو، 70 درصد  بسیار 
تاندون های آن ها ذخیره می شود که این مقدار در انسان در شرایط مشابه 
20 درصد است. همچنین دم حیوان در هنگام پرش مانند یک عامل ایجاد 
تعادل و توازن عمل می کند. عالوه بر این، کانگروها در هنگام پریدن به 
توانایی گسترده ای در تنفس نیازمند هستند و این تنفس گسترده وابسته 
می کند. تغذیه  را  ماهیچه ها  که  جانور هست  این  پرقدرت  به شش های 

 ساختار ماهیچه ای بدن
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 مکانیسم پرش کانگورو

رقیه اورنگ

طه طهامسب زاده

8 دقیقه
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آرایش حرکت گرگ ها

گرگ های استراتژیک 
از نظام  آرایش گله ی گرگ ها که به طور خاصی منظم شده است. خبر 
ضعیف  گرگ های  گروهی،  حرکت  در  می دهد.  موجودات  این  اجتماعی 
و یا پیر در ابتدای صف و جلوتر از سایر گرگ ها حرکت می کنند تا اگر 
یا بهمن شد اول آن ها کشته شوند  گروه گرفتار کمین حیوانات دیگر و 
با مشکل سخت تری مواجه نشود و دیگر  ادامه ی بقای خود  تا گروه در 
مسئولیت آن ها تنظیم آهنگ حرکت کل دسته است و افزایش و کاهش 
قرار  ابتدای صف  در  آن ها  همین  برای  است.  آن ها  عهده ی  به  سرعت 
گرگ های  قوی ترین  بعدی  گرگ های  نمانند.  عقب  گروه  از  تا  گرفته اند 
ماده  گرگ های  دارند.  عهده  بر  را  گله  حفاظت  وظیفه ی  و  هستند  گله 
دسته ی  و  پیشرو  حمایت گرگ های  تحت  که  بعدی هستند  دسته ی  در 
گرگ  دارند.  قرار  است،  مبارز  و  قوی  گرگ های  شامل  که  سری  پشت 
تنهایی که با فاصله و در آخر از همه حرکت می کند، رهبر گله یا آلفا است 
های  گرگ  است،  مشخص  که  همان طور  دارد.  نظارت  گله  تمام  بر  که 
ادامه ی نسل و بقای این موجودات را بر عهده دارند،  ماده که وظیفه ی 
می کنند. است حرکت  برخوردار  امنیت  بیش ترین  از   که  دسته  میان  در 

سه گرگ پیر و ناتوان در ابتدای دسته، 5 گرگ قوی در جلوی 11 گرگ 
رهبر  دارند،  قرار  گرگ ها  ماده  این  پشت  در  تجربه  با  گرگ   5 و  ماده 
دسته نیز برای نظارت بر دسته آخرین عضو این صف را تشکیل می دهد.

بال هایی که دنده عقب می روند
مرغ مگس کوچک ترین پرنده ی دنیاست. مغز این پرنده 2.4% وزن بدنش را 
تشکیل می دهد. همین امر باعث شده که این پرنده دارای هوش سرشاری است. 
از آنجایی که این پرنده پاهای ضعیفی دارد، ترجیح می دهد  بیش تر  پرواز کند.

مرغ مگس

یک  در  می تواند  پرواز  هنگام  به 
پایین،  باال،  به  و  بماند  ثابت  نقطه 
و  کند  حرکت  عقب  حتی  و  جلو 
آن ها  که  است  این  امر  این  علت 
یک عضو حمایت و تقویت کننده ی 
اجازه  آن ها  به  که  دارند  مفاصل 
 8 به  را  خود  بال های  که  می دهد 
از  مگس  مرغ  دهند.  حرکت  حالت 
شهد  از  تغذیه  هنگام  توانایی  این 
آن ها  می نماید.  استفاده  گل ها 
چراکه  کنند،  می  پرواز  عقب  به 
گل  در  را  خود  منقار  نمی توانند 
دهند. حرکت  پرواز  هنگام  در  و 

ساختار بال مرغ مگس

شش پای شگفت انگیز
این  که  است  این  بدانید  مورچه ها  مورد  در  باید  که  نکته ای  مهم ترین 
موجودات، قوی ترین موجودات زنده روی کره ی زمین محسوب می شوند؛ 
بلند  زمین  از  را  خود  وزن  برابر   50 با  اجسامی  می توانند  طوری که  به 
جثه ی  اگر  که  کنند  حرکت  سریع  می توانند  قدری  به  مورچه ها  کنند. 
حشرات  این  حرکت  سرعت  بود،  انسان  جثه ی  اندازه ی  به  مورچه  یک 
به 800 برابر حرکت طول بدنشان در یک دقیقه یعنی 300 متر بر ثانیه 
اندازه ی  به  می توانست  جثه اش  نسبت  به  انسان  اگر  همچنین  می رسد. 
می رسید  مسابقه  اسب  یک  به  سرعتش  کند،  حرکت  سریع  مورچه  یک 
دارای  مورچه ها  است.  مورچه ها  قدرتمند  بسیار  پاهای  امر  این  علت  که 
قدرت  این  که  است  نیرومند  مفصل  سه  دارای  پا  هر  که  هستند  پا   6
سرعت  با  حرکت  توانایی  مورچه ها  به  آن  خاص  آناتومی  و  پاها  باالی 
داشت،  را  مورچه  توانایی  انسان  اگر  که  است  جالب  خیلی  می دهد.  باال 
کیلوگرم   4500 تا   850 بین  باری  می بایست  متوسط  جثه  با  مرد  یک 
کند. حرکت  ساعت  بر  کیلومتر   83 سرعت  با  و  ببرد  خود  سر  باالی  را 

ساختار پای مورچه

مورچه 
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پرنده ی کوهنورد
از آن جایی که پرنده نیازی به باال رفتن کوه ندارد و فقط کافی است که پرواز کند، گونه ای از طوطی ها هستند که کوهنوردان بسیار خوبی هستند. 
کاکاپو سنگین وزن ترین گونه ی طوطی های دنیا است و همین امر باعث شده توانایی پرواز نداشته باشند. آن ها در کنار بال های کوتاه خود که از آن ها 
برای حفظ تعادل استفاده می کنند دارای پاهای بسیار قوی هستند که از آن ها کوهنوردان ماهری می سازد. پرهای آن ها نرم تر از سایر پرندگان است 
چراکه آن ها از بال های خود برای پرواز استفاده نمی کنند. این پرنده یک گونه ی رو به انقراض است که در کل جهان کم تر از 100 عدد از این پرنده 

وجود دارد. عمر این پرنده به 150 سال نیز می رسد و تنها زیستگاه آن نیوزلند است.

کاکاپو

زاغ ها هم صرفه جویی می کنند
زاغ ها هنگام اوج گیری و پرواز بال هایشان را به هم می زنند و همین کار 
اصلی  پرهای  کردن  باز  با  می رسانند.  حداقل  به  را  آن ها  انرژی  مصرف 
خارجی، نوک بال ها به عنوان چندین بال عمل می کنند که روی همدیگر 
قرار دارند و هر پری هنگام اوج گیری و پرواز زاغ، در تولید گشتاور کوچکی 
یک  جای  به  زاغ ها  بال های  نوک  در  موجود  پرهای  می کند.  مشارکت 
الگوی  گشتاور،  می کنند.  ایجاد  کوچک  گشتاور  چندین  بزرگ،  گشتاور 
وجود  به  بال  یک  پشت  پرواز،  هنگام  که  است  چرخانی  هوای  دورانی 

می آید و گشتاور بزرگ، نیازمند انرژی  بیش تری است.

GPS های طبیعی

چگونگی یافتن مسیر اصلی توسط پرندگان سال هاست که مورد بررسی 
که  آزمایشگاهی  مکانیزم  از  استفاده  با  آکسفورد  دانشگاه  محققان  است. 
عملکردی مشابه با سیستم مسیریاب پرندگان داشت، پاسخی برای این 
با  که  تشابهی  دلیل  CPFبه  نام   به  ماده ای  از  آن ها  دادند.  ارائه  سوال 
پروتئین شبکیه  چشم پرندگان مهاجر دارد استفاده می کند. زمانی که این 
با  پرندگان  و  شده  ایجاد  خورشید  غروب  زمان  در  که  آبی،  نور  با  ماده 
محققان  شد،  دهی  نور  می کنند،  مشخص  را  خود  مسیر  آن  مشاهده ی 
مشاهده کردند که CPF دو الکترون ناهمسان را تشکیل داده که در دو 

الکترون ها  جهت مخالف حرکت می کنند. در عین حال هنگامی که این 
تحت تاثیر نیروی یک میدان مغناطیسی قرار گرفتند، در یک ردیف پشت 
سر هم قرار گرفته که به گفته محققان این فرایند می تواند در تشخیص 
جهت های جغرافیایی توسط پرندگان تاثیرگذار باشد. پرندگان مهاجر قادر 
به فعال سازی الیه ای از سیستم بینایی در چشم خود بوده که این سیستم 
پرندگان  و  داشته  را  زمین  مغناطیسی  میدان  خطوط  مشاهده ی  توانایی 
را می یابند.  به خانه ی خود  بازگشت  این خطوط مسیرهای  از  استفاده  با 

ساختار چشم پرندگان

زاغ ها سرده از کالغ ها می باشند.
Genus: Pyrrhocorax
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شگفتی های درون سر دارکوب
اولین چیزی که بعد از شنیدن اسم دارکوب به ذهن ما می رسد، صدایی 
متناوب از ضربات پشت سر هم این پرنده به درختان است. جالب است 
که بدانید این پرنده ها می توانند تا 20 بار در ثانیه با منقارشان به درختان 
نیروی  ایجاد  قدری سریع هستند که سبب  به  این ضربات  بزنند.  ضربه 
هنگام  به  فضانوردان  که  است  نیرویی  برابر   250 که  می شود  عظیمی 
برخاستن سفینه های فضایی تجربه می کنند؛ معادل 1000g برابر شتاب 
جاذبه. دارکوب ها با داشتن یک بافت غضروفی در اطراف سرشان مانع از 
پرندگان  این  این که  دلیل  این ضربات می شوند.  اثر  در  مغز  پاشیدن  هم 
به  بدون سردرد گرفتن  را  بزنند و سر خود  اندازه نوک  این  به  می توانند 
سرعت به جلو و عقب ببرد. وجود کیسه های هوا در اطراف مغز این پرنده 
و وجود استخوان المی است که همانند بالشتکی از آن محافظت می کند. 
این ساختار منحصر به فرد جمجمه و منقار پرنده ضربه به مغز را کاهش 
دارکوب  گونه ی  به  بسته  و  است  دراز  بسیار  پرندگان  این  زبان  می دهد. 
نیز می رسد. در  بدنشان  تا دو سوم  تا حدود 10 سانتی متر و در مواردی 
انتهای زبان این پرنده گیرنده های حسی بسیار قوی وجود دارد که سبب 

به  را  و کرم های درختان  دارکوب کوچک ترین حرکات حشرات  می شود 
وسیله ی زبان خود احساس کند. این زبان به قدری بلند است که تنها با 
پیچیدن به دور مغز و حفره ی چشمی این پرنده در سرش جا می شود و 
به مغز جلوگیری  از وارد شدن آسیب های جدی  با مهار کردن ضربه ها، 
می کند. بدن آن ها 99.7 درصد انرژی ناشی از ضربه ها را به عنوان انرژی 
کرنشی )ارتجاعی( ذخیره می کند. 3 درصد از این نیرو وارد سر می شود.

منابع
http://www.discoverwildlife.com/animal-facts/mammals/how-and-why-do-kangaroos-hop/

http://www.quora.com/what-makes-the-kangaroo-s-legs-so-strong

http://www.quora.com/why-can’t-kangaroos-jump-backwards
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http://www.funtrivia.com/askft/question47998.html

http://www.lingolex.com/ants.htm

http://www.wired.com/2014/03/creature-feeture-10-fun-facts-kakapo/
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قدیمی ترین چشم موزائیکی
بارها شاهد  و  ندارد  تمامی  قدیمی ترین های جهان  و  باستانی  آثار  کشف 
کشفیات عجیب و غریبی بوده ایم که دانشمندان را به بررسی های عمیق 
از  نمونه  قدیمی ترین  استرالیایی  دانشمندان  تازگی  به  است،  داشته  وا 
چشم مرکب بی مهرگان فسیل شده را پیدا کرده اند که قدمتی نیم میلیارد 
که  هستند  لنز  هزار   3 از  بیش  دارای  مرکب  چشم های  این  دارد.  ساله 
از  بسیار  بیش تر   بینایی جانوران دوره ی کامبرین  نشان می دهد قدرت 
از  پیچیده تر  بسیار  تا کنون تصور می شده و همچنین  بوده است که  آن 
نمونه هایی هستند که تا کنون پیدا شده بودند. این چشم ها با چشم های 
برابری  امروزی  خرچنگ های  و  میگوها  سنجاقک ها،  مگس ها،  مرکب 
بی مهرگان،  تیزبینی  قدرت  که  دریافتند  کشف  این  با  محققان  می کند. 
میلیون  در 540  جانوران شکارچی  اولین  پیدایش  از  پس  و  بسیار سریع 
سال قبل، پس از بروز انقالب کامبرینی به تکامل رسیده است. عملکرد 
متفاوت  بسیار  پستانداران  سایر  و  انسان  چشم های  با  چشم ها  این 
شده  تشکیل  لنز  زیادی  تعداد  از  مرکب  یک چشم  که  طوری  به  است. 
این  تمام  قرار گرفته است.  لنزها یک عصب  این  از  انتهای هر یک  که 
حیوان  که  چیزی  و  می شوند  متصل  یکدیگر  به  مغز  پشت  در  اعصاب 
می بیند در واقع یک تصویر موزائیکی جمع آوری شده از تمام لنزها است. 
یک  به  مربوط  می تواند  چشم  فسیل های  این  محققان،  این  گفته ی  به 
بی مهره ی میگومانند باشد که در آب های کم عمق زندگی می کرده است.

دزدان دریایی
دانشمندان نوعی حلزون سبز بی صدف دریایی و شگفت انگیز را شناسایی 
کرده اند که ظاهرا نیمی گیاه و نیمی حیوان است. نخستین شواهد مربوط 
به این جانور زمانی مشخص شد که روی کروموزوم های این جانور مطالعه 
کردند و ژن هایی را در بدن آن یافتند که مربوط به جلبک هایی است که 
این حلزون از آن ها تغذیه می کند. این ژن ها به حلزون عجیب  وغریب ما 
امکان می دهد که به صورت متداوم با استفاده از فرآیند فتوسنتز، تغذیه 
کند. اما مهم تر از این مسئله، نتیجه ی  دیگری است که این دانشمندان از 
مطالعه ی حلزون سبز دریایی گرفته اند. آن ها دریافته اند که ژن  می تواند از 
یک گونه ی چند سلولی به جانور دیگری منتقل شود. این تیم تحقیقاتی 
استفاده  موضوع  این  تایید  برای  پیشرفته  تصویربرداری  تکنیک  یک  از 
کردند که ژن از جلبک »ووشریا لیتوریا« توسط کروموزم حلزون »الیسیا 
اضافه می کنند. گوارشی خود  در سلول های  را  آن  و  دزدیده  گلوروتیکا« 

عملکرد  که  می سازد  را  آنزیمی  ژن   این 
»کلروپالست«  به  موسوم  مصنوعی  فتوسنتر 
اینجاست که زمانی  را موجب می شود. جالب 
که کلروپالست در سلول های این حلزون جا 
ماه  تا 9  این جانور دریایی می تواند  می گیرد، 
عمل فتوسنتز را انجام دهد و این مدت خیلی  
بیش تر  از مدتی است که خود جلبک می تواند 
و  کربوهیدرات  فتوسنتز  فرآیند  کند.  فتوسنتز 
آن  از  تولید می کند که حلزون  را  چربی هایی 

تغذیه می کند. 

دندان عقل کم مصرف
دندان های آسیای بزرگ، وظیفه ی خرد کردن غذا به تکه هایی قابل بلع را 
بر عهده دارند. در انسان های بالغ، سومین دندان از مجموعه ی دندان های 
اغلب  دلیل  به همین  و  ندارند  رشد  برای  کافی  )دندان عقل( جای  آسیا 
عبور  آلوئوالر  عصب  کنار  از  عقل  دندان  چون  چرا؟  شوند  کشیده  باید 
کرده و هر گونه رشد نا به جا می تواند این عصب را تحت تاثیر قرار دهد. 
این حد مایع دردسر ما  تا  این دندان ها  اینجاست که چرا  بنابراین سوال 
تغییرات  این  نتیجه  و  آمده  جلو  نسل  به  نسل  ژنتیکی،  عوامل  شده اند؟ 
شده است. این عوامل در شکل و اندازه ی استخوان فک ما تاثیر گذاشته 
با  انسان آتش را کشف کرد و غذای خود را  از زمانی که  است. احتماال 
پختن نرم کرد، این تغییرات شروع شده است. نحوه ی رشد فک به این 
نیز بستگی دارد که طی دوران کودکی تا چه حد به فک هایمان فشار وارد 
نتیجه  در  است؛  راحت تر  معموال  پخته شده  نرم  کرده ایم، جویدن غذای 
طی نسل های متمادی استخوان فک ما در مقایسه با نیاکانی که متعلق 
به دوره ی پیش از شروع کشاورزی بوده اند آب رفته است و همین موضوع 
در گوشت خواران وحشی باعث شده تا دندان های بزرگ تری داشته باشند.

اندازه چشم های مرکب فعلی در مقایسه با فسیل کشف شده

 همانطور که مشاهده می کنید رنگ سبز کلروپالست
.موجود در بدن این جانور مشخص است

 فسیل دندان عقل یک
گربه سان

عصب آلوئوالر

دانستنی به سبک دیگر

طه طهماسب زاده

12 دقیقه
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سریع ترین زبان سرخ
انتهای چسبناک زبانش  با  برابر طول بدنش پرتاب کند و  تا فاصله 1.5  را  آفتاب پرست می تواند در یک چشم به هم زدن زبان خود 
ثانیه( مشخص شده است که  بر  فریم  )تا 300  باال  ایکس و دوربین سرعت  پرتو  فیلم های  از  استفاده  با  ببلعد.  را  حشره ی خوش مزه 
آفتاب پرست می تواند زبانش را با سرعت 21 کیلومتر بر ساعت شلیک کند. شتاب گیری اولیه ی زبان آقتاب پرست بسیار سریع است و 
تنها 20 میلی ثانیه طول می کشد تا سرعت آن از صفر به 6 متر بر ثانیه برسد. هیچ ماهیچه ی شناخته شده ای در دنیا وجود ندارد که 
بتواند حتی به این سرعت نزدیک شود. آفتاب پرست نوعی فالخن)فنر( مارپیچی درون دهانش دارد که از بافت کالژن ارتجاعی ساخته 
فراهم  را  زبان  رهاسازی سریع  برای  انرژی الزم  و  قرار می گیرد  ماهیچه ی شتاب دهنده  و  زبان  استخوان  میان  بافت  این  است.  شده 
را درون خود ذخیره می کند. پیکان  برای رهاسازی  انرژی الزم  آفتاب پرست مشابه روشی است که زه کمان  زبان  . سازوکار  می آورد 

ساختار ماهیچه ای زبان آفتاب پرست  
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بی مغز ها هم می خوابند؟
تاکنون تصورمی شدکه مغز به بدن دستور خوابیدن می دهد، چرا که خواب 
با حافظه و چرخه “REM” در مغز سروکار دارد. بنابراین موجودی که 
مغز ندارد، اصوال نباید بخوابد. پژوهش جدید محققان دانشگاه »کلتک« 
نشان می دهد که عروس دریایی که فاقد مغز است نیز می خوابد. این اولین 
بار است که خوابیدن حیوانات بدون مغز اثبات و تایید می شود. عروس های 
دریایی موجوداتی با یک شبکه ی عصبی است که نورون ها در سراسر اندام 
وجود  مغز  عنوان  به  سازمان یافته  ساختاری  و  توزیع شده  موجودات  این 
ندارد. عروس های دریایی از قدیمی ترین موجودات زنده ی دریایی اند که 
از 650 میلیون سال پیش تاکنون در دریاها زندگی می کنند. یک گونه ی 
اطلس  اقیانوس  و  آرام  اقیانوس  در  که    Cassiopeaنام به  ابتدایی، 
آنچه  مانند  رفتاری مشابه خواب،  نظر می رسد شب ها  به  زندگی می کند 
در  که  دریافتند  محققان  می دهد.  بروز  خود  از  می شود،  دیده  انسان  در 
دقیقه  در  بار  از 58  آن ها  قلب  میزان ضربان  زمان های خاصی در شب، 
در روز به 39 بار در دقیقه کاهش می یابد. جالب است که هنگام خواب 
واکنش های منفی نسبت به عواملی که مزاحم خوابش می شود را از خود 
نشان می دهد. اگر عروس دریایی، بدون مغز می خوابد، آیا این به این معنی 
ایجاد می شود؟ و اگر موجودی  با وجود نورون ها  نیاز به خواب  است که 
مانند  زنده  دیگر موجودات  دارد،  به خواب  نیاز  که  داده  نشان  مغز  بدون 
گیاهان نیز  می خوابند؟ درک این که چرا عروس دریایی به خواب نیاز دارد، 
می تواند پاسخ به این سوال باشد که چرا انسان نیز زمانی که می تواند وقت 
با ارزش خود را به انجام کارهای دیگر اختصاص دهد، به آن نیاز دارد.

چرخه ی حیات در 4۸ میلیون سال قبل
در حالی که خودش هم  بلعیده  را  مارمولک، حشره ای  این فسیل یک  در  بلعیده اند.  را  جانور همدیگر  آن سه  در  فسیلی کشف شده که  تازگی  به 
آلمان شناسایی  آتشفشانیMessel Pit  در  باری است که چنین فسیلی در جهان در دریاچه ی  این نخستین  توسط یک مار خورده شده است. 
در  زنده  موجود  سه  این  می دهد.  نشان  را  زنده  موجود  سه  هر  بقایای  خوبی  به  آن  رسوبات  که  بود  مانده  باقی  گونه ای  به  فسیل  این  می شود. 
صورت  به  را  آن ها  بزرگ  مار  یک  شد،  بلعیده  مارمورک  توسط  حشره  آنکه  از  پس  کوتاهی  مدت  احتماال  که  می زیسته اند  تاریخ  ماقبل  دوره ی 
یکجا در شکم خود جا داده است. این فسیل به دانشمندان نشان داد 48 میلیون سال قبل چرخه ی غذایی بین موجودات زنده چگونه بوده است. 
تاریخ شناسان با این کشف بزرگ عادات غذایی را بین حیوانات شناسایی کردند و متوجه شدند که در آن زمان هم مارها غذاهای مشابه را می خوردند.

حشره مار مارمولک

گورخر سفید مشکی یا مشکی سفید؟

ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که همه ی گورخرها هم راه راه نیستند. 
شمال  و  جنوب  در  راه راه اند.  آفریقایی  استوایی  مناطق  گورخر های  تنها 

آفریقا، راه راه بدن گورخرها تنها 
محدود به پاهای آن ها است و 
یا مثال گورخرهای ایرانی راه راه 
نیستند و بدن کامال یک رنگی 

)زرد( دارند. 
راه راه  گورخرهای  مورد  در  اما 
تصور  برخالف  که  گفت  باید 
راه راه  گورخرهای  معمول، 
حیواناتی سیاه پوست هستند که 
بعضی از آن ها خز سفید رنگی 
روی شکم خود دارند که ممکن 
کند  ایجاد  را  تصور  این  است 
که رنگ زمینه ی پوست آن ها 
سفید است و نوارهای سیاه به 
عنوان الگویی به آن افزوده شده 

است. اما اگر خز گورخر را بتراشید با جانوری سیاه پوست روبه رو می شوید. 

زمانی که جنین گورخر مشغول رشد در رحم مادر خود است، به تدریج شروع 
به سیاه شدن می کند و راه راهی های سفید پس از آن ظاهر می شوند که 
ژن های مسئول رنگ رمزگذاری رنگدانه های سیاه مالنین به طور انتخابی 
را می پوشاند،  پوست  از  نواحی خاصی  مو که  فولیکول های  بعضی  برای 
این  به  می شود؛  غیرفعال 
استتاری موثری  الگوی  ترتیب 
در  گورخر  ماندن  زنده  برای 
به  می شود.  ایجاد  حیات وحش 
نظر می رسید که فشار تکاملی 
که باعث پیدایش الگوی راه راه 
است.  استتار  شده،  گورخر  در 
چون  شیرها  چشم  از  نه  البته 
ایران  باید در  بود،  این طور  اگر 
هم  آفریقا  جنوب  و  شمال  و 
زندگی  آن ها  در  شیرها  )که 
راه راه  گورخرها  می کردند(، 
استتار  تعجب  کمال  با  بودند. 
مگس های  چشم  از  گورخر ها 
نواحی  در  که  است  تسه تسه 
استوایی با انتقال بیماری خواب، جان حیوانات و انسان های بسیاری را گرفته است.

مهمانی گونه های جدید
گوندوانا  بارانی  جنگل های  میان  در  کوچکی  گمشده ی  دنیای 
)Gondwana( در کوئینزلند کشف شده است. دسترسی به این مکان 
فقط از طریق بالگرد امکان پذیر است؛ چرا که در بین صدها متر سنگ گرانیت 
محصور شده است. تحقیقات در همان روزهای اول نشان داد گونه های 
جدیدی از حیوانات در این منطقه وجود دارند. این گونه های جدید برای 
هزاران سال در یک محیط بسته به دام افتاده و مسیر متفاوتی از تکامل را 
نسبت به سایر خویشاوندانشان طی کرده اند. سه گونه ی جدید کشف شده 
طالئی  مارمولک   ،)Uroplatus fimbriatus( دم برگی  مارمولک 
شن زی)Eutropis multifasciata( و قورباغه ی ساکن در مناطق 
سنگی )Boulder-dwelling frog( هستند که بر اساس گفته ی این 
محققان، حداقل 4 میلیون سال در این منطقه از سایر همنوعانشان به دور 
افتاده بودند و ویژگی آن ها با توجه به شرایط زیستی منطقه شکل گرفته است.

این تحقیق به سرپرستی دکتر کونراد هاسکین از دانشگاه جیمز کوک، دکتر 
تیم المان از دانشگاه هاروارد و با کمک مجله ی نشنال جئوگرافیک انجام 
شده است. مارمولک دم برگی که یکی از گونه های جدید کشف شده است، 
چشمانی درشت، بدنی باریک و بلند دارد که آن را از بقیه ی خویشاوندانش 
متمایز می کند، پاهای بلند این حیوان به او اجازه می دهد در محیط سنگی 
و غیرمعمول منطقه به راحتی جابه جا شود. این ویژگی ها مربوط به دورانی 
هستند که جنگل های گرمسیری در سراسر استرالیا گسترده بودند، زمانی 

که قدمت آن به چند میلیون سال قبل می رسد.

عروس دریایی در حال خوابیدن
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قورباغه مناطق سنگی

مارمولک طالیی شن زی  
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در دنیای زیست شناسی چه می گذرد؟

تازه ها 

شیوع کرونا فراتر از حد تصور 
متوسط  به طور  کرونا  ویروس  که  است  بررسی جدید مشخص شده  در 
می تواند چهار تا پنج روز روی سطوح زنده بماند و برخی نیز می توانند در 
دمای اتاق و در خارج از بدن میزبان تا 9 روز نیز زنده بمانند، اگر ویروس 
nCoV2019 شبیه سارس و مرس باشد، احتماال به ضدعفونی کننده های 
حاوی الکل و سدیم هیدروکسید و سدیم هیپوکلریت حساس خواهد بود بر 
حسب همین احتمال، خیابان ها و مراکز عمومی ووهان چین که مرکز شیوع 
کرونا بوده و همچنین شهر همسایه هوانگشی به طور مرتب شبانه تحت 
عملیات ضدعفونی قرار می گیرند تا گسترش آن تحت کنترل قرار گیرد. 
 Greifswald بیمارستان  پروفسور   »Günter Kampf»
University Hospital آلمان می گوید: دمای پایین و رطوبت باالی 

هوا طول عمر ویروس کرونا را افزایش می دهد.
تعداد قربانیان تا تاریخ 18 فوریه 2020  به 72 هزار و 436 تن گزارش 
شده و این ویروس هر 24 ساعت حدود 98 نفر را به کام مرگ می کشاند. 

تولید ژنوم مصنوعی تحولی در دنیای ژنتیک 

همکارانش  و  زیست شناسی  آزمایشی  سامانه های  استاد  کریستن”  “بیت 
الگوریتم  از  خود  تحقیق  در  سوئیس  زوریخ   ETH موسسه  در 
مقیاس  در  دی ان ای  شیمیایی  ترکیب  و  ژنوم  دیجیتال  طراحی 
کردند.  استفاده  زندگی  درک  و  مصنوعی  ژنوم های  تولید  برای  بزرگ 
زیست شناسی  رویکردهای  و  سامانه ها  از  همچنین  آزمایشگاه  این 
می کند. استفاده  گونه ها  بین  در  اساسی  ژن های  تعریف  برای  ترکیبی 
 "2.0-Caulobacter ethensis" این تیم تحقیقاتی موفق به تولید

شد که اولین ژنوم کاماًل رایانه ای در جهان است.
به عنوان نقطه ی  باکتری آب شیرین طبیعی  از یک  استفاده  با  محققان 
شروع، توالی دی ان ای ایده آل برای تولید مواد شیمیایی و ساخت ژنوم با 
حداقل عملکردهای ضروری را محاسبه کردند. در فرآیند طراحی، بیش از 

یک ششم از کل 800 هزار نسخه دی ان ای در ژنوم مصنوعی جایگزین و 
کل ژنوم به عنوان یک مولکول بزرگ حلقوی شکل دی ان ای تولید شد.
در حالی که سلول زنده هنوز وجود ندارد، عملکردهای ژن در کل طراحی ژنوم 
آزمایش شد. محققان در این آزمایشات دریافتند که تقریبًا 580 ژن از 680 ژن 
مصنوعی کاربردی هستند و رویکرد تولید ژنوم های طراح را وعده می دهند.

ژنوم مصنوعی

تهیه داروی جدید برای درمان التهاب مفاصل کودکان

داروی جدید  remicade  در درمان کودکان مبتال به التهاب مفاصل که به 
درمان های رایج پاسخ نمی دهند، بسیار موثر است. به گزارش پایگاه اینترنتی 
 medlineplus.com ، تزریق این دارو با نام علمی  infliximab  به 
همراه متوترکسات باعث بهبود عالئم این بیماری در کودکان می شود. در 
این تحقیق در 24   بیمار جوان مبتال به التهاب مفاصل از این دارو استفاده شد.     

نحوه ی استفاده از این دارو به این ترتیب بود که اولین تزریق در بدو درمان، 
تزریق بعدی دو هفته بعد، تزریق بعدی شش هفته بعد و سپس هر هشت 
هفته یک بار تزریق انجام شد. به همه ی بیماران هفته ای یک بار متوترکسات 
تزریق می شد. بعد از اولین تزریق بسیای از بیماران به طور کلی بهبود یافتند. 
درد، خشکی صبحگاهی و خستگی آن ها بسیار کم شد. با وجود این در
بعد از دو هفته درمان تعداد مفاصل ملتهب از 6  مفصل در بدو درمان به دو 
مفصل کاهش یافت و بعد از شش ماه درمان به صفر رسید. پیگیری دراز 
مدت بیماران نشان داد یک سوم بیماران به طور کامل بهبود یافتند. نتایج 
این مطالعه در نشریه  msitamuehr dna sitirhtra  به چاپ رسید.   

بازسازی پوست مارمولک گکو 
گونه ی  پوست  که  کرده اند  کشف  استرالیا  کویینزلند  در  زیست شناسان 
گکو  می کند.  دفع  طبیعی  شکلی  به  را  آب  گکو،  مارمولک  از  خاصی 

خزنده ای از خانواده ی مارمولک است.

الدن جان نسار
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این گونه ی خاص از غرب ایالت کویینزلند است که روی پوستش الگوهای 
توانایی ای  چنین  که  است  گونه هایی  معدود  از  یکی  و  دارد  شکل  مربع 
از پوست مارمولک گکو  را دید که  از نزدیک می توان قطرات آب  دارند. 
خزنده  این  پوست  روی  کوچک  بسیار  برآمدگی های  می تراود.  خارج  به 
بیرون می راند. که موهای ریز آن ها را می پوشاند، آب را جمع می کند و 
می کند،  زندگی  استرالیا  صحرای  در  که  مارمولک  نوع  این  برای 
در  اما  نیست.  زیاد  صحرا  در  بارش  است.  مفید  بسیار  توانایی  این 
تولید  فراوانی  شبنم  مرطوب،  و  گرم  روزهای  از  پس  سرد  شب های 
می شد. خیس  کامال  نبود،  آب  دافع  حیوان  پوست  اگر  و  می شود 

یاخته های  با  مارمولک  این  پوست  که  دریافته اند  همچنین  پژوهشگران 
سانشاین  دانشگاه  از  واتسون  جوالنتا  دکتر  است.  سازگار  انسان 
می تواند  نتیجه  در  کند.  رشد  می تواند  حیوان  این  »پوست  می گوید: 
تصور  می توان  و  بپذیرد  را  یاخته ای  هر  یا  انسان  پوست  یاخته های 
باشد.« پیوندی  بخش های  برای  مناسبی  بسیار  بسیار  پوشش  که  کرد 
خودش  هم  و  می راند  خود  از  را  مایعات  هم  گکو  مارمولک  این  پوست 
باکتری  و  برابر گرد و خاک و گرده گل مقاوم است  تمیز می کند، در  را 
همچنین  مارمولک  گونه  این  پوست  می شود.  کشته  آن  با  تماس  در 
این  انسان است. همه ی  بنیادی  رویاندن سلول های  برای  مناسبی  سطح 
است. شده  جمع  بادوام  و  نازک  انعطاف پذیر،  بسیار  الیه ای  در  ویژگی ها 
»اگر  می گوید:  کوک  جیمز  دانشگاه  محققان  از  شوارتسکوف،  لین 
داشت،  خواهد  برایمان  زیادی  فواید  بگیریم  کار  به  را  سطح  این  بتوانیم 
برد.« کار  به  پانسمان  برای  یا  عمل  میز  روی  را  آن  می شود  چون 

پژوهشگران مشغول ساخت محصولی هستند که مانند پوست مارمولک گکو 
باشد. آن ها می گویند که اگر بتوانند ساختار پوست را باز بسازند، کاربردهای 
بالقوه ی بی شماری در صنعت، علوم و پزشکی برای آن پیدا خواهد شد.

و  با دوام  یا پوشش هایی  پارچه ها  بافت  برای  را  نوع پوست  این  می توان 
ضدآب به کار برد. بسیاری از انواع موجود این نوع پارچه ها با الهام و تقلید 

از طبیعت به وجود آمده اند.

بازسازی پوست گکو

درمان سرطان با میکروارگانیسم های دریایی در آینده ای 
نزدیک

تحقیقات  مرکز  از  دریایی  میکروبیولوژی  متخصص  ایمهاف،  یوهانِس 
از  باالیی  بسیار  تنوع  اقیانوس ها  »در  می گوید:  آلمان  در  کیل  اقیانوسی 
میکروارگانیسم ها وجود دارد و ما تنها با بخش کوچکی از آن ها آشناییم.«

جمع آوری  مشغول  اروپایی،  تحقیقاتی  پروژه ی  یک  در  فعال  دانشمنداِن 
نمونه هایی از این میکروارگانیسم ها در دریاهای کم عمِق سراسر جهان هستند. 
جلبک ها و اسفنج ها از حامالن اصلی بسیاری از این میکروارگانیسم ها هستند 
و به وسیله ی آن ها در مقابل تهدیدات زیست محیطی محافظت می شوند.
را  اسفنج  توده ی  از یک  از 40 درصد  ایمهاف می گوید: »بیش  یوهانس 
باکتری ها و قارچ ها تشکیل می دهند و به همین دلیل می توان از آن ها در 

آزمایشگاه برای تولید مواد فعال زیستی استفاده کرد.«
در آزمایشگاه های شیمی، دانشمندان نمونه هایی از قارچ ها را انتخاب کرده 
و آن ها را رشد می دهند. این قارچ ها به طور طبیعی شروع به تولید ترکیبات 
بیوشیمی می کنند که ممکن است باعث مرگ بعضی از سلول ها از جمله 

سلول های سرطانی شوند.
داخل  در  باید  »ما  می گوید:  میکروبیولوژی  پژوهشگر  البِس،  آنتیه 
بوجود  طبیعی  شرایطی  دوباره  میکروارگانیسم ها،  این  برای  آزمایشگاه 
آوریم تا بتوانند ترکیباتی را تولید کنند که به آن نیاز داریم. باید برای آن ها 
محیطی با درجه حرارت مناسب، مواد غذایی الزم، یک محیط اسیدی یا 
قلیایی مناسب و در مجموع یک محیط زیست مطلوب به وجود آوریم.«
این  جدید  ترکیبات  روی  بر  می توان  طیف سنج،  دستگاه  کمک  به 
میکروارگانیسم ها که تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته، تمرکز کرد و اگر 
این ترکیبات دارای خواص فعال زیستی باشند، می توان از آن ها در علم 

پزشکی استفاده کرد.
یان اوستوال بسلو، داروساز می گوید: »قارچ ها می توانند برای سالمتی مفید 
باشند. پنی سیلین یک نمونه ی کامال شناخته شده از این قارچ هاست و در 
میان قارچ های دریایی گونه هایی نیز وجود دارد که می توانند علیه سرطان 

فعال شوند.«
برای آزمایش ویژگی های زیست فعال این قارچ ها، ترکیبات جدا شده از آن ها را با سلول های سرطانی زنده و یک مایع آزمایشگاهی به عنوان شاخص، 

مخلوط می کنند. در این آزمایش، در صورت مرگ سلول های سرطانی، رنگ مایع تغییر می کند.
آرلت ارهارت، دستیار فنی در تحقیقات میکروبیولوژی می گوید: »اگر این مخلوط ایجاد شده بتواند سلول های سرطانی را در این لوله ی آزمایش بکشد، 

آنگاه رنگ مخلوط از آبی به صورتی تغییر خواهد کرد و به این ترتیب ما می توانیم ترکیبات ضدسرطانی را پیدا کنیم.«
تاکنون، محققان صدها گونه ی جدید قارچی را آزمایش کرده اند و هزاران ترکیب جدید تهیه کرده اند و در نهایت، نمونه های بدست آمده را برای انجام 

آزمایش های پزشکی بر روی انسان ها در آینده، تا جای امکان محدود کرده اند.
یوهان ایمهاف، متخصص میکروبیولوژی دریایی می گوید: »تا چند دهه ی گذشته بیماری های سرطانی یک تهدید بزرگ برای نوع بشر محسوبمی شداما 
امروز روش های زیادی برای درمان سرطان ها وجود دارد. ما می توانیم بعضی از سرطان ها را با روش های پزشکی اثبات شده ای درمان کنیم. ما به دنبال 

بهبود این روش ها هستیم و فکر می کنم طی 10 تا 20 سال آینده پیشرفت های زیادی در این زمینه داشته باشیم.«

کشف استخوان 400 کیلوگرمی در فرانسه 

دانشمندان در فرانسه به کشفی باورنکردنی در خصوص دایناسورها دست 
یافتند. در نزدیکی آنژاک-شرانت در فرانسه باستان شناسان استخوان ران 
یک دایناسور غول پیکر را پیدا کرده اند. این در حالی است که تقریبا 140 

میلیون سال قبل دایناسورها منقرض شدند.
اندازه گیری نشان می دهد این استخوان ران دایناسور 2 متر طول و تقریبا 
400 کیلوگرم هم وزن دارد. این استخوان کامال سالم و یکدست کشف 

شده و همین مسئله شگفتی دانشمندان را به همراه داشته است.

تصویربرداری سه بعدی فناوری ای جهت نجات جان 
موجودات آزمایشگاهی

کریتوس آروانیتیدیس، در این مورد می گوید: »در واقع، این فن آوری نقطه ی 
تالقی سه رشته ی علمی مختلف است: آرایه شناسی سنتی، رایانه و تصویربرداری 
بیولوژیکی که بخشی از فرآیند تصویربرداری پزشکی است. این فن آوری 
جدید می تواند با ادغام این رشته ها، موجب پیشرفت در هر سه رشته شود.«

ساخت تصاویر سه بعدی کمی زمان می گیرد. اما یک بار که تصویر به طور 
کامل ساخته شد، امکانات بیشماری را در اختیار محققان قرار می دهد و 

البته جان بسیاری از جانوران آزمایشگاهی را نیز نجات می دهد.
سارا فولوتر بر این باور است که »این فن آوری به محققان امکان می دهد 
بدون کالبدشکافی، جانور را به بهترین نحو ممکن مورد مطالعه قرار دهند. 
این در حالی است که پیش تر مجبور بودیم زیر میکروسکوپ، بدن جانور 

را بشکافیم و حیوان را بکشیم.«
سرعت عمل و کارآمدی این نوع از فن آوری ها، درهای دنیایی تازه را به 

روی پژوهشگران گشوده است.
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زنبور معتاد  

بسیاری از ترکیبات تولید شده توسط گیاهان 
شکارچی هاست،  مقابل  در  دفاعی  ابزاری  که 
تأثیرات جالبی بر روی شکارچی بزرگی به نام 
انسان دارند. البته می خواهیم ببینیم گیاهان از 
داشتن  نگه  وفادار  برای  ترکیبات چگونه  این 

گرده افشان ها به گل های خود استفاده می کنند. یکی 
از این ترکیبات، کافئین است. این ماده احتماال پرمصرف ترین 
ماده ی دارویی جهان است. چرا؟ چون این ماده را می توانیم 
در نوشیدنی های محبوبی مثل چای، قهوه و نوشابه پیدا کنیم 

از  عظیمی  حجم  روزانه  نوشیدنی ها که  این 
دنیا  سراسر  در 

می شود.  مصرف 
که  همان طور 
کافئین  می دانید 
محرکی  ماده ی 
در  که  است 

آن  مصرف  انسان 
باعث افزایش سطح هوشیاری 

می شود  بیش تر   تمرکز   و 
کم تر  شما  می شود  باعث  و 
هوشیاری  و  حافظه  بخوابید، 
و  می بخشد  بهبود  را  انسان 

باعث افزایش تمرکز می شود. هر چند 
زیاده روی در مصرف هر چیزی می تواند مضر 
باشد. اگر چه این ماده دارای آنتی اکسیدان ها 
و سایر ترکیبات فعال است، ولی به هر حال 
عصبی  سیستم  می تواند  و  است  محرک 

تاثیر  تحت  نیز  را  ما  محیطی  حتی  و  مرکزی 
را  دنیا  سراسر  دانشمندان  تاثیرات  این  دهد.  قرار 

مشتاق ساخته تا به  بررسی مکانیسم عملکردی و تاثیرات 
اکولوژیکی  نقش  هنوز  حال  این  با  اما  بپردازند؛  ماده  این 
در  و  است  نشده  درک  درستی  به  کافئین  مانند  داروهایی 
هنگام  ارگانیسم ها  سایر  آیا  که  می آید  پیش  سوالی  اینجا 

می کنند؟ تجربه  را  مشابهی  پدیده های  چنین  کافئین  مصرف 
زنبورهای عسل به عنوان مدلی بسیار مناسب از بی مهره برای یادگیری 
و توانایی حفظ اطالعات به کار می روند و به عنوان الگویی برای تغییرات 

عملکردی مرتبط با سن در مغز انسان مورد استفاده قرار می گیرند. پس 
کنیم.  بررسی  جانوران  از  دسته  این  روی  را  ماده  این  تاثیرات  میتوانیم 
اجتماعی  با  جانوران  اجتماعی ترین  از  یکی  عنوان  به  عسل  زنبورهای 
 50000 حداکثر  با  کلنی هایی  در  که  می شوند  شناخته  پیشرفته  کامال 
از طریق  را  پرواز خود  زنبورها مسیر  زندگی می کنند.  کنار هم  در  عضو 
پاداش  خود  غذاهای  از  که  بوهایی  و  گل ها  بازدید  از  که  خاطره هایی 
می گیرند شناسایی می کنند. حاال این خاطره به چه درد زنبورهای عسل 
می خورد؟ این حافظه و یادگیری برای زنبورهای عسل بسیار مهم است. 
چرا؟ چون عالوه بر این که آن ها می توانند مسیر را شناسایی کنند تا بتواند 
به النه برگردند،  میتوانند به بقیه ی زنبورها نیز این منبع را معرفی کنند 
صرف  غذایی  منابع  کردن  پیدا  برای  کم تری  انرژی  دیگر  زنبورهای  تا 
کنند. زنبورهای با تجربه برای این که این منابع را به دوستان خود معرفی 
جذاب ترینسیستم های  از  یکی  عنوان  به  که  رقص هایی  از  کنند، 
ارتباطی در حیوانات مورد توجه قرار گرفته است]1[، استفاده 
مسافت  و  جهت  کار  این  با  و   )1 شماره  می کنند)شکل 
برای  آن ها  واقع  در  می کنند.  مشخص  را  نظر  مورد  منبع 
انتزاعی دارند.  ارتباط در مورد منابع نوعی راهکار  برقراری 
و  انگلستان  نیوکاسل،  دانشگاه  در  رایت  جرالدین 
دادند  آموزش  را  عسل  زنبورهای  همکارانش 
دریافت  قندی  پاداش  با یک  را  تا یک عطر 
زنبورها،  روزه،  سه  زمانی  بازه  یک  در  کنند. 
عسل دارای کافئین را که به طور طبیعی در 
یافت  مرکبات  و   Coffea گونه های  شهد 
می شود را سه برابر  بیش تر  از موم های 
آماده با پاداش تنها با ساکارز به 
عطر   آن  مکان  به  و  آوردند  یاد 
بیش تر  سفر کردند. این تیم در 
هنگام تزریق این محرک به ماده 
مغزشان  در  آنچه  آن ها،  غذایی 
بررسی  را  است  افتاده  اتفاق 
ماده  این  که  شدند  متوجه  و  کردند 
مطمئنًا باعث ایجاد تغییر در توانایی سلول های 
عصبی در انتقال پیام هایی که برای یادگیری 
است. شده  هستند،  مهم  حافظه  و  بویایی 
خود  به  را  زنبور ها  گیاهان  پس 
نوعی  به  و  می کنند  وابسته 
پاسخ  می دهند.  فریب  را  آن ها 
عصبی  سلول های  از  کافئین 
و  بویایی  یادگیری  در  که  بدن 
عنوان  به  دارند  نقش  حافظه 
گیرنده  آنتاگونیست  یک 
است. شده  تقویت  آدنوزین 

طه طهماسب زاده
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 غلظت کافئین موجود در شهد از آستانه طعم تلخ زنبورها فراتر نرفت، به 
این معنی که گرده افشان ها شهدی را انتخاب می کنند که از نظر دارویی 
فعال است اما دفع کننده نیست. در اینجا به یک مسئله ی بسیار مهم اشاره 
می کنیم که آن این است که بایستی مقدار دوز مناسب دریافت شود؛ باید 
مقدار مناسبی را به شهد آن ها افزود تا زنبورها فریب داده شوند، اما نه به 
اندازه ای که طعم تلخ، آن ها را اذیت کند. این موضوع می تواند به یک سؤال 
جالب پاسخ دهد که: “آیا حشره می تواند به مواد مخدر معتاد شود؟“ تحقیقات  
بیش تر  روی زنبورها همچنین می تواند تأثیر قهوه را بر ما  بیش تر  مشخص 
کند. رایت می گوید: "شواهد به دست آمده ظرفیت تقویت کافئین در انسان 
بلوک های ساختاری مولکولی  از  نتیجه است." زنبورها بسیاری  غیرقابل 
مغزی ما، به ویژه گیرنده های انتقال دهنده ی عصبی آدنوزین، که کافئین 
به آن ها وصل می شود، به اشتراک می گذارند. رایت می گوید: “ما اطمینان 
داریم که این یک دارایی مشترک در سراسر پادشاهی حیوانات است]2[." 
از یک محرک برای تقویت خاطرات پاداش،  با استفاده  گیاهان در واقع 
بهبود  را  تولیدمثل  موفقیت  و  می کنند  تضمین  را  گرده افشان  وفاداری 
یا  کافئین  مانند  گیاهان  از  ناشی  گیاهی  داروهای  اگرچه  می بخشند. 
نیکوتین در دوزهای باال کشنده هستند، اما در دوزهای پایین، آن ها اثرات 
دارویی بر رفتار پستانداران دارند. نکته ی بسیار جالبی که می توان به آن 
اشاره کرد کافئین در دوزهای پایین در شهد گل و گرده مرکبات تشخیص 
داده شده است، یعنی غلظت پایین کافئین در این گیاهان. طبق تحقیقاتی 
که در دانشگاه علوم زندگی نروژ توسط مارینا یوسف انجام شد، غلظت 
باالی این ماده در مدت زمان کوتاه باعث افزایش طول عمر زنبورهای 
با تاثیرات بلندمدت در غلظت  عسل نمی شود؛ بلکه تاثیرات کامال مغایر 
پایین را نشان می دهد. در واقع می توان گفت با این که گیاهان زنبورهای 
هستند]3[.  نیز  آن ها  سالمتی  فکر  به  ولی  می دهند  فریب  را  عسل 
شد  مشخص  شد،  انجام  هم  ساسکس  دانشگاه  در  که  تحقیقاتی  طبق 
افشانی  گرده  برای  بیش تر   را   زنبورها  بتوانند  این که  برای  گیاهان  که 
به سمت خود جلب کنند، درون شهد خود از ترکیباتی کافئین دار استفاده 
می کنند. این امر می تواند حاصل انتخاب طبیعی باشد و طبیعت جمعیتی 
تحقیقات  این  است.  کرده  افشانی  گرده  بیش تر   که   کرده  انتخاب  را 
ترکیبات  این  دارای  که  را  گیاهانی  عسل  زنبورهای  که  می دهد  نشان 
می دهند.،  ترجیح  کافئین دار  ترکیبات  فاقد  گیاهان  به  نسبت  را  هستند 
است. ناشناخته  دارد،  اکولوژیکی  عملکرد  یک  این  آیا  این که  اما 
دارای   ،Coffea و  مرکبات  کافئین،  تولیدکننده ی  گیاه  جنس  دو 
نمایشگرهای بزرگ گل با رایحه های قوی هستند و هنگام گرده افشانی 
توسط زنبورها میوه و دانه  بیش تری تولید می کنند. وجود دوزهای پایین 
اما   ، داشت  یادگیری  میزان  بر  ضعیفی  تأثیر  پاداش،  عنوان  به  کافئین 
راه حل هایی  در  که  هنگامی  داشت.  بلند مدت  حافظه ی  بر  تأثیر عمیقی 
عنوان  به  کافئین  بردهمی شدو  بهره  بود،  کافئین  مقادیری  حاوی  که 
پاداش استفاده می شد، زنبورها سه برابر  بیش تر  عطر و طعم مطبوع را 
تا 24 ساعت بعد به یاد می آورند و پاسخ به طوری بود که انگار پاداش 
برابر تعداد زنبورها در 72 ساعت بعد آن را به  را پیش بینی می کنند، دو 

حساسیت  در  افزایش  دلیل  به  حافظه  عملکرد  در  بهبود  این  آوردند  یاد 
بر  کافئین  تأثیر  واقع،  در  نبود.  کافئین  مصرف  از  ناشی  بویایی  عمومی 
تولید شده  از مقدار  زنبورها  بیش تر   بویایی طوالنی مدت در  حافظه ی 
توسط غلظت باالی ساکارز بود. اگر زنبورها بتوانند کافئین تلخ را در دوز 
که  از گل هایی  که  بگیرند  یاد  است  دهند، ممکن  باالتر تشخیص  های 
شهد حاوی آن را تهیه می کنند، پرهیز کنند. ما دریافتیم که زنبورهای 
عسل از نوشیدن محلول های ساکارز حاوی کافئین در غلظت های باالتر 
از 1 میلی متر خودداری می کنند. آن ها همچنین دارای نورون هایی هستند 
که کافئین را در حساسیت روی دهانشان تشخیص می دهند. با این حال، 
غلظت شهد از 0.3 میلی متر )0.058 میلی گرم در میلی لیتر( تجاوز نمی کند، 
حتی اگر مقادیر کافئین در بافت های رویشی و دانه کافئین به میزان 24 
می دهد  نشان  اطالعات  این  است.  شده  گزارش  میلی لیتر  در  میلی گرم 
مهمی  نقش های  دفاع  بر  عالوه  کافئین  مانند  گیاهی  آلکالوئیدهای  که 
را  گرده افشان  یک  رفتار  دارویی  نظر  از  می توانند  آن ها  می کنند:  ایفا  را 
دستکاری کنند. هنگامی که زنبورها و سایر گرده افشان ها یاد می گیرند، 
در زمانی که شهد را استخراج می کنند عطر گل را با مواد غذایی تداعی 
هستد،   رایج  سیگنال های  دارای  که  گل هایی  از  که  دارد  احتمال  کنند، 
بیش تر  بازدید کنند. چنین رفتاری باعث افزایش راندمان در تولید شهد 
به گرده افشانی مؤثرتر می شود. ]4[ آن ها می شود و در عین حال منجر 
زنبورهای  تا  شده  باعث  کافئین  که  بفهمیم  می توانیم  پژوهش  این  از 
دهد  ترجیج  منابع  دیگر  بر  را  است  کافئین  دارای  که  را  منبعی  عسل 
نیز  زنبورها  دیگر  به  می دهد،  انجام  کندو  در  که  رقص هایی  با  را  آن  و 
که  چرا  است  مفید  گیاهان  برای  واضح  طور  به  عمل  این  کند.  معرفی 
را  باعث می شود حجم گرده افشانی آن ها  بیش تر  شده و جمعیت خود 
افزایش دهند و از آن طرف زنبورها نیز این منابع را  بیش تر  به خاطر 
مصرف  غذایی  منابع  کردن  پیدا  برای  کم تری  انرژی  و  زمان  و  سپرده 
ببینیم. را  پیچیده  تکامل  یک  از  نمونه ای  می توانیم  اینجا  در  می کنند. 

 وقتی یک فنجان
قهوه می خوریم

چه اتفاقی در بدن
ما می افتد؟

در 10 دقیقه اول
کافئین ضربان قلب و فشارخون

 بعد از 20 دقیقه هوشیاری شامافزایش می دهد
افزایش می یابد

و احساس خستگی رفع می شود

 بعد از 30 دقیقه آدرنالین
 بدن را فرامی گیرد وبینایی تان

هم بهبود پیدا می کند.  یعد از 40
دقیقه

 سروتونین
 افزایش
می یابد و

بعد از 4 ساعت
احساس گرسنگی

می کنید و اسید معده
افزایش پیدا می کند

ماهیچه ها 
قدرت  
بیش تری 

دارند.

بعد از 6 ساعت
 کافئین و بخشی از مواد مغذی

از بدن خارج می شود
میوه آن  جبران  برای  است   والزم 

بخورید

.
.

.

.

؟
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الگو گرفتن از جانوران در صنعت



الگو گرفتن از جانوران در صنعت

فلس های شگفت انگیز کوسه ها 

   

   

   

   

  

   

کوسه ها به صورت باال طبقه بندی می شوند و از آبزیان نسبتا بزرگ هستند. 
اقیانوس ها 70 درصد از سطح زمین را پوشش و بیش از 20 هزار گونه از 
ماهی ها را در خود جای داده اند که از این تعداد نزدیک به 370 گونه، کوسه 
هستند. مدت ها پیش از به وجود آمدن دایناسورها، کوسه ها فرمانروای آب ها 
بودند. آن ها نخستین بار بیش از 400 میلیون سال پیش شکل گرفتند و در 100 
میلیون سال اخیر به ندرت دستخوش تغییر و دگرگونی شده اند. امروزه کمتر 
گونه ای از موجودات کره ی زمین چنین احترام و ترسی را بر می انگیزد )1(. 
در  زخمی،  و  ضعیف  موجودات  خوردن  با  حیرت برانگیز  شکارچیان  این 
باالی چرخه غذایی دریایی قرار می گیرند. آن ها با این کار به حفظ تعادل 

در سیستم طبیعت کمک می  کنند.
از جنس ماده ی سخت »دنتین«  براق  دارای فلس هایی  پوست کوسه ها 
این دندانه ها اصطکاک  به نظر می رسند.  است که شبیه دندانه هایی ریز 
بدن کوسه با آب را کاهش داده و به شنای سریع تر حیوان کمک می کنند. 
همچنین، ویژگی پوست کوسه از حضور بارناکل ها و دیگر موجودات زنده 
که »رسوب زیستی« را موجب میشوند، جلوگیری می کند. به همین دلیل 

دانشمندان به سراغ تولید مصنوعی پوست کوسه رفتند.
االستیک  سیلیکون  از  را  کوسه  مصنوعی  پوست  آلمانی  دانشمندان 
تولید کرده که رسوب زیستی را در آزمایش ها تا 67 درصد کاهش داده 

است. نیروی دریایی ارتش آمریکا نیز در زمینه ی تولید محصولی مشابه 
سرمایه گذاری کرده است. همچنین از الگوی پوست کوسه در کشتی سازی 
استفاده شد زیرا هنگامی که یک کشتی در محیط دریا قرار می گیرد، به  
خزه  می شود.  پوشیده  خزه ها  جمله  از  دریایی  متنوع  موجودات  وسیله ی 
بستن بر روی سطح کشتی ها و تاسیسات دریایی ساالنه هزینه های زیادی 
را به این صنعت تحمیل می کند و مشکالت فراوانی را به  وجود  می آورد. 
چسبیدن خزه به بدنه ی کشتی ها به مرور زمان باعث خوردگی و کاهش 

طول عمر بدنه کشتی می شود.
کشتی ها،  دیواره ی  به  ناخواسته  ارگانیسم های  چسبیدن  با  مقابله  راه حل 
ممانعت از چسبیدن خزها است. یکی از این روش ها، پوشش دادن بدنه و 
کف کشتی با رنگ های حاوی مواد سمی رنگ های ضد خزه است. با رونق 
ترکیباتی  با  مختلف  رنگ های  از  استفاده  کشتیرانی  فعالیت های  گرفتن 
نوع  این  ترکیبات صنعتی و فلزی متداول گردید.  مانند آهک، آرسنیک، 
رنگ ها در مجاورت با آب شسته می شدند و عالوه بر ممانعت از چسبیدن 
خزه ها، باعث مرگ و میر بارنکل ها و سخت پوستان مزاحم می گردیدند اما 
مطالعات بعدی نشان داد که این ترکیبات دارای خطر سمی و سایر اثرات 
اقتصادی  و  اکولوژیکی  منابع  بر  اثرات سو  و  دریایی  بر موجودات  مزمن 

هستند )2(.
به همین علت از پوششی استفاده کردند که با الهام گرفتن از فلس های 
کوسه باعث ممانعت از چسبیدن خزه و کاهش مصرف سوخت شناور، عدم 
افت سرعت شناور، کاهش میزان خردگی، افزایش سرعت و راندمان شناور 
و همچنین تعداد عملیات داکینگ کم تر شناور ها و کشتی ها را باعث شد.

ماشین آالت حفر تونل با الهام از کرم های خاکی
کرم های خاکی که در مناطق آمریکای شمالی، اروپا و آسیای غربی یافت 
می شوند اغلب متعلق به خانواده ی Lumbricidae  می باشند. در این 
)1(. مهم ترین کرم های  دارد  خانواده حدود 220  گونه کرم خاکی وجود 
 Lumbricus متعلق به جنس Lumbricidae خاکی در خانواده ی

میباشند.
سطح شکمی کرم های خاکی پهن و رنگ پریده تر از سطح پشتی است و 
ندارد.  تیره است. سر مشخص و متمایزی در حیوان وجود  سطح پشتی 
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بدن یک کرم بالغ به 80 تا 100 قطعه ی حلقه ای شکل که به وسیله ی 
شیارهای عرض مجزا است، تقسیم شده است. دهان کرم در حلقه ی اول 
است و به وسیله ی یک قطعه ی گوشتی به نام پیش دهان آویزان می باشد. 
مخرج آن بیضی شکل و به طور عمودی در حلقه ی آخر قرار دارد. این 
کرم ها با توجه به نداشتن هر گونه پایی، با سرعت شگفت انگیزی حرکت 
را می پوشاند که “سته ” خوانده می شود.  بدنشان  زبری  تارهای  می کنند. 
این تارها به آن ها کمک می کند تا در اطراف خود حرکت کنند. تارها به 
کندن خاک های اطراف کرم کمک کرده و باعث کشش آن ها در خاک 
می گردد. تارها می توانند به وسیله ی عضالت منقبض کننده در هر جهت 
حرکت کرده امتداد یابند و یا عقب کشیده شوند )3(. همچنان که یک کرم 
خاکی عمل حفر کردن را در خاک انجام می دهد، برخی از نمونه های آن 
را می خورد که این نیز اغلب خاک هایی را در بر می گیرد که مواد گیاهی 
از بین رفته را در خود دارد. کرم خاکی می تواند این مواد گیاهی را تغذیه 
کند. آنچه که این موجود خاک زی در پشت سر خود بر جای می گذارد، 
خاکی  کرم های  می باشد.  گیاهان  رشد  برای  خوبی  بسیار  خاک  اغلب 
این  اما  می دهند.  بیرون  و  می خورند  خوراک  وزنشان  اندازه ی  به  روزانه 
مکانیزم فوق العاده ی کرم ها در حفر خاک، دانشمندان را بر این داشت تا با 
الگوگیری از آن ماشین هایی را طراحی کنند که به حفاری می پردازد )4(.

ماشین آالت حفر تونل )TBM( یک کپی مکانیکی از کرم های خاکی 
محسوب می شوند. همانند کرم  خاکی، ماشین آالت حفر تونل برای خوردن 
خاک و خروج آن از سمت دیگر دستگاه طراحی شده است. چه کرم خاکی 

و چه ماشین حفر تونل به طور مداوم در زیر خاک رو به جلو حرکت کرده 
و تونلی پشت سر خود به جا می گذارند )5(. این ماشین ها کمک شایانی به 

صنعت و شهرسازی ها کرده اند. 

نهنگ ها و توربین های بادی
اقیانوس    5 گونه  این  اصلی  زیستگاه  که  است  آبزی  پستان داری  نهنگ 
عظیم ترین  از  بزرگ تر  بسیار  که  آبی  نهنگ  است.  جهان  مختلف 
دایناسورهای شناخته  شده است، اعماق اقیانوس را به آب های کم عمق و 
سواحل  ترجیح می دهد. آن ها عموما فصول گرم تر را در مناطق نزدیک به 
قطب سپری می کنند و با فرارسیدن زمستان در مهاجرت بسیار طوالنی 
میزان  از  دقیقی  آمار  استوا حرکت می کنند.  به  نزدیک  مناطق  به  سمت 
از  حفاظت  بین المللی  اتحادیه  اما  ندارد؛  وجود  آبی  نهنگ های  جمعیت 
طبیعت )IUCN( جمعیت کل این گونه را 10 تا 25 هزار تخمین زده و 

آن را جزو گونه های در معرض خطر انقراض قرار داده است )6(.
شنا  در  آن ها  باالی  مهارت  نهنگ ها،  شگفت انگیز  بسیار  ویژگی های  از 
کردن در عمق اقیانوس هاست. با این که وزن نهنگ گوژپشت می تواند به 
45 تن نیز برسد، اما با چنین وزنی  میتواند به خوبی در آب شنا کند. در 
طی مطالعاتی که بر روی این جمعیت انجام شد، دریافتند که بخشی از 
این شنای کارآمد مدیون برآمدگی های روی باله های کناری این حیوان 

Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Chondrichthyes
Subclass: Elasmobranchii
Infraclass: Euselanchii
Superorder: Salachimorpha

رده    بندی علمی:

الدن جان  نسار

11 دقیقه
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تیغههای  طراحی  به  اقدام  مهندسان  برآمدگی ها،  این  از  الهام  با  است. 
توربین بادی و بالگرد کرده و دریافتند از این طریق میتوانند تولید نیرو را 
افزایش داده و به طور همزمان کشش و سر و صدا را کاهش دهند )7(.
شاید تاکنون متوجه تاثیر زیاد این تکنولوژی که مدیون نهنگ ها هستیم 
نشده باشیم اما با فکر کردن به آن متوجه اثرات زیادی که در زندگی ما 

داشته است خواهیم شد. 

فیل ها و خرطوم های رباتی 

فیل جانوری است بزرگ و عظیم الجثه که از سال های بسیار دور در کره ی 
زمین زندگی می کرده است. از ماموت های بسیار بزرگ در عصر قبل از 
یخبندان تا فیل های آسیایی و آفریقایی امروز این موجودات راه درازی را 
طی کرده اند. در دوران باستان از این جانوران برای مقاصد نظامی و به 
عنوان سواره نظام سنگین مورد استفاده قرار می گرفته است و اکنون با 
الگوگیری از خرطوم این موجود شگفت انگیز ربات هایی ساخته شده که در 

صنعت بسیار پرکاربرد بوده است )8(. 

چنگال های شگفت انگیز گربه ها 
استعداد  شکار  برای  که  هستند  گوشت خوارانی   )Felidae( گربه سانان 
و مهارت های زیادی پیدا کرده اند. معموال در شکار از روش پنهان شدن 
استفاده می کنند و گاهی از روش های کمین کردن و دنبال کردن شکار را 
بکار می برند. بدن آن ها باریک و تا حدی دراز و سر گرد و پوزه کوتاه است. 
دست ها و پاها در اکثر گونه ها زیاد بلند نیست ولی قوی و به یک اندازه هستند. 
در دست 5 انگشت و در پا 4 انگشت وجود دارد. چنگال ها در همه ی گونه ها 
به استثنای یوزپلنگ قابل جمع شدن است و حیوان پنجه رو می باشد. رنگ 
آن ها متفاوت است ولی طرح های خال دار یا راه راه  بیش تر  دیده می شود )11(.

طراح  فوکویا«،  »توشی  گربه ها  مخفی شونده ی  چنگال های  این 
محافظ دار  پونزهای  توانایی  این  از  الهام  با  تا  داشت  این  بر  را  ژاپنی، 
سیلیکونی  پوشش  یک  از  پونزها  این  که  طوری  به  کند.  تولید  را 
عالوه  و  داشته  بسیاری  کاربرد  نوآوری  این   .)12( می برند  سود  شفاف 
افزایش  نیز  را  ایمنی  آسان،  استفاده ی  و  نقل  و  حمل  در  سهولت  بر 
است.  کرده  ممکن  را  آن  از  بهتر  چه  هر  استفاده ی  و  است  داده 

انسانی و کاربرد گسترده ی  از جانداران گوناگون در سازه های  الگوگیری 
 آن ها در صنعت بسیار است که در بخش های بعدی به موارد  بیش تری 

پرداخت.  خواهیم  آن ها  از 
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مصاحبه با پروفسور شهربانو عریان؛ 
چهره ای ماندگار در تاریخ زیست شناسی 

ایران 

پروفسور شهربانو عریان در فروردین سال 1326 در تهران دیده به جهان 
زبان  از  در خاطره ای  بود.  آشکارا  تفاوت هایش  از همان کودکی  گشود.  
به مدرسه  را  مادرشان، در سن 5 سالگی وی  بیان شده که  ایشان  خود 
با  تا در حیاط مدرسه  به مدیر مدرسه معرفی کرد  برده و  ابتدایی خسرو 
بقیه شاگردان بازی کنند ولی ایشان بدون توجه و بدون ثبت نام به طرف 
کالس درس رفته و همراه با سایر دانش آموزان درس را شروع کردند. در 
شدند  معرفی  اول  کالس  ممتاز  شاگرد  به عنوان  تحصیلی،  سال  انتهای 
به  زیرا  نکرده  ثبت نام  هنوز  وی  که  شد  متوجه  مدرسه  مدیر  سپس  و 
را  او  مدیر  با  کردن  با صحبت  مادرشان  ولی  بودند  نرسیده  قانونی  سن 
 راضی کرد که قبول کنند و اسم ایشان را در کالس دوم ثبت نام کنند.

از  جانوری  زیست شناسی  رشته ی  در  را  خود  کارشناسی  عریان،  بانو 
دانشگاه تربیت معلم تهران در سال 1350 با رتبه اول گرفتند، توانستند 
به  تحصیل  ادامه  برای  و  بگیرند  عالی  دانش سرای  از  تحصیلی  بورس 
کار  و  مطالعه  به  تحصیل،  کنار  در  مداوم  به طور  بروند.  کشور  از  خارج 
در  می پرداختند.  زیست شناسی  آزمایشگاه های  در  کارشناس  به عنوان 
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به فیزیولوژی جانوری، فیزیولوژی غدد 
درون ریز در پستانداران و ماهی ها پرداختند و با تالش بسیار در سال هایی 
زیست شناسی  دکتری  مدرک  توانستند  بودند  کشور  از  خارج  در  که 
ماهی ها  و  پستانداران  در  درون ریز  غدد  فیزیولوژی  رشته ی  در  را  خود 
بگیرند. انگلستان   )shefield(شفیلد دانشگاه  از   1355 سال   در 
پروفسور شهربانو عریان از سال 1378 تا امروز عضو هیئت علمی دانشگاه 
تربیت معلم تهران با رتبه علمی استادی هستند و در سال 1384 به عنوان 

چهره ی ماندگار و پژوهشگر نمونه زن کشور انتخاب گردیدند.

لیسانس زیست شناسی جانوری از دانشگاه تربیت معلم تهران سال 1350
دکتری، Ph. D در رشته فیزیولوژي غدد درون ریز از دانشگاه شفیلد - 

انگلستان ، سال 1975

گوشه ای از فعالیت ها :

تدریس دروس : مجموعه فیزیولوژي جانوري 1، 2 و 3 در دوره کارشناسي
تدریس دروس : فیزیولوژي غشاء ، نوروآندوکرینولوژي ،آندوکرینولوژي 

 پیشرفته و فیزیولوژي ماهي در دوره کارشناسي ارشد
تدریس دروس : نوروآندوکرینولوژي تولید مثل، گیرنده هاي سلولي، 

مکانیسم تنظیم آب و الکترولیت ها ، فیزیولوژي پیشرفته آبزیان در دوره 
دکتری

 راهنمایي 320 پایان نامه کارشناسي ارشد در دانشگاه هاي مختلف از سال
1365 تاکنون

 مشاوره 178 پایان نامه کارشناسي ارشد در دانشگاه هاي مختلف از سال
1365 تاکنون

 راهنمایي 105 رساله دکتری در دانشگاه هاي مختلف از سال 1374
تاکنون

مشاوره 30 رساله دکتری در دانشگاه هاي مختلف از سال 1374 تاکنون

 ارائه ی تعداد 64 مقاله در کنگره هاي بین المللي

 ارائه ی مجموعًا 526 مقاله در کنگره هاي داخلي کشور

 چاپ 206مقاله کامل در مجالت معتبر بین المللي 

 چاپ تعداد 156 مقاله کامل فارسي در مجالت  معتبر  داخلي

 چاپ تعداد 15 جلد کتاب

دبیر انجمن فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران )1370 - 1366(
IUPS  عضو انجمن فیزیولوژیست هاي بین المللي

FAOPS  عضو انجمن فیزیولوژیست هاي آسیا و اقیانوسیه
 FENS عضو انجمن نورولوژیست هاي اروپایي

عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1385 
تا 1389

مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه تربیت معلم از سال 1386 تا 1390
Journal of Persian Gulf  سردبیر مجله بین المللی

سر دبیر مجله یافته های نوین در علوم زیستی از سال 1392 تاکنون

پروفسور شهربانو عریان
چهره ماندگار زیست شناسی ایران

پیش از پرداختن به مصاحبه ی اختصاصی مجله با پروفسور 
علوم زیستی  دانشکده ی  محترم  رئیس  عریان،  شهربانو 
دانشگاه خوارزمی، با وجود آنکه کم تر ایرانی ای با نام ایشان 
ناآشناست اما به ارائه ی بیوگرافی پربار ایشان می پردازیم؛ 

باشد که چراغ راه آیندگانمان شود.

9 دقیقه

سارا پرویزی فرا-محمد یونسی
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جوایز و افتخارات:

دانشجوي ممتاز درسال 1350 و دریافت بورسیه تحصیلي از وزارت 
علوم، فرهنگ و آموزش عالي

استفاده از فرصت مطالعاتي در سال 1375- 1374 به مقصد کشور 
استرالیا، دانشگاه ملبورن، دانشکده پزشکي به مدت 9 ماه از دانشگاه 

تربیت معلم
استاد نمونه دانشگاه تربیت معلم در سال 1375 و دریافت لوح تقدیر

پژوهشگر نمونه دانشگاه تربیت معلم در سال 1378 و دریافت لوح تقدیر
پژوهشگر نمونه دانشگاه تربیت معلم به مناسبت انجام طرح بین المللي از 

سازمان ملل در سال 1383 و دریافت لوح تقدیر
استاد نمونه دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال در سال هاي 1375 . 

1376 . 1378 و دریافت لوح تقدیر
از پیشکسوتان عرصه علم و دانش در دانشگاه آزاد اسالمي واحد  تقدیر 

تهران شمال و دریافت لوح تقدیر در سال 1383
دریافت تقدیر نامه از سازمان ملل UNCC به مناسبت انجام طرح بین 

المللي پژوهشي با شماره 5000348 ) در سال 2004 میالی(
دریافت لوح تقدیر به عنوان» چهره ماندگار سال 1384 « در آبان سال 

1384
دریافت لوح تقدیر به عنوان» استاد پژوهشگر زن نمونه کشوری« در آذر 

سال 1384
دریافت لوح تقدیر به عنوان» پژوهشگر نمونه دانشگاه تربیت معلم « در 

آذر سال 1384
دریافت لوح تقدیر به عنوان استاد پژوهشگر نمونه از دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد کرج در آذر سال 1384
دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور به مناسبت استاد نمونه وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری در اردیبهشت سال 1388
سال های  در  اسالم  جهان  برتر  دانشمند  مناسبت  به  تقدیر  لوح  دریافت 

ISC  1391 ، 1392 و 1394 از سازمان

از ایشان بابت وقتی که در اختیار مجله ی ما  پس از تشکر 
درباره ی  را  خود  نظر  کردیم  خواهش  ایشان  از  دادند،  قرار 

رشته ی بیوسیستماتیک جانوری بگویند.

و  سلولی ومولکولی  جانوری،  علوم  گروه   3 علوم زیستی،  دانشکده ی  در 
فیزیولوژی  گرایش  سه  هر  ما،  دانشگاه  در  گیاهی  ارشد  داریم.  گیاهی 

نظر پروفسور را درباره ی جایگاه بیوسیستماتیک جانوری در 
زیست شناسی پرسیدیم.

جایگاهش کم تر از فیزیولوژی جانوری و سلولی تکوینی جانوری نیست. 
در مواردی حتی جایگاه باالتر و اهمیت  بیش تری نیز دارد. به خصوص در 

کشوری که گونه های درحال انقراض زیادی نیز دارد.
به بیوسیستماتیک در ایران اهمیت چندانی داده نشده در حالی که اتفاقًا 
انقراض  تنها، مسئله ی  باشد. زیرا  باید در کشور ما  بیش تر  مورد توجه 
که  است  کم نظیری  گونه ای  غنای  دارای  ایران  نیست؛  کشور  گونه های 

هنوز بسیاری از گونه های ما شناسایی نشده اند. 
دانشجوی دانشگاه تهران که بودم، یکی از اساتیدمان می گفت بسیاری از 
گونه های کشور ما را افراد خارجی کشف کرده و به اسم خود یا کشور خود 
نامگذاری می کنند، که نباید اینگونه باشد. در هرگوشه از کشور عزیزمان، 
از جنگل ها تا بیابان هایش، گونه های کشف نشده ی زیادی داریم و برای ما 
خجالت آور است که یک خارجی بیاید این ها را شناسایی کرده و اسم خود 

یا کشور خود را روی جزئی از غنای گونه ای ایران ما بگذارد.

بشنویم از آینده ی این رشته در ایران و جهان از زبان بانو 
عریان:

جوانی  رشته ی  هنوز  اما  نیست  ورود  تازه  رشته  این  که  اگرچه  ایران  در 
بیوسیستماتیک  گرایش  که  هستند  دانشگاه ها  از  کمی  تعداد  زیرا  است. 
جانوری را دارند و تعداد اساتیدی که در ایران تخصص بیوسیستماتیک را 

از پروفسور عریان درباره ی اشتغال زایی این رشته و ارتباط 
بیوسیستماتیک جانوری با صنعت پرسیدیم.

همین که  متخصصان ما بتوانند گونه های ناشناخته را شناسایی کرده یا 
از منقرض شدن گونه ای در حال انقراض جلوگیری کنند، این خود یک 
نوع ارتباط با صنعت است. چه بسا شرکت های استارتاپی ای وجود دارند که 
در زمینه های مشابه فعالیت می کنند. هم اکنون در دانشکده، دو استادیار 
بیوسیستماتیک جانوری  داریم که چندین ورکشاپ برگزار کرده و درباره ی 
کارآفرینی از همین رشته و تأسیس شرکت های دانش بنیان در این زمینه 
سخنرانی کردند و همین طور کاربرد جانوران در صنعت، برکسی پوشیده 

نیست.

توصیه ی ایشان را به دانشجویان درباره ی این گرایش جویا 
شدیم. 

اگر بتوانیم با همت استادیارهای جوانی که هم اکنون داریم، گرایش ارشد 
بیوسیستماتیک جانوری و سپس به امید خدا دکتری بیوسیستماتیک را در 
دانشکده داشته باشیم، می توانیم دانشجویان جوان و تازه نفس را جذب 

کرده و گامی در جهت توسعه این رشته در کشور برداریم.

و  کردیم  تشکر  راهنمایی هایشان  برای  ایشان،  از  انتها  در 
توسعه ی  زمینه ی  در  اندک  هرچند  نقشی  بتوانیم  امیدواریم 

این رشته در کشور ایفا کنیم.

دارند نیز، بسیار کم است. نتیجه ی این ها آن است که این علم، مهجور 
مانده است.

رو  علم  این  به  ما  دانشگاه های  اگر  است،  تغییر  قابل  وضعیت  این  ولی 
بیاورند و مقطع ارشد و دکتری آن را بگیرند، دانشجویان وارد این گرایش 
شده، در این زمینه به تحقیق و پژوهش می پردازند، هم مقاالت زیادی 

چاپ می شود، هم کتاب های زیادی در این زمینه منتشر می شود.
 1297 سال  از  خوارزمی  دانشگاه  که  زمانی  داد:  ادامه  عریان  پروفسور 
تأسیس شد، فقط یک استاد بیوسیستماتیک جانوری، آقای  دکتر صدرزاده 
طباطبایی را داشتیم که ایشان هم بازنشست شدند و بعد از آن، جای خالی 

این رشته همچنان حس می شود.

گیاهی، تکوین گیاهی و سیستماتیک گیاهی را دارد. گروه علوم جانوری 
سلولی  و  جانوری  فیزیولوژی  شامل  ارشد،  گرایش های  از  دوتا  تنها  اما 

تکوینی جانوری را دارد ولی گرایش بیوسیستماتیک جانوری را نداریم.
همیشه جزئی از آرزوهای خودم بوده که ما بتوانیم گرایش بیوسیستماتیک 
کمبود  ما،  مشکل  اما  باشیم.  داشته  دانشکده  برنامه های  در  را  جانوری 
استاد است. ما برای این که بتوانیم گرایش بیوسیستماتیک جانوری را در 
دانشکده بگیریم، باید حتمًا یک دانشیار و دو استادیار داشته باشیم. که در 
دانشکده، ما استادیار داریم ولی استاد یا دانشیار نداریم. یا باید منتظر باشیم 
تا استادیار ما تبدیل وضعیت داده و ارتقا پیدا کرده و دانشیار شود که این 
مسئله زمان بر است و یا این که شخصی از بیرون استخدام شود که کسی 
که به عنوان دانشیار از بیرون بیاید خیلی کم پیدا می شود. به همین دلیل 
ما تا کنون نتوانستیم گرایش بیوسیستماتیک جانوری را در دانشگاه بگیریم 

و جای این رشته در بین گرایش های علوم جانوری واقعًا خالیست. 

رشته  این  اهمیت  دلیل  کردیم  خواهش  عریان  بانو  از 
)بیوسیستماتیک جانوری( را برای ما بیان کنند.

بیوسیسستماتیک جانوری یکی از گرایش های علوم جانوری است. یعنی 
مهم  جانوری  تکوینی  سلولی  و  جانوری  فیزیولوژی  که  اندازه  همان  به 
هستند، بیوسیستماتیک هم اهمیت دارد. اما چرا؟ برای مثال با این که در 
فیزیولوژی جانوری، فیزیولوژی انواع مختلف جانوران را بررسی می کنیم 
ایراد  ندانیم، در کار  را  را نشناسیم، گونه و طبقه بندی جانور  تا جانور  اما 
وارد است. بنابراین ابتدا باید هر جانور را از نظر بیوسیستماتیکی شناسایی 
کنیم و سپس روی فیزیولوژی آن تمرکز کنیم. ضمن آنکه بیوسیستماتیک 
جانوری به ما کمک می کند، گونه های در حال انقراض را شناسایی کرده و 
در حفظ آنها بکوشیم. اهمیت حفظ جانوران در حال انقراض به حدی است 
که در دنیای امروزه در گوشه و کنار دنیا، میلیون ها دالر هزینه می کنند تا 
نسل آن جانور را حفظ کنند. در ایران، متأسفانه این مهم را کمتر می بینیم 
چراکه رشته ی بیوسیستماتیک جانوری در کشور ما توسعه پیدا نکرده است 
پیدا  نمود  ایرانی  یوزپلنگ  انقراض گونه هایی هم چون  در  این موضوع  و 
کرده است. درست است که فعاالن محیط زیست تالش خود را می کنند 
اما الزمه ی نجات جان و نسل یک جانور شناخت کامل آن است که دانش 

آن در دست متخصصان بیوسیستاتیک جانوری است. 
دکتر  مصممانه ی  پیگیری های  و  گرایش  این  اهمیت های  تمام  دلیل  به 
حیدری، استادیار ما با مدرک دکتری رشته ی بیوسیستماتیک جانوری، امید 

است به زودی این گرایش را در دانشگاه داشته باشیم. 

رئیس دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی از سال 1391 تاکنون
عضو هیئت ممیزه دانشگاه خوارزمی از سال 1393 تاکنون

رئیس کمیته ی ملی شهرسلول در پردیس کرج
دبیر علمی کنگره ی بین المللی جنبه های نوین زیست شناسی کاربردی)-20 

21 تیرماه 1397(
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دکتر محمدحسین صدرزاده  آقای  جانوری، جناب  بیوسیستماتیک  در  برجسته  استادی  از  کنیم  یادی  عریان،  پرفسور شهربانو  پیرو سخنان 
طباطبایی.

کتاب حاضر، از ایشان است که به عنوان کتاب برگزیده ی زیست شناسی در سال 1380 انتخاب شده است.
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مصاحبه با دکتر احمدرضا کاتوزیان

17 دقیقه

سارا پرویزی فرا

در این بخش مصاحبه ی مجله با جناب آقای دکتر احمدرضا 
بیوسیستماتیک  رشته ی  در  پرآوازه  نام های  از  کاتوزیان 
ایشان  از  باید  آن  از  پیش  اما  داشت.  خواهیم  را  جانوری 
مراتب تشکر را به عمل آوریم چرا که با وجود شرایط حاکم 
بر ایران و جهان، به دلیل شیوع بیماری کرونا) که در همین 
شماره نگاهی مفصل به آن خواهیم داشت(، وقت خود را در 
اختیار ما گذاشته و پاسخ های خود به سؤاالت ما را برایمان 

ارسال کردند.

با سالم و احترام خدمت استاد گرامی؛ برای آشنایی بیش تر 
بگویید. برایمان  را  خود  بیوگرافی  لطفاً  شما،  با  خوانندگان 

از رشته ی تجربی آن  به طور کلی در سال 1382، من  با عرض سالم؛ 
سراسری  کنکور  در  آن که  از  بعد  و  شدم  فارغ  پیش دانشگاهی  از  زمان، 
دانشگاه  جانوری  گرایش  زیست شناسی  رشته ی  در  کردم  شرکت 
حصارک  در  کرج  واحد  خوارزمی  دانشگاه  در  و  شدم  قبول  خوارزمی 
داشتم  را  آن  شانس  دانشگاه،  این  در  سال   4 تحصیل شدم.  به  مشغول 
از  و  باشم  داشته  کالس  زیست شناسی،  برجسته ی  بسیار  اساتید  با  که 
آقای  جناب  هم چون  برجسته ای  اساتید  کنم.  تجربه  و  علم  آن ها کسب 
پروفسور نبیونی، دکتر پناهی، پروفسور مجد و پروفسور عریان و بسیاری 
اعضای هیئت  نام همه ی  باید  ببرم،  نام  بخواهم  اگر  دیگر که  اساتید  از 
این عزیران هستم. واقعا مدیون تک تک  بگویم که  نیز  را  فعلی  علمی 
خوارزمی  دانشگاه  از   2009 سال  در  آن که  از  پس  داد:  ادامه  دکتر 
فارغ التحصیل شدم بالفاصله در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کردم و در 
دانشگاه شهید بهشتی، در رشته ی بیوسیستماتیک جانوری پذیرفته شدم. 
این دوره برای من تقریبًا یک سال و نیم طول کشید که در این هنگام با 
راهنمایی آقای دکتر رجبی مهام روی کمپلکس موش خانگی در ایران، با 
استفاده از ژنوم میتوکندریایی آن، کار کردم که بررسی بیوسیستماتیکی ای 
بود که نتایج آن به چاپ رسیده و قابل بررسی می باشد. در سال 2011، 
بهشتی  شهید  دانشگاه  از  لیسانس  فوق  دوره  از  این که  از  بعد  بالفاصله 
فارغ التحصیل شدم، در دوره ی دکتری تخصصی دانشگاه تهران مجداداً 
در حوزه ی بیوسیستماتیک جانوری قبول شدم و در آزمون دکتری رتبه  ی 

2 کشوری را داشتم و شانس آن را پیدا کردم که با جناب آقای پروفسور 
علیرضا ساری کار کنم. در این دوره که کمی بیشتر از 5 سال به طول 
 )Gammarus (انجامید، روی فیلوجغرافی دوجورپایان جنس گاماروس
با  مشترک  به صورت  کار  این  البته  کردم.  کار  البرز  آبریز  حوزه های  در 
و   )Bochum بوخوم)  دانشگاه های  آزمایشگاه های  در  آلمان  کشور 
اسن)  Essen( و با همکاری های پروفسور Florian leese و جناب 
خوش حالم  و  شد  انجام   Alexander M. Weigand دکتر  آقای 
از  که   Scientific Reports مجله ی  در  کار  این  نتایج  بگویم  که 
رسید  چاپ  به  است،   )Nature نیچر)  زیرمجموعه ی  مجله های  جمله 

داد. ما  به  زیستی  تنوع  از  خوبی  بسیار  دیدگاه  و 
دکتر کاتوزیان افزود: بعد از آن، یک دوره ی تکمیلی را در دانشگاه تهران 
در این حوزه با همکاری این اساتید گذراندم و کماکان عالقه مند در حوزه ی 
آب های شیرین و دوجورپایان هستم و البته با این توجه که تمرکز کاری من 
بر روی بخش های فیلوژنی مولکولی بوده و ترجیحم بر بحث های ژنتیکی 
روی این موجودات است و پس از آن هم از لحاظ تخصص تاکسونومیک، 
در حوزه ی مهره داران، در جوندگان به طور خاص در موش های خانگی و در 
حوزه ی بی مهرگان نیز در بندپایان) Arthropoda( و به طور خاص روی 
)Gammarus(و جنس گاماروس )Malacostraca (ماالکوستراکا

ادامه کار می دهم. و  دارم  تاکسونومیکی  تخصص 
وی افزود: جدای از این ها، بخش تخصصی مورد عالقه ی من که دوره ی آن 
را در آلمان گذراندم و برایم بسیار حائز اهمیت است که پیگیری این مطلب 
را داشته باشیم، سیستم های بیومانیتورینگ با استفاده از موجودات آبزی در 
حوزه های آب های شیرین دنیا  با تمرکز بر بررسی وضعیت و پیشگیری از 
آلودگی ها و همین طور بهبود وضعیت اکوسیستمی که در آب های شیرین 
وجود دارد با تمرکز بر وضعیت موجودات آبزی موجود در این نواحی است. 
در نهایت بهترین اختتام برای این سوال شاید آن باشد که از لحاظ عالیق 
تحقیقاتی برای من، بیشتر بررسی حوزه های تنوع زیستی در سطوح تنوع 
انجام  برای  دارم  سعی  و  می دهم  ترجیح  را  ژنتیکی  تنوعات  و  گونه ای 
بررسی  اکولوژیک،  بررسی  جمله  از  مختلفی  قسمت های  از  کار  این 
ریخت شناسی، رفتاری ، بحث های فیلوژنی و فیلوجغرافیایی آن ها استفاده 
کنم و اهم ترجیحاتم آن است که از متدهای مولکولی در کنار متدهای 
ریخت شناسی در این زمینه استفاده کرده و آن ها را تبدیل به بانک های 
داده ای قابل استفاده و قابل درک  برای عموم محققین تبدیل کنم که در 
این مورد باید بگویم ما همکاری های خوبی با دنیا در این بخش داشتیم. 
دکتر کاتوریان در پایان گفت: در کنار این ها من سالیان سال است افتخار آن 
را دارم که در دانشگاه خوارزمی در کنار اساتید بزرگوار خودم، تدریس داشته 
باشم و قبل از آن هم در دانشگاه تهران و شهید بهشتی سابقه ی تدریس 
داشتم؛ البته در دانشگاه شهید بهشتی این تدریس ها اغلب در حوزه ی برگزاری 
کارگاه های مختلف بود؛ ولی در دانشگاه تهران، هم کارگاه هایی بوده که 
برگزار شده و هم تدریس دروس مختلفی که به عهده من گذاشته شده بودند.

انتخاب  را  بگویید چرا رشته ی زیست شناسی  برایمان  لطفاً 
کردید و در ادامه چرا به دنبال علم بیوسیستماتیک جانوری 

رفتید؟

در حقیقت زیست شناسی را انتخاب کردم زیرا به نظرم بسیار بسیار جالب و در 
عین حال منطقی بود و بسیاری از نشانه های حضور خداوند، در سیستم های 
زنده آشکار می شود و این برای من بسیار جالب توجه بوده و همیشه دوست 
داشتم  در این زمینه بیشتر بدانم و همین شد که به سراغ زیست شناسی رفتم.

بیوسیستمایک  رشته ی  سوی  به  رفتن  چرایی  درباره ی  داد:  ادامه  دکتر 
بنده شروع می شود،  لیسانس  از بحث فوق  بیشتر  این  البته  جانوری؛ که 
لیسانس  حوزه ی  در  ناقصی  شاید  دیدگاه  یک  من  که  است  آن  دلیلش 
داشتم، چون زیاد رشته ی بیوسیستاتیک را نمی شناختم، اما دوست داشتم 
از  داشتم  دوست  نیز  و  می کند  کار  چطور  اطرافم  جانوری  دنیای  بدانم 
متدهای مولکولی استفاده کنم و سپس به این نتیجه رسیدم که در حوزه ی 
به عالیقم  و  دنبال کرده  را  کارها  این  بیوسیستماتیک جانوری می توانم 
شناخت  کردم،  آغاز  را  فوق لیسانس  من  این که  از  بعد  البته  و  بپردازم 
کامل تری که از این علم به دست آوردم، باعث شد دلیل من برای انتخاب 
دوران  در  زیرا  باشد؛  درست تری  دلیل  جانوری  بیوسیستماتیک  دکتری 
ارشد، من متوجه شدم که واقعًا رشته ی بیوسیستماتیک جانوری چیست، 
چه کارهایی میتوان در حوزه ی آن انجام داد و این که بیوسیستماتیک یک 
گرایش بین رشته ای است که قابلیت های فراوانی دارد، هم در حوزه های 
از  عالقه مندتر  دلیل  همین  به  و  کاربردی  حوزه های  در  هم  بنیادین، 
گدشته، در دوران دکتری، پیگیر بیوسیستماتیک جانوری شدم و خواستم 
این رشته را ادامه بدهم و باید بگویم متأسفانه این رشته در ایران آن طور 
شاید  که  خوش حالم  و  است  نکرده  پیدا  توسعه  و  نشده  معرفی  باید  که 
کنیم. صحبت  رابطه  این  در  هم  کمی  توانستیم  فرصت،  این  قالب  در 

مایلیم نظر شما درمورد خاص رشته ی بیوسیستماتیک جانوری 
را بدانیم.

در مورد این سؤال با این که در پاسخ های قبلی تا حدود زیادی نظرم را در 
رابطه با رشته ی بیوسیستماتیک جانوری گفتم، اما باز هم تأکید می کنم 
زیرا  افتاده؛  زیادی مهجور  تا حدود  ایرانِ ما  در  این رشته  به نظر من،  که 
از  ساده  خیلی  بخواهیم  اگر  است.  نشده  ارائه  آن  از  واقعی  تعریف  هنوز 
بیوسیستماتیک جانوری صحبت کنیم، شاید باید بگوییم که یک گرایش 
بین رشته ای است که می تواند تقریبًا از تمام علوم بنیادین زیست شناسی 
برای درک بهتر جانوران در اکوسیستم های محل زندگی اشان، نظم دهی 
این  آن که  بر  تمرکز  با  علم  جهان  به  اطالعات  این  ارائه ی  و  آن ها  به 
اطالعات می توانند در حوزه های بسیار متنوعی مورد استفاده قرار بگیرند، 
از حوزه های دارویی و درمانی گرفته تا  حوزه های بسیار بنیادین و حوزه ی 
تکامل، استفاده کند. همین جا نتیجه می شود که بیوسیستماتیک جانوری 

رشته ی بسیار وسیعی است و گاهًا برای مقایسه، این طور بیان می کنند که 
چندبرابر  حتی  را  ببینیم  می توانیم  بیوتکنولوژی،  در  که  توانایی هایی  اگر 
کنیم، آن گاه می توان توانایی بیوسیستماتیک، چه گیاهی و چه جانوری را 
ببینیم. اما چون تمرکز ما بر روی گرایش بیوسیستماتیک جانوری است، 
در ایران ، ما هنوز خیلی از جانوران را کامل نمی شناسیم؛ بنابراین حتی در 
زیرمجموعه های تاکسونومی بیوسیستماتیک جانوری، هنوز نیاز به کارهای 
بسیاری داریم ولی قبل از همه ی این ها به نظر می رسد ارائه ی یک تعریف 
و تصویر درست از بیوسیستماتیک جانوری می تواند بسیار راه گشا باشد تا 
پیدا  این رشته، گرایش  از جوانان مستعد و عالقه مند، به سمت  بسیاری 
کنند و کارهای بزرگی را در آینده برای ایران و جهان علم انجام دهند.

به  داشتید،  رشته  این  از  تاکنون  که  تعاریفی  به  توجه  با 
زیست شناسی  در  جانوری  بیوسیستماتیک  جایگاه  نظرتان 

چگونه است؟

از  باشیم  داشته  مقایسه ای  باشد  بهتر  شاید  سؤال،  این  به  پاسخ  برای 
یکی  شاید  که  موجودات؛  دسته بندی  در  وی  کار  جایگاه  و  لینه  جایگاه 
شد.  انجام  زیست شناسی  حوزه ی  در  که  بود  کارهایی  بزرگ ترین  از 
هدف  زیرا  دارد،  چنین  جایگاهی  هم  زیست شناسی  در  بیوسیستماتیک 
اصلی بیوسیستماتیک، نظم دادن به واحدهای زنده ای است که در دنیای 
اطراف می بینیم. در حوزه ی بیوسیستماتیک جانوری، نظم دادن و شناخت 
کامل گذشته، حال و حتی پیش بینی آینده ی جانوران در سطح دنیا مطرح 
است. مهم  بسیار  زیست شناسی  در  گرایش  این  دالیل،  همین  به  است. 
دکتر کاتوزیان خاطرنشان کرد: این را هم باید در نظر بگیریم که بسیاری 
پایه گذاری  شناخت،  همین  برمبنای  دیگر،  رشته های  در  تحقیقات  از 
جانوری،  بیوسیستماتیک دانان  توسط  اولیه  شناخت  این  اگر  و  می شوند 
گیاهی، میکروبی و بقیه ی قسمت ها، درست انجام نشده و کامل نباشد، 
اطالعات،  این  اگر  درحالی که  شد،  خواهد  زیادی  بسیار  معضالت  باعث 
صحیح باشند، باعث پیشرفت های بسیار و افزایش سرعت تحقیقات دیگر 

در حوزه ی زیست شناسی نیز می شوند.

براساس تمام اهمیت هایی که تاکنون از این رشته برای ما 
بیان کردید، به نظر شما آینده ی بیوسیستماتیک جانوری، در 

ایران و جهان چگونه خواهد بود؟ 

و حتی  دنیا  در  بیوسیستماتیک  آینده ی  بتوان گفت،  در یک جمله  شاید 
خواهد  هم  گونه  همین  که  می رسد  به نظر  و  باشد  روشن  باید  ایران  در 
یک  به  حتمًا  علم،  در  ما  است.  قبل  سوال  پاسخ  همان  دلیلش  و  بود. 
بتواند  که  سیستمی  و  دقیق  و  مناسب  کارآمد،  دسته بندی  سیستم 
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پس  داریم.  نیاز  دهد  افزایش  هم  و  کند  طبقه بندی  هم  را،  ما  دانش 
زمانی  است،  مهم  زیستی  تنوع  که  رسید  نتیجه  این  به  دنیا،  که  زمانی 
در سطح  هم  اکنون  که  البته  و  هستند؛  مهم  اکوسیستم ها  دریافتیم  که 
آخرین  امسال  می دانید  که  همان طور  و  آمده  دست  به  نتیجه  این  دنیا 
متوجه  وقتی  هرصورت  در  است؛  دنیا  در  زیستی  تنوع  دهه ی  از  سال 
می بریم.  پی  نیز  جانوری  بیوسیستماتیک  اهمیت  به  شدیم،  این ها  تمام 
نشان دهنده ی  این ها  تمام  داد:  ادامه  جانوری  بیوسیستماتیک  متخصص 
ایجاد می کنند  را  نظم دهی  این  زیرمجموعه هایی که  به  ما  است که  آن 
بیوسیستماتیک  تنها  نه  که  داریم  دوست  و  هستیم  عالقه مند  بسیار  نیز 
هم  ما  بیوسیستمانیک دانان  بلکه  کند،  ایفا  را  خود  نقش  زمینه  این  در 
این  در  و  باشند  داشته  برجسته تری  نقش های  تحقیقاتی،  تیم های  در 
اروپا  سطح  در  که   ، کاسپ«  پروژه های  به»  داد  ارجاع  می توان  زمینه 
در  زیادی  بسیار  دسته بندی های  که  دارند؛  ادامه  هم چنان  و  شده  انجام 
دسته بندی ها  این  که  کاربردهایی  سپس  و  خورده  رقم  جانوری  حوزه ی 
و این شناخت مناسب محیط، در جنبه های مختلف دارد، آشکار می شود.

من  نظر  به  گفتم،  پیش تر  که  همان طور  ایران،  در  اما  داد:  ادامه  وی 
بیوسیستماتیک آن طور که باید جا نیفتاده و مرزهای آن با رشته های دیگر، 
به خوبی مشخص نشده است؛ بسیاری از دانشجویان ما، شاید تفاوت های 
رشته ی بیوسیستماتیک جانوری با رشته ی محیط زیست را کامل ندانند. 
را  بسیار روشنی  آینده ی  این سؤال گفت: من  انتهای  در  کاتوزیان  دکتر 
در ایران متصور هستم اما به یک شرط؛ و آن هم این که رشته های ما، 
رشته هایی که در دانشگاه هایمان داریم، من جمله رشته ی بیوسیستماتیک 
جانوری، کاماًل مشخص و درست، توسط اساتید فنی مانند پروفسور علیرضا 
ساری  در دانشگاه تهران و پروفسور علیرضا صبوری و بسیاری دیگر از 
دانشجویان  و  شود  دیده  قابلیت ها  شود،  مطرح  رشته،  این  در  فن  اهالی 
بدانند که چه کارهایی در زمینه ی این علم انجام می شود و از دانشگاه ها 
این اطالع رسانی به سیستم های اجرایی ما در ایران هم صورت بگیرد؛ 
که  اصلی  گیرنده ی  تصمیم  عزیزان  تا  گرفته  زیست  محیط  سازمان  از 
حیات  و  زیستی  تنوع  حوزه ی  در  اجرایی  و  زیستی  محیط  سیاست های 
این صورت، من احساس می کنم  پایه گذاری می کنند؛ و در  را  ما  وحش 
بود. خواهیم  شاهد  بیوسیستماتیک  در  را  روشنی  بسیار  آینده ی  ما  که 

اشتغال زایی در زمینه ی بیوسیستماتیک و ارتباط آن با صنعت 
را چگونه می بینید؟

ابتدا باید این نکته را بگویم زمانی که ما بیوسیستماتیک را شناختیم، آن 
بیوسیستماتیک آن است که تمام اطالعات  این تعریف که هدف  با  هم 
طقه بندی  به صورت  را  آن ها  و  بشناسد  را  جانور  یک  به  مربوط  موجود 
دانش  این  از  می خواهند  که  افرادی  و  محققین  بقیه ی  اختیار  در  شده 
استفاده کنند قرار دهد، متوجه می شویم که لزوم وجود بیوسیستماتیک در 

صنعت غیرقابل انکار است. البته نه صرفًا علم بیوسیستماتیک، بلکه خود 
بیوسیستماتیک دانان هم باید در صنعت حضور داشته باشند زیرا ما می دانیم 
که موجود زنده پویاست، بنابراین تغییر خواهد کرد پس هیچ گاه نمی توان 
گفت که دانش بیوسیستماتیکی ما تکمیل شده است. بنابراین باید بدانیم 
آن چیزی که به دست آوردیم هم پویا و متغیر است و باید جایگاه ثابت 
و پراهمیتی را به متخصصان بیوسیستماتیک در صنعت اختصاص دهیم. 
دکتر کاتوزیان با ارائه ی مثالی قضیه را روشن تر کرد: برای مثال، هم اکنون 
کودهایی  ورمی کمپوست ها،  داریم،  کشور  در  را  ورمی کمپوست  تولید  ما 
هستند که توسط کرم های خاکی ایجاد و تولید می شوند. واضح است که 
شناخت و بررسی این کرم های خاکی، با بیوسیستماتیک دانان است. پس 
اگر که فردی به عنوان فعال در عرصه ی صنعت، با جانوران در ارتباط است و 
می خواهد به تولیدات انبوه با شیوه های اصولی برسد، باید به فکر وجود یک 
فرد بیوسیستماتیک دان با تخصص مربوطه در کنار خود باشد. همان طور 
که یک دامداری نیاز به یک دامپزشک دارد و آنطور نیست که دامپزشک 
دنبال گاودار باشد، بلکه عکس آن برقرار است، صنعت ما باید همین درک 
را نیز در زمینه ی بیوسیستماتیک به دست آورد. و وظیفه ی ایجاد این درک 
صنعت  عرصه ی  به  که  است  فن  اهل  افراد  و  دانشگاه ها  برعهده ی  نیز 
تولیدات  کارآیی  افزایش  به  افراد،  این  دانش  و  حضور  که  بدهند  نشان 
از  استفاده  این که  آن،  از  مهم تر  و  آن  عالوه بر  و  می کند  صنعتی کمک 
دانش بیوسیستماتیک، در راستای حفظ محیط زیست بوده و باعث می شود 
بخش های تولید و تحقیقات صنایع به طریق اصولی، فعال تر شوند. زیرا 
هنگامی که ما جانور را بشناسیم و اطالعات کاملی داشته باشیم، گزینه های 
بسیار بیشتری هم در اختیار خواهیم داشت تا از آن ها برای انجام پژوهش ها 
و اجرای تولیدات جدیدی که ممکن است مورد نیاز ما باشد، استفاده کنیم. 
و بنابراین من امیدوارم به نقطه ای برسیم که صنعت همیشه در هر کارخانه، 
تولیدی و ... وجود یک مشاور بیوسیستماتیک دان جانوری را الزم بداند.
باید تقویت شود و در  اما  ارتباط وجود دارد  این  انتها گفت: پس  وی در 
حوزه های بسیار مختلف و متنوعی از جمله حوزه های تولید دارو باید وجود 
سالمت  مثال  برای  زیستی،  محیط  به  مربوط  درحوزه های  باشد.  داشته 
همکاری  هم،  کشور  جنوب  و  شمال  در  شور  آب های  و  جاری  آب های 
آید.  به دست  بیشتری  اطالعات  می شود  موجب  بیوسیستماتیک دان  یک 

لطفاً زمینه های کاری خود را در حوزه ی بیوسیستماتیک برایمان 
به صورت خالصه بازگو کنید. 

در صحبت های قبل اشاره کردم حوزه هایی که بیشتر مورد عالقه ی من 
است و در این زمینه ها کار کردم، درباره ی تنوع زیستی جانوران با رویکرد 
مولکولی است. این رویکرد فیلوژنی مولکولی برای من بسیار مهم است؛ 
دوست دارم بیشتر کارهای بیوانفورماتیک انجام بدهم و اطالعات مولکولی 
را تقویت کنم؛ در حوزه ی بارکدینگ هم فعالیت خوبی داشتم، مسئولیت 
سازمان دهی موزه ای را در مقطعی برعهده داشتم و در تمام این ها هدفم 
بررسی کردم در حوزه های  در جانورانی که  را  زیستی  تنوع  بوده که  آن 

نادیده  که  چیزهایی  و  بیاورم  چشم  به  بیش تر  ژنتیکی  و  گونه ای  تنوع 
ریخت شناسی  حوزه ی  در   ، آن ها  بر  عالوه  و  کنم  بیان  را  شده  گرفته 
دادم. انجام  کارهایی  نیز  خود  تاکسونومیک  تخصص  زمینه ی  در 

دکتر کاتوزیان افزود: در سال های اخیر روی کنه ها و آفات کشاورزی و 
تحلیل هایی که می توان روی آن ها گذاشت، کار کردم؛ روی تحلیل های 
آماری تمرکز زیادی دارم. هم چنین روی تحلیل های مربوط به روش های 
مورفومتریک و ژئومتریک تمرکز مناسبی داشتم. عالوه بر این ها در حوزه ی 
جمع بندی و نظم دهی به داده ها در قالب بانک های داده ای هم دوره های 
مربوطه را گذراندم، عالقه مند هستم. کارهایی را در حوزه ی بحث صنعتی 
هم در سال های اخیر در زمینه ی نقش تنوعات ژنتیکی موجودات، جانوران 
و به طور خاص بی مهرگان برای خودم بعنوان عضوی از گروه، در سالمت 
آب های شیرین و این که چطور این ها می توانند اندیکاتورهای مناسبی برای 
بررسی کیفیت و سنجش وضعیت آب ها باشند، انجام دادم؛ همین می تواند در 
حوزه ی صنعت در کاهش پسماندها در نحوه ی دفع پسماندها و در حوزه ی 
استانداردسازی در حوزه ی بررسی یا بازنگری استانداردها، نقش داشته باشد.

به نظر شما دلیل اهمیت وجود گرایش بیوسیستماتیک جانوری 
در دانشگاه های ایران و به خصوص دانشگاه خوارزمی چیست؟

خیلی راحت می توان گفت دلیلش آن است که ما وقتی در حوزه ی علوم 
کار می کنیم ، هدف اصلی مان “شناخت” است و از آن جا که شناخت ما 
از محیط اطرافمان به خصوص در ایران واقعًا پایین است، اللخصوص در 
حوزه ی  هر  در  تقریبًا  ایران  در  اگر  که  صورت  به این  جانوری!  حوزه ی 
جانوری، در یک منطقه از کشور دست بگذارید، امکان پیدا کردن گونه های 
جدیدی که تاکنون دیده نشده اند، بسیار باالست و این خود نشان دهنده ی 
آن است که ما حتی در شناخت تاکسونومیک گونه های کشورمان جای 
کار بسیار زیادی داریم؛ پس نیاز ما به رشته ی بیوسیستماتیک که یکی از 
اهدافش همین شناخت گونه ها و تاکسون های جدید است، کاماًل آشکار 
و شناخت  جانوری شناسایی  بیوسیستماتیک  رشته ی  دیگر  اهداف  است. 
کامل جانوران محیط اطرافمان است، ابتدا از بعد جغرافیایی جانوران ایران 
و سپس جانوران کل دنیا، نیاز خیلی زیادی به افراد متخصص در این علم 
داریم تا بتوانند دست یابی به این شناخت های جدید را سرعت ببخشند. ما 
در بسیاری از حوزه ها متأسفانه متخصص نداریم چه در سطح ایران و چه 
در سطح دنیا؛ و درعین حال به آن ها نیاز داریم تا بتوانیم با شناخت بیش تر 
موجودات، پایه ی بسیار قوی ای شکل بدهیم که علوم دیگر بتوانند روی 
این پایه بسیار رشد کنند و باعث سربلندی کشور عزیززمان ایران شوند.

به عنوان سؤال آخر می خواهیم پیشنهاد شما در زمینه ی این 
رشته را برای دانشجویان جویا شویم.

 نظر و پیشنهاد من ، همان صحبت همیشگی من است که دانشجویان باید 

همیشه اطالعات کاملی را راجع به رشته های مختلف به دست آورند و منبع 
این اطالعات باید افراد ماهر،  مقبول و متخصصی که واقعا در آن حوزه زحمت 
کشیده، کار کردند و آشنا به پستی وبلندی های آن حوزه هستند، کسب کنند؛ 
در رابطه با گرایش بیوسیستماتیک جانوری نیز باید به همین ترتیب باشد.
هم اکنون ما اساتید برجسته ای در زمینه های چه بیوسیستماتیک جانوری 
بهترین های  از  واقعًا  حیدری  دکتر  خانم  سرکار  داریم.  گیاهی  چه  و 
در  را  خود  تجربیات  که  عزیزانی  از  دیگر  بسیاری  و  هستند  رشته  این 
کنند.  استفاده  باید  واقعًا  دانشجویان  می گذارند؛  دانشجویان  اختیار 
در انتها هم این که در مورد بیوسیستماتیک جانوری بعد از آن که اطالعات 
کافی از اهالی فن دریافت کردند حتمًا سعی کنند با دیدگاهی همه جانبه به 
قضیه نگاه کنند و بدانند که به دنبال چه هستند و از قابلیت های مختلف 
خود در این رشته استفاده کنند تا هم ارتباطات با صنعت و دیگر رشته ها را 
محکم کنند و هم جایگاه خود و کشورشان را مرتفع سازند. حتمًا کارهای 
عملی در این رشته انجام دهند تا بتوانند بهتر و دقیق تر این علم را درک 
کرده و سختی های کار را بچشند و سپس بر این اساس بتوانند تصمیم 
هست  برایشان  مناسبی  رشته ی  جانوری،  بیوسیستماتیک  آیا  که  بگیرند 
باشد  این گونه  کشور،  استعدادهای  از  بسیاری  برای  امیدوارم  که  خیر؛  یا 
و من به شخصه بسیار خوش حال می شوم که دانشجویان بیش تری وارد 
این رشته شده، دغدغه مند باشند و سعی اشان را بر آن بگذارند که شاخت 
اطالعات،  این  از  و سپس  آورند  به دست  اطرافمان  جانوران  از  بیش تری 
برای محافظت از خود و محیط اطراف و نیز خود جانوران استفاده کنند 
و باعث پیشرفت اقتصادی کشورمان شوند؛ به خصوص در سالی که مقام 
کرده اند،  نام گذاری   تولید”  عنوان سال “جهش  به  را  آن  رهبری  معظم 
کنیم که  فکر  این قضیه  به  که  باشد  داشته  مناسبت  بسیار  فکر می کنم 
بیوسیستماتیک جانوری رشته ای است که با کار دقیق خود، با اطالعاتی 
که می تواند به دست بیاورد، بسیاری از منابع نهفته کشورمان را دریابد و در 
اختیار بگذارد و باعث جهش اقتصادی و تولیدی در کشور عزیزمان شود.

 
از شما بابت وقتی که در اختیار مجله ما گذاشته و راهنمایی ها 

و اطالعات سودمندتان بسیار متشکریم دکتر.



سم  که  کیمیاگری  باکتری 
را به طال تبدیل می کند!

)Cupriavidus metalliduravs (

گیج نشوید!
نام ها: 

اسم علمی: 
نام های دیگر:  

Cupriavidus metallidurans

Cupriavidus metallidurans strain CH34 

Ralstonia metallidurans CH34

Wautersia metallidurans CH34  

رده بندی علمی

Kingdom: Bacteria

Phylum: Proteobacteria

Class: Beta Proteobacterai

Order: Burkhoderiales

Family: Burkholderiaceae

Genus: Cupriavidus

Species: C. metallidurans

به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا 
از ScienceAlert، هیچ شکل دیگری از 
باکتری ها  از  موفق تر  زمین  در سیاره  حیات 
منحصر  سلول های  این  است؛  نکرده  عمل 
به فرد توانسته اند در هر محیطی نفوذ کنند. 
باکتری ها نقش  مهمی در حیات زمین دارند 
و حاال مشخص شده است که برخی از این 
میکروب ها قادر به پاکسازی فلزات گران بها 

نیز هستند.

این سویه برای اولین بار در فاضالب های 
کارخانه ی  یک  سنگین  فلزات  به  آلوده 
اواخر  در  بلژیک  در  روی  فلز  صنعتی 
دهه ی 1970 میالدی شناسایی شد. اما 
این  که  شدند  متوجه  فقط  زمان  آن  در 
باکتری قادر به زندگی در شرایط سختی 
را  توان تحمل آن  است که همنوعانش 

ندارند. 

نشان  اخیر  گزارش های 
داده این سویه 25 برابر از 
در  دانشمندان  که  چیزی 
می کردند،  تصور  گذشته 

قوی تر است. 

مقدمه طوری
فراتر ازاولین بار

بلژیک تصور
1970

توصیفات 

بوم شناسی 

میله ای شکل 

متحرک

گرم منفی 

رنگ آمیزی گرم، یکی از متداول ترین روش های رنگ آمیزی در میکروبیولوژی 
است. در این رنگ آمیزی باکتری ها بر اساس رنگی که پس از رنگ آمیزی به 
خود می گیرد، به دو دسته ی گرم مثبت و گرم منفی تقسیم می شوند. در حقیقت 
باکتری های گرم  باکتری بستگی دارد. در  امر به ساختمان دیواره سلولی  این 
مثبت، الیه ی ضخیم پپتیدوگلییکان، باعث ایجاد رنگ بنفش و الیه ی نازک 

آن در باکتری های گرم منفی باعث ایجاد رنگ قرمز می شود.

باکتریهای گرم منفی،  پوشش سلولی 
بسیار  و  چندالیه  ساختمانی  دارای 
گرم منفی  است.باکتری های  پیچیده 
که  نفوذ ناپذیری  دیواره ی  دلیل  به 
مقاوم تر  آنتیبیوتیک ها،  برابر  در  دارند، 

می باشند.

باکتری ای مزوفیل است و دمای اُپتیمم آن، 30 درجه سانتی گراد می باشد 
که از حد معمول باکتری های مزوفیل، کم تر است.

دما  تغییرات  از  دامنه ای  به  نسبت  که  تحملی  اساس  بر  باکتری ها   
دارند، به 3 دسته ی مزوفیل، ترموفیل و کریفول تقسیم می شوند.

مزوفیل ها: این دسته از باکتری ها می توانند درجه حرارت های بین 10 
تا 45 درجه سانتی گراد را تحمل نمایند. اما درجه اُپتیمم آن ها، بین 35 

تا 37 درجه سانتی گراد است.

بهترین  را در  باکتری  درجه حرارتی که یک 
شرایط رشدونمو قرار می دهد، به طوری که 
اعمال حیاتی  کلیه ی  انجام  به  قادر  باکتری 
opti- اُپتیمم) حرارت  درجه  باشد،   خود 

درجه  این  در  می شود.  نامیده   )mum
حرارت، آنزیم های باکتری دارای  بیش ترین 

فعالیت هستند.

دارای توانایی رشد در محیط سمی

قادر به رسوب طالی جامد از محلول 
سمی طالIII(( کلرید

حاوی  که  ضایعات صنعتی  و  رسوبات  در  معمول  به طور 
غلظت باالیی از فلزات سنگین باشند، وجود دارد.

است. افراطی  محیط های  و  شرایط  در  رشد  به  قادر 

بعدها این باکتری بعنوان ارگانیسم غالب موجود در بیوفیلم روی دانه های طالی موجود در معدن طالی Prophent کوئیزلند 
شناسایی شد! و دانشمندان را متعجب کرد. همین مسئله آغازی شد برای کشف راز نهان این باکتری! واقعًا چه چیزی موجب این 

مقاومت می شود؟! آیا فاضالب صنعتی و طال باهم مرتبط اند؟!

میکروارگانیسم  چندنوع  یا  یک  از  مجموعه ای  بیوفیلم ها 
کنند.  رشد  مختلف  سطوح  در  می توانند  که  هستند 
می دهند  تشکیل  را  بیوفیلم ها  که  میکروارگانیسم هایی 
باشند.  آغازیان  یا  باکتری ها  قارچ ها،  خانواده  از  می توانند 
دندانی  پالک های  بیوفیلم،  مثال های  آشناترین  از  یکی 
هستند؛ الیه ای نازک از باکتری که برسطح دندان ها شکل 

می گیرند. 

بیوفیلم ها بر سطح دندان

زندگی در شرایط افراطی

نمایی از یک بیوفیلم

ببین و بیاموز

سارا پرویزی فرا

16 دقیقه



متابویسم و تغذیه
که  است  بی هوازی  موجودی    C. metallidurans

می تواند تحت فسفریالسیون اُکسیداتیو منظم قرار بگیرد.

به طور کلي موجودات زنده براي ادامه حیات خود 
نیاز به انرژي دارند. معمول ترین شکل ذخیره اي 
انرژي به صورت ATP است. یکي از مهم ترین 
مسیرهاي تولید انرژي در موجودات زنده، فرآیند 
فسفریالسیوناکسیداتیو است که در غشاي داخلي 
رخ  آنزیمی  کمپلکس های  توسط  و  میتوکندري 

می دهد.

قادر به رشد روی گلوکز، گاالکتوز یا فروکتوز نیست! زیرا 
فاقد سیستم جذب کافی گلوکز است اما انرژی خود را از 

کجا تأمین می کند؟

همه چیز زیر سر ژن ها! 

حلقوی  کروموزوم  دو  شامل    C. metallidurans ژنوم 
دو  و  می شوند  شناخته   CHR2 و   CHR1 نام های  به  که 
 pMLO30 و   pMLO28 نام های  به  مگاپالسمیدحلقوی 

است.

پالسمید یا پالزمید، مولکول DNA کوچکی است که به 
صورت حلقوی، عمدتًا دورشته ای و گاهی حتی تک رشته ای 
سلول  در  اصلی  کروموزوم های  از  مجزا  طور  به  که  است 
وجود دارد و همانندسازی آن ها درون سیتوپالسم و مستقل 
از کروموزوم است و طول آن از 1000 تا 100هزار جفت باز، 

متغیر است.

مگاپالسمید، یک پالسمید بزرگ با تعداد باالیی از جفت باز 
است.

به  یا خانه بان،  در زیست شناسی مولکولی، ژن خانه دار 
ژن هایی میگویند که ساختاری بوده و سلول ها، برای 
پایه ای،  عملکردهای  بویژه  و  خود  عملکردهای  حفظ 
به آن نیازمندند و در پرسلولی ها ، در شرایط عادی در 

تمام سلول های یک ارگانیسم بیان می شوند.

کروموزوم 1:
 63/G+C82 % و bp3928089

این کروموزوم دارای اکثریت ژن های خانه داری در 
بین دو کروموزوم این باکتری است. بنابراین اعتقاد 
دانشمندان بر آن است که این کروموزوم، کروموزوم 

اصلی این باکتری کیمیاگر است.

bp همان جفت باز است.

63/G+C60 % 2580084 و bp  :2 کروموزوم

به  ابتدا  در  کروموزوم  این  که  است  آن  پیشفرض 
صورت یک پالسمید وارد باکتری شده و با گذشت 
به  ژن،  انتقال  طریق  از  تکامل  طول  در  زمان، 

کروموزوم دوم تبدیل شده است.

60/50%  G+C171/45 و  bp:مگاپالسمید اول

این  دارد.  ژنومی  جزیره ی  یک  پالسمید  این 
مگاپالسمید دارای ژن های مقاومت در برابر فلزاتی 

مانند کبالت، کروم، جیوه و نیکل است. 

به  ابتدا  در  باکتری  سلول  ژنومی:  جزیره 
صورت انتقال افقی، بلوک هایی از ژن های 
بیگانه را دریافت کرده که به آن ها جزایر 
ژنی گویند. سپس باکتری ژن هایی را که 
باعث افزایش تناسب آن می شود را حفظ 
کرده و ژن هایی که نقشی در تناسب و بقا 
میکروب ندارد را در طول تکامل از دست 
اولیه،  ژنومی  جزایر  آن  حال  و  می دهد 

تبدیل به جزایر تناسبی می شوند.

60/13% G+C 233 و/bp720  :مگاپالسمید دوم

این پالسمید دارای دو جزیره ی ژنومی بوده و دارای ژن های مقاومت در برابر کبالت، مس، نقره، 
روی و سرب است.

آنگاه که غلظت یون های مذکور به حدبحرانی رسید، باکتری آن ها را از طریق پروتئین دیگری در 
سطح داخلی غشا که مسیری برخالف کانال قبلی ایجاد می کند) نارنجی کمرنگ، سمت چپ، پایین( 
به فضای بین دوغشا، که به آن، فضای پریپالسمی می گویند، وارد می کند و باز هم تا پرشدن این 
فضا برای وقت کشی صبر می کند. پس از مدتی، این فضا نیز پر شده و باید مسیر خروجی وجود 
داشته باشد.این راه خروج، توسط پروتئین عرض غشایی مانند CzcCBA) سبزروشن، سمت چپ( 

فراهم می شود. 

آشکارسازی راز نهان!

این  پایداری  راز  حقیقت،  در 
باکتری در محیط های حاوی 
طال همچون  سمی  مواد 

III)( کلرید در کیمیاگری آن 
نهفته است؛ بدان معنا که اگر 
ندهد،  رسوب  را  باکتری طال 
نمیتواند محیط سمی را تحمل 

کند.

 Cl2- +Au3 و  طال و کلر در حالت محلول به صورت یون های 
وجود دارند؛ که در این حالت برای سلول بسیار سمی هستند. اما 
مواد  این  به  باکتری  است،  جالب  اندیشیده  باکتری  که  راه کاری 
را  آن ها  و  گفته  خوش آمد   )Au3+  ،Cu2-  ،Ni2+  ،Zn2+(سمی
پروتئین  غشادوالیه)  خارجی  سطح  در  کانال هایی  از  استفاده  با 
آبی رنگ، باال، سمت چپ( وارد خود می کند.  +Zn2و +Ni2 از 
طریق پروتئینی در سطح داخلی غشا ) زرد کمرنگ، پایین، سمت 
چپ( وارد پالسمای باکتری می شوند. اما غلظت باالی آن ها به 
شدت سمی است! به هرروی تا زمانی که غلظت به حد بحرانی 
نرسد، باکتری این یون ها را در همان مکان نگه می دارد. به نوعی 

باکتری در حال وقت کشی مداوم است تا زنده بماند!

اما در تمام این مدت بر سر +Au3 و -Cl2 چه می آید؟  چرخه ای که سم را به طال تبدیل می کند

C. metallidurans ژنوم

.

نمای  ساده تری از چرخه ی قبل

 )I(و طال )I(به یون های مس ،CopA یون های مس و طال توسط
تبدیل می شوند که دارای درجه سمیت کم تری نسبت به یون های 
غشای  در  پروتئینی  طریق  از  سپس  هستند.  باکتری  برای  اولیه 
داخلی) قرمزرنگ، وسط، پایین( به سیتوپالسم می روند. هردو این 
یون ها و نیز یون های قبلی) روی، نیکل و ...( دارای اثرات سودمندی 
برای سلول هستند و به عبارتی الزمه اعمال حیاتی باکتری اند اما به 
میزان  بیش تری از سودمندی، سمی هستند و باید از باکتری خارج 
 )I(شوند. پس میزان الزم از آن ها ورداشته شده و سپس، یون مس
توسط نوع P آنزیم CopA که یک ATPase  است، به پریپالسم 
رفته و سپس توسط پروتئین عرض غشایی CusCBA ) آبی روشن، 
مسیر  نمی تواند   ،)I(طال اما  می شود.  خارج  سلول  از  راست(  سمت 
مس)I( را دنبال کند. پس باکتری ترفند آخر کیمیاگری را نیز برای 
با فرآیند کاهش  اجرا می کند و   Au1+ اثرات هنوز سمی  با  مقابله 
طالی  طال)  پایدار  و  ثابت  نانوذرات  به  را   )I(طال یون  الکترون، 

شش ضلعی( بعنوان محصول نهایی این چرخه تبدیل می کند.

CopA آنزیمی کلیدی به نام

دیدن  برای   ( فیلم  از  نمایی 
را اسکن  QR کد مقابل  فیلم، 
کنید. یا به صفحه آپارات مجله 

ما بروید.(

میکروارگانیسم  عنوان یک  به  باکتری  این 
مدل برای اهدافی مانند سم زدایی از فلزات 
این  گرفته.توانایی  قرار  توجه  مورد  سنگین 
و  متابولیک ها  برابر  در  مقاومت  در  باکتری 
کاندیدایی  عنوان  به  را  آن  سنگین،  فلزات 
در  که  بیولوژیک  کاربردهای  برای  مناسب 
وجود  مغذی  مواد  از  محدودی  منابع  آن ها 
دارد و بعبارتی در شرایط غیرقابل تحمل رخ 
به  است.دانشمندان  کرده  تبدیل  می دهند، 
یک  به عنوان  باکتری  این  از  استفاده  فکر 

بیوسنسور افتاده اند.

کاربرد در صنعت و تکنولوژی
زیستی، دستگاه هایی هستند  یا حسگرهای  بیوسنسورها 
ترکیبات  تشخیص  برای  بیولوژیکی  سیستم های  از  که 
معمواًل  سنسورهای  این  اتصال  می کنند  استفاده  خاص 
قابل  تغییرات  ایجاد  باعث  هدف،  سطح  به  آنزیمی! 

اندازه گیری می شوند.

انتظار نه اما امیدواری 
چرا!

به  متن  این  خواندن  با  اگر 
این  گسترده ی  پرورش  فکر 
دل گرم  زیاد  اَُفتادید،  باکتری 
شیوه های  حتی  زیرا  نباشید 
در  طال  استخراج  جدید 
مقیاس صنعتی بسیار پرهزینه 
است اما با این وجود، محققان 
امیدوارند که ظرف چند سال 
کم  راهکارهای  بتوانند  آینده 
هزینه و مقرون به صرفه ای 
را بر اساس این شیوه به کار 

بگیرند.
ردپای یک ایرانی افتخارآفرین

به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاظم کاشفی، دانشیار میکرو  ب شناسی و 
ژنتیک مولکولی دانشگاه میشیگان، دریافت که یک قابلیت باکتریایی 
برای ایستادگی در برابر مقدار باورنکردنی از از سمیت، کلید تولید 
طالی 24 عیار است. وی اظهار کرد: کیمیاگری میکروبی آن چیزی 
مایعی  از  طال  تولید  آن  و  هستیم  آن  انجام  حال  در  ما  که  است 
چیدمان  در  کاشفی  است.  جامد  حالت  به  آن  تبدیل  و   بی ارزش 
هنری خود موسوم به » کار بزرگ عاشق طال« که از ترکیب فناوری 
زیستی، هنر و کیمیاگری برای تبدیل طالی مایع 24 عیار استفاده 
از  قوی تر  برابر  باکتری حدالقل 25  این  داد که  نشان  است،  کرده 

گزارش های پیشین است. 
 کاظم هاشمی؛

میکروبیولوژیست

ساخته  جابه جایی  قابل  آزمایشگاه  یک  حاوی  هنر  این 
رآکتور  از سخت  افزار روکش طالی 24 عیار، یک  شده 
زیستی شیشه ای و باکتری بوده که در برابر چشم بیننده  

به تولید طال می پردازند.

محققان با استفاده از شیوه های قدیمی تذهیب طال، یک 
ورقه طالی نازک 24 عیار را در مناطقی از چاپ اعمال 
کردند که یک رسوب طالی باکتریایی شناسایی شده و 
از این رو هر چاپ حاوی برخی از طالهای تولیدشده در 

رآکتور زیستی است.

پلی بین زیست شناسی، هنر و صنعت

درخشش میکروبیولوژیست هنرمند
این هنر چیدمان در رقابت هنر سایبری» جایزه ی 
Prix Ars Elec- «یا همان »ARS  الکترونیک
tronica« اتریش، انتخاب شده، به نمایش گذاشته 

شد و تقدیرنامه دریافت کرد.
بهترین،  از  یکی  الکترونیک  آرس  جایزه ی 
رقابت های  طوالنی ترین  و  شناخته شده ترین 
الکترونیکی،  زمینه ی  در  درحال اجرا  ساالنه ی 
و  دیجیتال  فرهنگ  انیمیشن،  تعاملی،  هنر 
موسیقی است که در لینر اتریش از سال 1987 

برگزار می شود.

بدون
!شرح



مقدمه ای برای مهره داران:
 

همی کورداتا

مقدمه

همی کورداتا یا نیمه طنابداران شاخه ای از سلسله جانوری هستند که دارای 
4 رده می باشند:

 Enteropneusta در این بخش به شرح ساختار رده ی اول یعنی
)حلق آبشش داران( می پردازیم.

رده ی دوم، بال آبشش داران هستند و رده ی سوم منقرض شده اند 
و فقط نمونه های فسیلی مانند Dictionema از آن ها وجود 
اردوویسین و سیلورین به وفور یافت  دارد.این رده در دوره های 

می شدند.

رده چهارم که فقط یک گونه از آن ها وجود دارد،پالنکتونی هستند و با 
الرو های شناگر آن شناخته می شوند.

Enteropneusta

Ptrobranchia

 Graptozoa

Planctosphaeroidae

مقیاس: 10 میلی متر

 Enteropneusta
)Tongue or Acorn worms(

بلوطی  یا  زبانی  کرم های  با  معموال  رده  این  اعضای 
شناخته می شوند.

کرم های زبانی نقب زن هستند.  طول این زیر شاخه 
به  است  متغییر  متر   2 از  بیش  تا   متر  سانتی  چند  از 
طور مثال Saccoglossus، 2-3 سانتی متر هستند؛ 
در حالی که Balanoglossus، 2,5-1.8 متر طول 

دارند.

لعاب  از  پوشیده  و  نرم  بدن   Enteropneusta
ترشحاتی  پوست،  مخاطی  تک سلولی  دارند.)غدد 
این  و  می کنند  تولید  لعاب مانندی  پوشش  که  دارند 
این  و  دارد  کلروفرم  بوی  مانند  بد،  ترشحات،بوی 
حفاظتی  دارد.))نقش  آن ها  برای  حفاظتی  نقش  امر، 
موجب  مخاطی  ترشحات  این  مخاط((همچنین 
که  می شود  بدنشان  به  ماسه  و  شن  ذرات  چسبیدن 
) می کند.  حفاظت  آن ها  نرم  بدن  از  لوله ای  مانند 

بیش تر  آن ها تحت آب های سطحی زندگی می کنند 
ولی تعدادی هم در قسمت های عمیق تر یافت می شوند.

Enteropneust:
Saccoglossus

بدن از سه بخش خرطوم، یقه و تنه تشکیل شده است 
و فاقد هیچ گونه زائده خارجی در بدن هستند.

خرطوم، کوتاه است و به شکل گرد یا مخروطی دیده 
می شود. درجنس Saccoglossus، خرطوم کشیده 
است و در برش از مقطع به صورت دایره است. خرطوم 
ممکن است دارای شیار میانه ای عمیقی باشد و ممکن 
است دارای فرورفتگی میانی در پایه ی آن باشد. ساقه ی 
شده است.  پنهان  یقه  توسط  بیش  و  کم  پروبوسکس، 
یقه، یک لوله ی کوتاه است و معموال کوتاه تر از خرطوم 
است. دهان در داخل یقه قرار دارد. تنه، دارای یک خط 
طولی  اعصاب  و  است  میانی  رأس  خط  یک  و  وسط 
است.عضله  داده  جای  خود  در  را  خون  های  رگ  و 
تنه،شامل یک الیه ماهیچه طولی در زیر اپیدرم است 
خلفی  بخش  از  شکمی،ضخیم تر  بخش  در  معموال  و 

می باشد.

گونهSaccoglossus، دارای 2 باند ماهیچه ای طولی 
شکمی است که باعث پیچش تنه می شود.همچنین یک 
الیه ماهیچه حلقوی، در داخل یا خارج از ماهیچه طولی 

وجود دارد.

مقعد،در بخش نهایی یا پایانی است.

بخش دمی یا دم در موجود بالغ مشخص نیست اما در 
همان  دارد)یعنی  وجود  پس مخرجی  ناحیه  نابالغ،  نوع 
دم( Enteropneusta معموال دارای رنگ خامه ای 
هستند اما خرطوم، یقه و تنه ممکن است نارنجی یا مایل 

به قرمز باشد.

خرطوم

یقه
پایه خرطوم

پروتوزوم

مزوزوم

متازوم

 ناحیه
آبششی منافذ آبششی

خط رأس میانی

مخرج

Enteropneust: Spengelidae
 b :نر   a: ماده
c :یقه   bg : منظقه آبششی
h :منظقه کبدی  g :ناحیه تناسلی
t :تنه  p :خرطوم  hs :کیسه های کبدی

پیچ خوردگی تنه در
Saccoglossus

دهان در حاشیه جلویی-شکمی یقه باز می شود. دهان به یک حفره دهانی راه دارد 
منافذ  یا  منافذی)شکاف  گلو،  طرف  هر  باالی  در  و  می پیوندد  حلق  یا  گلو  به  که 
آبششی( به شکل U به چشم می خورد که به کیسه های آبششی متصل می شوند.
روده راست بوده و در قسمت پشتی، دارای روده های کور کبدی یا کیسه های کبدی 
ذرات  و  است  ریزه خوار  جانور  این  می شود.  منتهی  انتهایی  مخرج  به  روده  است. 
فیلتر می کند. یا  ناحیه حلق جمع آوری  از  از عبور آب  را پس  ارزش غذایی  دارای 

بسته شدگی دهان

باز  شدگی دهان سوراخ های
آبششی

کیسه های کبدی

حفره عمومی این جانور از 5 حفره تشکیل شده است: یکی در خرطوم، یک جفت در یقه و 
یک جفت در تنه.

آب توسط منافذ وارد حفره های خرطوم و تنه می شود،این نواحی به ویژه خرطوم، متورم،ب اد کرده 
و سخت می شوند و زمانی که این قسمت ها سخت شوند، جانور با فشار ناشی از حرکات ماهیچه 

تنه اش بر آن ها، در شن یا گل نقب می زنند.

حفره سلومی
خرطوم 

حفره سلومی یقه
حفره سلومی تنه

منافذ برانشی

دستگاه گردش خون از نوع باز می باشد. خون آن ها اغلب بی رنگ و بعضا قرمز رنگ است.
قلب، نزدیک نوتوکورد قرار دارد. رگ های اصلی در امتداد خط میانی- پشتی و میانی- 
شکمی واقع اند. که در مورد پشتی، خون به طرف قلب)مجهز به سینوس مرکزی و یک 
پوشش به منزله پرده دور قلبی( جریان دارد. از قلب، انشعابات عروقی به جلو می روند که 
سر انجام دور می زنند و به رگ شکمی می پیوندند.جریان خون در رگ پشتی، از عقب به 

جلو در رگ شکمی از سمت جلو به عقب است. 

لقاح

جنس های نر و ماده از هم جدا بوده و دارای تعداد زیادی غدد جنسی هستند. در 
سطح شکمی تنه، برجستگی های جانبی وجود دارند که همان غدد جنسی هستند.

از رسیدگی  زبانی،هر غده جنسی، پس  اغلب کرم های  لقاح خارجی می باشد و در 
مواد داخلی خود)در اصل سلول های جنسی یا گامت ها( را بدون واسطه توسط منفذ 
مجزایی به خارج رها می کند. در چرخه زندگی بعضی گونه ها، الروی شفاف و دارای 
نوار های مژکی )الروتورناریا( به وجود می آید که پس از دگردیسی، ناحیه گردن)یقه(  

و خرطوم آن مشخص می گردد.

نشان دهنده ی 
موقعیت 

تخمدان ها با 
)O( تخمک

دهانه آبششی 
)G(

نشان دهنده ی 
 )T( موقعیت بیضه

)G( دهانه آبششی

 G

T

دفع مواد 
نفروسیت  که  گلومرولی  پوششی  سلول های 
به حفره  را  زائد  نام دارند، مواد  یا پودوسیت 
سپس  و  می برند  خرطوم  ناحیه  در  عمومی 
این مواد از طریق یک یا دو منفذ) در بخش 
دفعی  سلول های  می شوند.  خارج  خرطوم( 
فرسوده نیز به حفره ی خرطوم دفع می شوند.

Ps:اسکلت خرطوم  Ax: (کمپلکس محوری افقی)

Rmps:عضله جمع کننده اسکلت خرطوم   G:منفذ آبشش

Lpm: ماهیچه های طولی خرطوم 

Mes: بخش میانی یک سلوم سه جانبه

kingdom: Animalia
Phylum: Hemichordata

Class 1:  

Class 2:
Class 3:
Class 4:

سحر غالمیان

9 دقیقه



اپیدرم

بافت ماهیچه ای  دارای غدد است. یک الیه  و  از سلول های ضخیم مژه دار تشکیل شده است 
در زیر اپیدرم وجود دارد. سلول ها و تار های عصبی زیر اپیدرمی سیستم عصبی جانور را تشکیل 
می دهند.پوست این جانور در سراسر بدن مژه دار است. غدد تک سلولی مخاطی پوست زیاد اند و 
ترشح آن ها تقریبا دائمی است و موجب تشکیل لعاب بر پوست می شوند. پوشش مژکی کرم 
زبانی همراه با مخاط مترشحه از پوست،یک جریان از مواد مغذی را به سوی دهان راه اندازی 

می کند. )نقش مخاط در تغذیه(

نوتوکورد ویژه نیم طناب 
 )Stomochord(داران

صورت  به  جانوران  از  گروه  این  در  نوتوکورد 
روده ی  سقف  از  شکل  پاکتی  برآمدگی  یک 
رویانی در موضعی جلو تر از حلق به جلو پیش 
رویان  رشد  با  همراه  بعدا  می یابد،ولی  آمدگی 

می شود؛ بزرگ تر 

توسط  کامل،ارتباطش  رشد  از  بعد  حتی  اما 
محفوظ  دهانی  ی  حفره  با  باریک  رابط  یک 
مانند  استوموکورد  دیواره ی  ماند.پوشش  می 
مژه  های  بوده،سلول  دهانی  حفره ی  پوشش 
داخلی  فضای  حقیقت  دارد.در  نیز  ای  غده  دار 
متحد  دهانی  ی  حفره  فضای  با  استوموکورد 
 ، بدن  نقطه ی  جلوترین  در  ساختار  است.این 
دفعی)گلومرول های  و  عروقی  ساختارهای  با 
تنها  استوموکورد  دارد.  ارتباط  واقع در خرطوم( 
نیمه طناب دار  یک  اسکلتی  یا  نگهدارنده  عضو 

است.

خزش فردی که در آن شکل خرطوم، با شیار 
خلفی، رنگ یقه، شیار پشتی و دهانه آبششی 

مشخص است.

بعد از یقه،شکاف های آبششی،در 
موقعیت پشتی-جانبی جانور قرار دارند.

شکاف های آبششی

میانه ی بخش طولی از قسمت 
جلویی یک فرد

Cg: شیار یقه   Gl:گلومرول

Lpm:ماهیچه های طولی خرطوم

M:دهان  Mes:بخش میانی یک 
(mesentery) سلوم سه جانبه

Op: اوپرکلوم که به عنوان یک 
درب یا پوشش عمل می کند.

Pc:وزیکول خارجی قلب

Ph:حلق  Psy :اسکلت حلق 

Pro:پروتوسل

Entropneusta:
Balanoglossus

قسمت قدامی اسکلت خرطوم از بخش های پیاپی بازسازی شده
موقعیت های مقطع توسط خطوط افقی

نشان داده شده است
مقیاس 100 میلی متر

  )A-F(
.

ذرات غذا

رشته ای از مواد دفعی خرطوم

سلول اپیدرمی مژک ها سلول غده ای

غشاء پایه

سلول عصبی
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افزایش غنای گونه ای ایران

غنای  به  گونه  هایی  چه  اخیراً  قسمت:  این 
گونه  های ایرانی اضافه شدند؟ همراه با کارهایی 

از دو دوست و  همکار 
زیستی،  تنوع  از  حفاظت  برای  گام  اولین 
شناخت رده بندی و پراکنش گونه ها و شناسایی 

گونه های جدید است.

کشف جهانی گونه  های جدید از عنکبوت  ها در ایران

مقدمه  ی نویسنده:
یزد،  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
و  عنکبوت  از  جدید  گونه  کشف  به  اشاره  با  خورمیزی«   زارع  »مهدی 
دستاوردهای  از  یکی  می کند:  اظهار  ایساتیس«،  عنوان»  با  آن  ثبت 
 »Araniella« پژوهشی تحت عنوان رده بندی عنکبوت های تور مدور
و »Neoscona« در ناحیه قفقاز، خاورمیانه و آسیای مرکزی، 
آن ها  هرسه  ی  افتخار  با  که  بود  جهان  به  جدید  گونه  سه  معرفی 
سوم  و  اول  گونه  های  که  چه  بسا  و  شده  ایران  گونه  ای  غنای  از  جزئی 
اردکان  در  سوم،  گونه  ی  و  بوده  ایران  انحصاری  و  بومی  آن ها،  از 
یزد  تاریخی  نام  به  حتی  و  شد  شناسایی  عزیزمان  ایران  یزد  استان 
شد. نام گذاری   »Neoscona isatis« عنوان  با  »ایساتیس«،  یعنی 

دانشجوی  زمانی«  »علیرضا  می کند:  تصریح  رابطه  این  در  وی 
»یوری  فنالند،  کشور  تورکو  دانشگاه  از  زیستی  تنوع  دکترای 
روسیه  کشور  در  شمالگان  زیستی  مسائل  موسسه  مسئول  ماروسیک« 
کشور  از  غربی  اسلواکی  طبیعی  تاریخ  موزه  مسئول  سستاکوا«  »آنا  و 
کرده  اند. شناسایی  را  گونه  ها  این  خود،  اخیر  پژوهش  در  اسلواکی، 

افتخارآفرینان ایرانی را بشناسیم:
علیرضا زمانی) متولد 21 دی 
1372، تهران( از دوران کودکی 
از  بود؛  عنکبوت  ها  شیفته  ی 
را  اکثر وقت خود  زمان  همان 
نگهداری  و  جمع  آوری  صرف 
مطالعه  ی  مختلف،  نمونه  های 

نحوه  ی زندگی و رفتار آن ها و هم  چنین مشاهده  ی مستندهایی درباره  ی 
کارشناسی  به  خصوص،  به  مستند  یک  می  کرد.  جهان  عنکبوت  های 
عنکبوت  شناس کانادایی، ریک وست، وی را ترغیب به دنبال کردن این 
عالقه در آینده نمود. زمانی، در دوران نوجوانی، به طور اتفاقی گونه  ای 
گروه  به  که  کرد  خانه  شان جمع  آوری  حیاط  از  را  عنکبوت  ها  از  جالب 
عنکبوت  های منزوی) Sicariidae: Laxosceles( تعلق داشت؛ در 
آن دوران، زمانی اطالع داشت که این گروه از عنکبوت  ها دارای اهمیت 
پزشکی هستند، و بعد از مطالعات فراوان و مکاتبه با جانورشناسان ایرانی 
ایران  از  به  حال  تا  به  خصوص  عنکبوت  این  که  متوجه شد  خارجی،  و 
گزارش نشده است. البته در آن زمان امکان شناسایی دقیق این گونه 
وجود نداشت و نمونه  ی جمع  آوری شده تا سال  ها بعد در مجموعه  ی او 
دست  نخورده باقی ماند. در دوران دبیرستان عالقه  ی وی به عنکبوت  ها 
تارانتوالی خود  اولین  او  این زمان بود که  از پیش شده بود؛ در  بیش 
را تهیه کرد) به نام رزالین، از گونه  ی Grammostola rosea( و 
زمانی تصمیم  امید رهنمای،  آقای  دبیر زیست  شناسی خود،  تشویق  با 
گرفت که در دانشگاه وارد رشته  ی زیست  شناسی جانوری شود. در 
هفته  های ابتدایی  دانشگاه، با استفاده از امکانات ازمایشگاهی موجود، 
وی موفق به شناسایی گونه عنکبوت منزوی مذکور شد،که نهایتًا چند 
ماه بعد در قالب یک مقاله  ی علمی برای نخستین بار از ایران گزارش 
گردید. این مقاله، وی را ترغیب به مطالعه  ی جدی عنکبوت  های ایران 
نمود، به طوری که تا پایان دوران کارشناسی، زمانی موفق به همکاری 
 100 از  بیش  گزارش  و  علم  برای  جدید  گونه  چندین  توصیف  در 
گونه برای نخستین بار از ایران شد، که برای وی افتخار کسب عنوان 
در  آورد.  ارمغان  به  را  گونه  توصیف  گر یک  ایرانی  جوان  ترین 
همین دوران بود که زمانی، کتاب” راهنمای میدانی عنکبوت  ها 
راهنمای  نخستین  که  نمود،  تألیف  را   “ ایران  عقرب  های  و 
میدانی درباره  ی عنکبوتیان در خاورمیانه محسوب می شود 
به  و در نخستین دوره  ی جایزه  ی ملی کتاب سال جوانان 
تقدیر  و  معرفی  برگزیده بخش زیست  شناسی  اثر  عنوان 
شده است. پس از اتمام دوره  ی کارشناسی در دانشگاه تهران، وی 
تصمیم به ادامه  ی تحصیل در مقطع کارشناسی  ارشد در همان دانشگاه 
در رشته  ی بیوسیستماتیک جانوری گرفت و پایان  نامه خود را با 
در   Pterotricha زمینی جنس  تاکسونومی عنکبوت  های  محوریت 
ایران به اتمام رسانید و در حال حاضر، زمانی به دنبال کشف گونه  های 
دوردست  مناطق  در  خود  میدانی  مطالعات  به  عنکبوتیان  از  ناشناخته 
درباره  ی  اموزش عمومی و تخصصی  ادامه   می  دهد و هم  چنین،  ایران 

گونه شناسی ایران

سارا پرویزی فرا

32 دقیقه
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می کند.( دنبال  خود  اصلی  اهداف  از  یکی  به  عنوان  را  عنکبوتیان 

آشنایی با مجالت برتر: 
برای  که  است  Zookeys:ژورنالی 
در  اطالعات  تبادل  و  تحقیقات  تسریع 
فیلوژنی،  طبقه    بندی،   زمینه    های 
حیوانات  تکامل  و  بیوگرافی 
رایگان  به    صورت  و  شده  راه    اندازی 
  Zookeys است.  دسترس  قابل 
در سایر  را  دیگری  مقاالت  هم    چنین 
 ، تاکسون  بر  مبتنی  های  زمینه     
شناسی  زیست   ، اکولوژی  مانند 
زیست   ، ژنومیک   ، مولکولی 
شناسی تکاملی ، دیرینه شناسی 
، علوم رفتاری ، بیوانفورماتیک و 

غیره منتشر می کند.

در اینجا به معرفی و شناسایی  بیش تر  این گونه    ها و مقاله    ی منتشر شده، 
به صورت مختصر می    پردازیم:

گونه    ی اول:

Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Subphylum: Chlicerata
Class: Arachnida
Order: Araneae
Infraorder: Araneomorphae
Family: Araneidae
Genus: Araniella
Species: A. proxima
Binomial name: Araniella proxima( Zamani, 2020)

رده    بندی علمی:

Araniella proxima

Araniella Mithra

نام علمی: 
انگلیسی:

توزیع:
استان اصفهان، شهرستان فالورجان

استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان دیمه

جاذبه    ی  در  جدید  گونه    ی 
دیمه  طبیعی:  گردشگری 
)کوهرنگ(، روستایی از توابع بخش 
در  کوهرنگ  شهرستان  مرکزی 
ایران  استان چهارمحال و بختیاری 
است. چشمه دیمه که در مجاورت 
این روستا قرار دارد یکی از مناطق 
زیبای  بسیار  گردشگری  و  طبیعی 
استان چهارمحال بختیاری می باشد 
زاینده رود می  که سرچشمه اصلی 
باشد. ) اگر به این مکان دیدنی رفتید،  
بیش تر  دقت کنید، شاید چشم    اتان 
خورد!( جدید  گونه    های  از  یکی  به 

استان آذربایجان غربی، شهر ماکو

گونه    ی دوم:
گونه دوم کشف شده،  به واسطه استفاده این عنکبوت ها از قوائد ریاضی در 
ساخت تورهایشان به افتخار ریاضی دان نامی فرانسوی» سدریک ویالنی« 
 Araniella« که عالقه زیادی به دنیای عنکبوت ها نیز دارد، به عنوان

villanii «  نامگذاری شد.

خورمیزی از منتشر شدن این پژوهش در مجله تخصصی و بین المللی 
» ZooKeys «خبر می دهد و می گوید: حفاظت از عنکبوت ها و 
نقش  واسطه  به  آن ها،  بهتر  شناخت  و  مطالعه  برای  تالش 
مهم این جانوران در کنترل طبیعی جمعیت حشرات می شود 
به طوری که تخمین زده می شود، عنکبوت های جهان ساالنه 
که  می کنند  مصرف  طعمه  تن  میلیون   ۸00 تا   400 بین 
انسان  اقتصاد  و  برای سالمت  از آن ها حشرات مضر  برخی 

هستند.
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سدریک ویالنی، متولد 5 اکتبر 1973 است. وی در سال 1998، دکترای خود را در رشته    ی ریاضی 
در سال 2008،  اروپا  ریاضی  انجمن  جایزه    ی  برنده    ی  او  کرد.  دریافت  پاریس  دوفین  دانشگاه  از 
جایزه    ی هانری پوانکاره در سال 2009 و چند جایزه معروف دیگر است. ویالنی در بهار سال 1394 
نظر کرد. تبادل  و  ایرانی بحث  با ریاضی    دانان  و  ایران داشت  در  او چند سخنرانی  آمد.  ایران  به 

Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Subphylum: Chelicerata
Class: Arachinida
Order: Araneae
Infraorder: Araneomorphae
Family: Araneidae
Genus: Araniella
Species: villanii
Binomial name: Araniella villanii( Zamani, 2020)

رده    بندی علمی:

رده    بندی علمی:

توزیع در ایران:
استان چهارمحال    وبختیاری، شهرستان کوهرنگ

شمال  تا  ایران  غرب  جنوب  شامل  وسیعی  پراکنش  دامنه  عنکبوت  این 
استان  از  ایران  در  نمونه های آن  و  داشته  قزاقزستان  هندوستان و شرق 

چهارمحال و بختیاری جمع آوری شده بودند.

گونه    ی سوم: 
این گونه ی عنکبوت  که از یزد جمع آوری شده بود، به نام تاریخی یزد یعنی 
»ایساتیس«، با عنوان»Neoscona isatis« نام گذاری شد. کارشناس 
محیط زیست افزود: تور عنکبوت های این خانواده از شگفتی های 
بی بدیل طبیعت است که مهندسی ساخت آن از تناسب طالیی 
پیروی می کند و زاویه بین رشته های آن معموالً عدد ثابتی است 
اندازه گیری می کند. پاهای جلویی خود  با  را  آن  که عنکبوت 

Kingdom: Animalia
Plylum: Arthropoda
 Subphylum: Chelicerata
Class: Arachnida
Order: Araneae
Order: Araneae
Infraorder: Araneomorphae
Genus: Araniella
Species: Neoscona

توزیع: 
ایران، یزد، شهر احمدآباد) این گونه نیز بومی ایران می    باشد.(

 Neoscone سبز:  پنج    ضلعی    های   -Araniella villanii بنفش:   ستاره    های   -Araniella mithra آبی:  دایره    های  عنکبوت    ها:  پراکندگی  نقشه    ی 
Neoscone tedgenice :ستاره        ی مسی  -Neoscone theisi :مثلث    های خاکستری -Neoscone spasskyi :مربع    های مشکی -isatis

نقشه    ی پراکندگی این 3 گونه در یک نگاه:

در مقاله    ی منتشر شده از این پژوهش چه می    خوانید؟
این مقاله    ی پربار، 3 گونه    ی مذکور مورد بررسی دقیق قرار گرفته،  در 
دقیق  شناسایی  کلید    های  به  شده،  ذکر  آن ها  تشخیصی  ویزگی    های 
پرداخته  جامع  طور  به  دیگر  گونه    های  از  بررسی  موررد  گونه    های 
از  دقیق  میکروسکوپی  تصاویر  ارائه    ی  با  را  اطالعات  این  تمام  و 
ارگان    های مهم بدنی، هم    چون تصاویر زیر، تکمیل کرده است. ) برای 
دریافت اطالعات  بیش تر  به اصل مقاله در رفرنس 4 مراجعه کنید.(

الله    زار  کوه  در  پروانه    ها  از  جدید  زیرگروه  یک  کشف 
کرمان که به افتخار عنکبوت    شناس برجسته کشور    مان، 

»زمانی« نام گرفت.
علیرضا  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  اطالع    رسانی  پایگاه  گزارش  به 
در  ژنتیکی  ذخایر  و  طبیعی  تاریخ  ملی  موزه  دفتر  کارشناس  نادری 
ادامه مطالعات فونستیک برای کشف تاکسون    های  این باره گفت: در 
در  که  کرمان  استان  در  مخصوصاً  کشور،  در  پروانه  جدید 
استان  این  در  الله    زار  کوه    های  از  شد،  آغاز   1395 سال  بهار  اوایل 
هنوز  گذشته  یخبندان  دوره های  از  منطقه  این  آمد.  عمل  به  بازدیدی 

جای  خود  در  محدود  صورت  به  را  مختلف  گونه های  از  جمعیت    هایی 
می شوند. محدودتر  روزبه    روز  اقلیم  شدن  گرم    تر  با  که  است  داده 
و  گیاهی  پوشش  به  توجه  با  استان  از  ناحیه  این  در  افزود:  وی 
از  پروانه    ها  از  زود    پروازی  گونه    های  یافتن  انتظار  مناسب  ارتفاع 
Lycaenidae می    رفت که در سفر مزبور  و   Pieridae خانواده    های 
به  پروانه  گونه    ای  از  کوچکی  جمعیت  و  رسید  اثبات  به  موضوع  همین 
زاگرس  شمالی  نیمه  تا  قباًل  که   Anthocharis gruneri نام 
سایر  با  بارزی  تفاوت    های  مشخصًا  که  شد  کشف  بود  شده  یافت 
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شد  آن  بر  تصمیم  لذا  و  داشت  شده  شناخته  گونه    های  زیر  و  جمعیت    ها 
شود. توصیف  علم  برای  جدیدی  زیرگونه  عنوان  تحت  جمعیت  این  که 
زمانی  علیرضا  آقای  افتخار  به  تاکسون  این  شد:  آور  یاد  نادری  
 Anthocharis کشورمان،  برجسته  و  جوان  شناس  عنکبوت 
توصیف  مقاله  است:  گفتنی  گرفت.  نام   gruneri zamanii
ورنر  پروفسور  و  نادری  علیرضا  توسط  جدید  تاکسون  این 
در کشور  آپولو  پروانه شناسی  در مجله  آلمان  از کشور  باخ 
است. شده  منتشر   139۸ سال  ماه  مرداد  اول  در  آلمان 

از مشهورترین و معتبرترین  نادری: یکی  افتخارآفرینی دیگر: علیرضا 
مجموعه داران علمی حشرات و پروانه ها در ایران و جهان. به گزارش 
مجموعه  در  نادری"  "علیرضا  تسنیم،  خبرگزاری  اجتماعی  خبرنگار 
علمی خود بیش از ۸ هزار نمونه پروانه از ایران دارد که شامل 
حدود 420 گونه از 430 گونه شناخته شده در ایران است.

 Callophrys naderii ,Amata مجموعه  با  او  همچنین 
است  کرده  توصیف  علم   برای  جدید  تاکسون   16 حدود  در 
است.  کرده  ثبت  کشور  برای  نیز  جدید  گونه   17 و 

به گفته محمد مدادی مدیرکل موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، نمونه 
هولوتیپ تاکسون توصیف شده در مجموعه علمی حشرات واقع در موزه 
ملی تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی سازمان محیط زیست نگهداری می شود. 

چه خبر از ذخایر ایران؟ 
مدیرکل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ساماندهی بیش از 100 هزار نمونه گیاهی، جانوری، فسیل، 
سنگ و کانی این موزه گفت: دستورالعمل استفاده و بهره برداری از مخازن موزه طبیعی در حال تدوین است و بعد از نهایی شدن در قالب تهیه رساله، 
پایان نامه و کارهای تحقیقاتی در اختیار پژوهشگران، محققان و دانشجویان قرار می گیرد. محمد مدادی  در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: تمام 
موزه ها در سطح ملی بخش نمایشگاهی و مخازن دارند، در بخش مخازن  بیش تر  نمونه های علمی نگهداری می شود و هدف از ایجاد آن جمع آوری 
مجموعه کاملی از گونه های موجود در آن کشور اعم از گیاهی، جانوری، سنگ و کانی است که  بیش تر  با نگاه پژوهشی 
است، این کار با رویکرد به حداقل رساندن نمونه برداری از طبیعت است که مورد استفاده محققان، پژوهشگران و دانشجویان قرار می گیرد.

تعداد نمونه پستانداران: 556
تعداد پنل پستانداران در مخزن: 160

تعداد نمونه پرندگان: 420
تعداد نمونه آبزیان: 65

تعداد نمونه خزندگان: 22
تعداد نمونه بندپایان: 1000

تعداد نمونه فسیل: 168
تعداد نمونه سنگ و کانی: 61

تعداد نمونه گیاهان: 101

براساس  پروانه  این  از  معرفی ای  منتشر شده چه می خوانید؟  مقاله ی  در 
در  مقاله  اول  نویسنده  توسط  که  جدید  گونه  زیر  این  مقاله:  اصلی  متن 
دامنه های غربی کوه الله زار در کرمان کشف شده است با مشخصات زیر 
از سایر زیرگونه های موجود قابل تشخیص است : جنس نر روی بال به 
رنگ سفید و نارنجی چرک، الگوی سبز و سفید، پشت بال عقب متراکم 
لبه  و  عمودی  نسبتًا  و  درشت  نر  در  جلو  بال  حجره  خال   ، منظم  ولی 
خارجی حاشیه نارنجی به سمت داخل دارای گودرفتگی شده است. جنس 
این زیر گونه جدید به  ماده هنوز جمع آوری و شناخته نشده است. 
نام دوست و همکار نویسنده اول به نام آقای علیرضا زمانی 
عنکبوت شناس معروف ایرانی نام گذاری شده است. ) برای 
) رفرنس 9 مراجعه کنید.  مقاله در  به اصل  بیش تر   دریافت اطالعات  

توزیع: 
 – کوه های الله زار، 3000  غربی  دامنه های  قلعه عسگر،  کرمان،  ایران، 

متر  2900
ژنتیکی منابع  و  طبیعی  تاریخ  موزه ی  تهران،  ایران،  در  شده  جمع آوری 

Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Class: Insecta
Order: Lepidoptera
Family: Pieridae
Subfamily: Pierinae
Genus: Anthocharis
Species: Anthocharis gruneri
Subspecies: Anthocharis 
gruneri zamanii

رده    بندی علمی:

:Anthocharis gruneri zamanii نقشه پراکندگی
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شناسایی سه گونه جدید از خزندگان در اندیکا خوزستان

مصطفی یوسفی، رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست اندیکا، در گفت وگو یا ایسنا، اظهار کرد: 
شهرستان اندیکا با وسعت چشم گیر و طبیعتی 
و  گیاهی  مختلف  گونه های  دارای  متنوع، 
شده  انجام  بررسی های  با  است.  جانوری 
گونه های جدید آگامای فلس شاخی، سوسمار 
یاسوجی و گونه مهم بزمجه بیابانی نستنوف 
به فهرست خزندگان شناسایی شده این منطقه 
فلس  آگامای  افزود:   است. وی  افزوده شده 
و   )  Horney-scaled Agama(شاخی
 ) Yassujian Lizard(سوسمار یاسوجی
گونه های جدید خزنده خوزستان هستند و بزمجه 
 Desert Nestenove نستنوف)  بیابانی 
منطقه  برای  مهم  گونه ای   )Monitor

محسوب می شود. 

در  یاسوجی  سوسمار   :C ماده-  برخالف  نر  در  دم  پایه ی  در  تورم  وجود   :B راست(-  سمت  ماده)  و  چپ(  سمت  نر)   بدن  پشتی  نمای   :A
محل زندگی- D: مجل زندگی سوسمار یاسوجی: کوه نیل، پیرزال، استان کهکیلویه وبویراحمد، جنوب غربی ایران) ارتفاع 980 تا 3415 متری(

یوسفی گفت: سوسمار یاسوجی گونه ای اندمیک و بومی  است و تنها 
گونه توسط  این  بار  اولین  برای  که  است  مشاهده شده  ایران  در 
محیط بان مجتبی باورساد در خوزستان مشاهده شده است؛ این 
حفاظت  منطقه  زاگرس  جنگل های  میان صخره های  در  گونه 
شده شیمبار مشاهده شد. سوسمار یاسوجی پیش از این در چهارمحال 
بختیاری، فارس و کهگیلویه و بویراحمد مشاهده شده بود. رئیس 
حدود  یاسوجی  سوسمار  داد:  ادامه  اندیکا  زیست  محیط  حفاظت  اداره 
160 میلی متر طول دارد و از گونه های نادر ایران محسوب می شود.
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Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Reptilia
Order: Squamata
Family: Lacertidae
Genus: Apathya
Species: A. yassujica
Binomial name: Apathya yassujica
( Nilson, Rastegar-Pouyani, & Andren, 2003)

رده    بندی علمی:

نام علمی:   
نام انگلیسی:  

نام فارسی:  

Lacerta yassujica یا  Apathya yassujica

Yassujian lizard

سوسمار یاسوجی

توزیع: 
استان  یاسوج،  متری،   200 ارتفاع  در  زاگرس  کوه های  دامنه های 

کهکیلویه وبویراحمد

 نقشه ی پراکندگی نمونه ی تازه یافت شده:  1( محلی در 30 کیلومتری یاسوج) استان کهکیلویه وبویراحمد( 2( رجبی زاده و همکاران
 )2010( سوسمار یاسوجی را در پیرغار در جنوب شهرستان فارسان )استان چهارمحال و بختیاری( ثبت کرده اند3( کوه نیل، پیرزال، استان

کهکیلویه وبویراحمد 4( ابشار مارگون 5( دره  تیزآب، استان فارس

نقشه ی پراکندگی سوسمار یاسوجی:

در  دیگر  جدید  گونه ی 
جاذبه ی گردشگری طبیعی 

دیگر:آبشار مارگون:

آبشار مارگون بزرگ ترین و 
مرتفع ترین آبشار چشمه ای 
جهان است که دمای آب آن 
ماه های  گرم ترین  در  حتی 

سال کم تر از 10 درجه سانتی گراد است. آبشار مارگون با 70 متر ارتفاع 
و عرض 100 متر یکی از باشکوه ترین آبشارهای ایران است.  رودخانه ی 
حاصل از چشمه های مارگون تا نزدیکی سپیدان )اردکان سابق( امتداد دارد.

تشخیص:
مشخصات:  پلک زیرین دارای چندین سپر شفاف؛ صفحه های زیر انگشتی 
 8 نیست؛  پیشانی  سپر  با  تماس  در  باالی چشمی  فلس  اولین  دار؛  تیغه 
فلس باالی مژه ای که توسط ردیف کاملی از 14تا 16 فلس دانه ای از 
فلس های باالی چشمی جدا شده اند، یقه اره ای شکل نیست؛ پالک های 
شکمی در 8 ردیف طولی و 30 پالک در ردیف عرضی ناحیه میانی شکم 
رانی. منفذ   22 پشت؛  میانی  ناحیه  عرضی  ردیف  در  پشتی  فلس   53 ؛ 

به  مایل  کم رنگ  ای  قهوه  بدن  و  سر  فوقانی  سطح  آمیزی:  رنگ 
اندام های  تا  به سمت عقب  ناحیه پشتی  پوزه؛  نوک  از  ؛  بژ(  خاکستری) 
با 2  نوار سیاه منقطع  بدن یک  بر هر طرف  بطور جانبی  حرکتی عقبی 
سایه  در  آبی،  آفتاب  معرض  در  دم  ؛  آن  عقبی  قسمت  در  چشمی  لکه 
متمایل به سبز همراه با آبی کم رنگ؛ تمام سطح شکمی بطور یک دست 
زرد  به  مایل  نارنجی  سر  زیری  جانبی  ناحیه  و  گلو  ناحیه  نرها  در  سبز؛ 
اندازه:  است.  لکه   4 ها  ماده  در  که  بدن،  طرف  هر  در  لکه   6 تا   5 و 
رفتار:  و  عادات  میلیمتر.   105 دم  میلیمتر،   58 مخرج  تا  پوزه  نوک 
هنگام روز و در مکان های آفتاب گیر فعالیت می کنند؛ اغلب روی سطح 
صخره هاو  شکاف  سنگ ها،  البه الی  می شوند؛  دیده  صخره ها  عمودی 
است. مختلف  پایان  بند  از  آن ها  تغذیه  می شوند؛  مخفی  سنگ ها  زیر 

آگامای فلس شاخی:

 )Horny-scaled Agama(یوسفی تصریح کرد: آگامای فلس شاخی
توسط  بار  اولین  نیز  گونه  این  که  دارد.  طول  سانتی متر   180 حدود  نیز 
محیط بانان ابراهیم قنبری، محمود نجفی و مصطفی یوسفی در حاشیه 
تاالب آب زالو  در منطقه قلعه خواجه اندیکا مشاهده شده است.

Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: reptilian
Order: Squamata
Suborder: Iguania
Family: Agamidae
Subfamily: Agaminae
Genus: Trapelus
Species: Trapelus lessonae

رده    بندی علمی:

نام علمی: 
نام انگلیسی: 

نام فارسی: 

Trapelus lessonae

Hornyscaled agama

آگامای فلس شاخی
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توزیع:
اردن. و  سوریه  عراق،  ترکیه،  ارمنستان،  آذربایجان،  ایران، 

نقشه ی پراکندگی آگامای فلس شاخی:

پویانی: رستگار  نصراهلل  پروفسور  زبان  از  جانور  این  شناخت 

که  است  نادر  سوسماران  راسته هاي  زیر  از  یکي  شاخي،  فلس  آگاماي 
از زیستگاه هاي اصلي آن مي باشد. پروفسور نصراهلل  کرمانشاه یکي 
رستگار پویاني عضو هیات علمي دانشگاه علوم دانشگاه رازي 
کرمانشاه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجویان ایران) ایسنا(، 
منطقه کرمانشاه، اظهار داشت سوسماران فالت ایران اغلب زیستگاه هاي 
خاص و دائمي را در یک قلمرو نه چندان وسیع که ممکن است تنها محدود 
به یک ناحیه منحصر به فرد و یا چند ناحیه مجزا و از نظر مکاني دور از 
هم باشند مناسب با شرایط زیستي خود انتخاب کرده اند و در نتیجه شرایط 
زیستي حاکم باعث تحول زیستي و مورفولوژیکي آن ها شده است. وي 
افزود: به دلیل این که سوسمارها مانند پرندگان و پستانداران قادر نیستند 
تخریب  با  دهند،  انجام  را  دور  بسیار  فواصل  به  مکان  تغییر  و  مهاجرت 
زیستگاه ها بیشتر در معرض خطر و نابودي قرار گرفته اند. پروفسور پویاني، 
خانواده  از   Trapelus lessonae علمي  نام  با  فلس شاخي  آگاماي 
Agamidae را یکي از انواع سوسمارها معرفي کرد و گفت: در گذشته 
این گونه زیرگونه Truderatus ruderatus بوده است که در سال 
2000 توسط من تغییر نام یافته است. وي زیستگاه این نوع سوسمار را 
نواحي نیمه بیاباني خشک، دشت هاي باز، ناهمواري زمین هاي سنگالخي، 
صخره هاي رسوبي، ستیغ و بریدگي هاي کوه ها و دره هاي تنگ و عمیق 
با پوشش گیاهي پراکنده و اندک دانست. پروفسور رستگار در مورد عادات 
و رفتار آگاماي فلس شاخي، گفت: این سوسمارها غالبًا هنگام روز فعال اند 
اما در روزهاي بسیار گرم بیش تر در هنگام غروب فعالیت مي کنند. وي 
افزود: این سوسمارها اغلب در البه الي بوته ها و یا در نزدیکي بوته ها به سر 
تا چند متر مي دوند سپس بي حرکت  از دشمن  مي برند و در هنگام فرار 
مي ایستد تا خود را استتار کنند. از حشرات نظیر قاب بال ها و الرو آن ها، 
مورچه ها و نیز عنکبوت ها تغذیه مي کنند. رستگار پویاني، گفت: آگاماي 
فلس شاخي در سال ممکن است دوبار تخم گذاري کند، یک بار اواخر بهار 
و یا اوایل تابستان و یک بار در اوایل پاییز در هر بار 6 تا 12 تخم و گاهي 
این  در خصوص رنگ آمیزي خاص  است. وي  گزارش شده  تخم  تا 15 
سوسمار اظهارداشت: پشت این نوع سوسمار خاکستري حنایي یا قهوه اي 
مایل به خاکستري با پنج نوار عرضي تیره مي باشد که این طرح گاهي 
در نرها نامشخص است. این عضو هیأت علمي دانشگاه رازي کرمانشاه، 
افزود: چانه در نرها اغلب به طور فصلي آبي روشن مي باشند و اندام هاي 
گفت:  وي  مي شود.  دیده  نامشخص  قهوه اي  باریک  نوارهاي  با  حرکتي 
دم این نوع سوسمار با نوارهاي عرضي متقاطع تیره مشهود است و اکثر 
نوارها و لکه هاي روي بدن با حاشیه روشن دیده مي شوند و سطح شکمي 

بدن گاهي قرمز کم رنگ دیده مي شود. پروفسور رستگار پویاني در ادامه 
گونه هاي  سایر  از  را  آن  که  سوسمار  نوع  این  ویژه  مشخصات  مورد  در 
هم جنس خود متمایز مي کند، ابراز داشت: فرم فلس هاي پشتي در این نوع 
سوسمار یکنواخت نیست و اغلب داراي فلس هاي شکمي صاف هستند و 
اندازه بزرگترین پولک هاي پشتي حدوداً سه برابر پهناي پولک هاي مجاور 
است. وي تصریح کرد: 80 تا 121 فلس در اطراف پهن ترین قسمت ناحیه 
میاني بدن قرار دارد و سطح زیرین ران با قسمتي از فلس هاي بزرگ در 
بسته پیش  پینه  پوشیده شده است و فلس هاي  میان فلس هاي کوچک 
مخرجي در دو یا سه ردیف قرار دارند و نرها فاقد کیسه گلویي هستند.

بزمجه بیابانی نستنوف:

یوسفی بیان کرد: در مشاهده دیگری نیز بزمجه بیابانی نستنوف در اطراف 
خزندگانی  بزمجه ها،  گفت:  وی  است.  شده  تصویربرداری  شیمبار  تاالب 
ایران  در  بزمجه  گونه  سه  دارند.  شاخه  دو  زبانی  و  درشت هستند  نسبتًا 
شناسایی شده است؛ بزمجه هندی) Indian Monitor( که در جنوب 
شرق ایران زیست می کند و بزمجه بیابانی) Desert Monitor( که 
نیم  و  تا یک  گونه  این  است.  خزنده  این  زیستگاه های  از  خوزستان هم 
متر طول دارد. پنج تا هشت نوار عرضی روی پشت بدن و 13 تا 19 نوار 
عرضی روی دم دارد. گردن این گونه نیز فاقد پولک های درشت و خار 
بیان کرد، سومین  اندیکا  اداره حفاظت محیط زیست  رئیس  مانند است. 
 )Desert Nestenove Monitor(نستنوف بیابانی  بزمجه  گونه، 
است که خوزستان از زیستگاه های این خزنده است. این گونه تا حدود 
پوشیده  گونه  این  گردن  ناحیه  دارد.  طول  سانتی متر   120
آن  تمایز  وجه  این  و  است  خارمانند  و  پولک های درشت  از 
سایر  به  نسبت  خزنده  گونه  این  زیستگاه  است.  بیابانی  بزمجه  با 
تا   500 ارتفاع  بین  و صخره ای  کوهستانی  مناطق  در  بزمجه،  گونه های 
1100 متر  از سطح دریا است. یوسفی گفت: بزمجه ها سمی نیستند و 
نباید با این تصور آن ها را نابود کرد. این گونه ها برای طبیعت 
جوندگان،  کنترل  در  مهمی  نقش  و  هستند  ارزشمند  بسیار 
است  بهتر  مشاهده  زمان  در  تنها  و  دارند  آفات  و  حشرات 
از آن ها دوری شود. به هیچ وجه نباید به این گونه ها آسیب 

وارد شود و یا آن ها را آزار داد زیرا آرواره های نیرومندی برای 
دفاع از خود  دارند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیکا ادامه داد: 
بزمجه بیابانی نستنوف گونه بومی ایران است. زیستگاه ویژه آن ایران 
است و از این نظر حفاظت آن در این منطقه از جهان اهمیت 
ویژه ای دارد. وی تصریح کرد: بزمجه بیابانی نستنوف در اطراف تاالب 
شیمبار توسط محیط بانان منطقه منصور صابری و ابراهیم قنبری مشاهده 
و تصویربرداری شد و توسط خزنده شناسان شناسایی شده است. یوسفی 
عنوان کرد: خزندگان و دوزیستان اهمیت ویژه برای تنوع زیستی دارند و 
وجود آن ها در چرخه طبیعت کنترل کننده بیماری ها و آفات است و نباید 
آن ها را کم اهمیت دانست زیرا خلقت هر موجودی دارای حکمتی است. وی 
گفت: گونه های جانوری و گیاهی مانند آجرهای یک بنا هستند 
که هر کدام نقش مهمی در طبیعت و زیستگاه ما دارند و به 
هیچ وجه نباید به علت تصورات غلط و یا عدم شناخت، آن ها 
را نابود کرد. آن ها خطری برای ما ندارند و باید به حریم زندگی اشان 
احترام گذاشته شود. حتی مارهای سمی هم در طبیعت بسیار اهمیت دارند 
و اگر خزنده و یا ماری در محیط زندگی ما وارد شد باید به کارشناسان و یا 
آتش نشانی برای انتقال آن خبر داد و به هیچ وجه نباید آن ها را نابود کرد.

Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: reptilian
Order: Squamata
Family: Varanidae
Genus: Varanus

رده    بندی علمی:

نام انگلیسی:   
نام فارسی:

Desert Nestenove Monitor

بزمجه بیابانی نستنوف

توزیع:
ایران، خوزستان) مشاهده شده اطراف تاالب شیمبار(

گزارش حضور گونه ی جدیدی از اردک برای اولین بار در 
ایران در استان سیستان و بلوچستان

ایران کشوری ممتاز با رتبه ی باال ازنظر تنوع زیستی

زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
سیستان وبلوچستان، وحید پورمردان گفت: گونه اردک سوت زن هندی با 
 Lesser «و نام انگلیسی »Dendrocygna javanica «نام علمی
کارشناسان  توسط  کشور  در  بار  اولین  برای   »whistling duck

سال اول، شماره  اولسال اول، شماره  اول
بــــــهـار بــــــهـار 13991399



 

127128

زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  شد.  شناسایی  و  مشاهده  کل  اداره  این 
سیستان و بلوچستان افزود: این گونه قبل تر نیز در جنوب استان و در منطقه 
دشتیاری چابهار توسط محیط بانان بلوچستان مشاهده شده بود؛ اما به دلیل 
نبود مستندات و شواهد، گزارش نشد. با مشاهده دوباره الشه گونه یادشده 
نیمه های سیستان، توسط  آن در مناطق چاه  از  تهیه عکس و شواهد  و 
اثبات  به  استان  در  هندی  زن  سوت  اردک  وجود  سیستانی،  محیط بانان 
منحصر  اقلیمی  و  جغرافیایی  ویژگی های  داد:  ادامه  وی  رسید. 
منطقه ای  به  تبدیل  را  استان  سیستان وبلوچستان،  فرد  به 
با  گوناگون  گونه های  مشاهده  و  پرنده نگری  برای  جذاب 
ویژگی های زیستی و جغرافیایی متفاوت کرده است.  پورمردان 
خاطر نشان کرد: اردک سوت زن هندی گونه ای از اردک است 
شرقی  جنوب  آسیای  و  هند  قاره  شبه  در  آن  پراکنش  که 
جنوب  گفت  توان  می  جراًت  به  اینک  اما  بود  گزارش شده 
فرد  به  منحصر  گونه  این  زیستگاه  امتداد  نیز  ایران  شرقی 
برای زندگی و تخم گذاریست. آن ها در طول روز در گروه هایی بر 
روی آب دریاچه ها و آبگیرها دیده می شوند و می توانند روی درختان بروند 

کنند. تخم گذاری  درختان  تنه  های  سوراخ  در  و 

Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Aves
Order: Avseriformes
Family: Anatidae
Genus: Dendrocygna
Species: D. javanica
Binomial name: Dendrocygna 
javanica( Horsfield, 1821)

رده    بندی علمی:

نام علمی: 
نام انگلیسی: 

نام فارسی:

Dendrocygna javanica 

Lesser whistling duck

اردک سوت زن هندی

توزیع:
 این جانور، یک گونه اکثراً ساکن است که به طور گسترده در تاالب های 
این  شود.  می  توزیع  شرقی  جنوب  آسیای  و  هند  قاره  شبه  دشتی 
اندونزی   ، سنگاپور   ، مالزی   ، سریالنکا   ، نپال   ، هند  سراسر  در  گونه 
منطقه  جزایر  در  هم چنین  آن ها  دارد.  وجود  ویتنام  و  تایلند   ، میانمار   ،
قطعیت  با  اکنون  و  می شوند  یافت  مالدیو  و  نیکوبار   ، آندامان  جمله  از 
است. شده  اضافه  جانور  این  زیستگاه های  به  نیز  ایران  گفت  می توان 

چرا این اردک سوت زن نام گرفت؟
زیرا در هنگام پرواز صدای سوت کشیدن واضحی از او شنیده می شود. 
گفته می شود علت ایجاد این صدا، شکل خاص پر های این پرنده است 
اثر  در  تصویر  در  مشاهده  قابل  بیرون زده ی  لبه ی  که  صورت  بدین 

شکستن هوا، این صدا را ایجاد می کند.
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نقشه ی پراکندگی:

تشخیص این جانور:
اردک سوت زن هندی کوچک ترین گونه جنس است و وزن آن حداکثر 450 تا 600 گرم است. طول آن در حدود 36 تا 40 سانتی متر و طول بال آن، 
حدود 70 تا 74 سانتی متر است. این اردک ظاهری ظریف و زیبا دارد. بال های کوتاه ، پهن و نسبتًا گرد دارند. دارای ترکیب رنگ بدنی فوق العاده ای 
هستند؛ رنگ معروف و قابل توجه در آن ها، رنگ شاه بلوطی قرمز) قرمز مایل به قهوه ای( است. رنگ های سیاه، کرم و سفید این ترکیب رنگی را جال 

می دهند ولی شاهکار خلقت در رنگ بندی قسمت زیرین بال ها آشکارا می شود.   
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است.  شده  افزوده  آن  به 
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مشاهده در تابستان



امیِد از دست رفته

 Asian lion :شیر آسیایی
Panthera leo persica :نام علمی
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Asian lion :شیر آسیایی

 
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Subphylum: Vertebrata
Class: Mammalia
Order: Carnivora
Suborder: Feliformia
Family: Felidae
Genus: Panthera
Species: Pathera leo persica

رده    بندی علمی:

شاید  اما  می کنند  جلب  را  عالقمندان  توجه  همیشه  آفریقایی  شیرهای 
تعجب زده شوید اگر بدانید که گونه ی دیگری از این گربه های بزرگ در 
آسیا وجود دارد. شیر آسیایی گونه ای از گربه سانان بزرگ است. این شیرها 
از نظر ظاهر و اندازه تقریبا شبیه شیر های آفریقایی هستند. شیر آسیایی 
 Johnn.N.Meye نخستین بار توسط یک جانور شناس اتریشی به نام
را  شیرها  از  گونه  این  جانورشناس  این  که  سال 1826 کشف شد  در  و 

Felis leo persicus نام گذاری کرد.

 Panthera leo persica :نام علمی

تاریخچه نام گذاری
  Johnn.N.Meyer بود که  نام علمی ای   Felis leo persicus
پس از کشف یک پوست شیر آسیایی در ایران، در سال 1826 بر آن نهاد. 
به دنبال آن دیگر طبیعت شناسان و جانورشناسان نمونه هایی از شیر آسیایی 
 Panthera leo را در مناطق دیگر کشف کردند و در نهایت نام علمی
اساس  بر  دانشمندان دیگر  نهاده شد.  از شیرها  این گونه  بر   persica
این جمله  از  نهادند که  گونه  این  بر  نیز  دیگری  نام های  یافته های خود 

می توان به موارد زیر اشاره نمود: 
- Felis leo bengalensis نامی بود که در سال 1829 توسط ادوارد 

ترنر بنت به این گونه داده شد. 

سال  در  اسمی  والتر  ادوارد  توسط   Felis leo goojeratensis  -
1833 بر اساس دو پوست فاقد یال شیر که در گجرات یافت شد، به آن 

داده شد. 
- در سال 1834 سر ویلیام جاردین  نام  Leo asiatiaus   را بر شیر آسیایی نهاد. 

- Felis leo indicus توسط هنری بلینویل بر آن نهاده شد. 
در نهایت نام علمی امروزی برای این گونه از شیر پذیرفته شد. 

تفاوت شیر آسیایی و شیر آفریقایی 
نتایج آنالیز توالی دی ان ای طیف وسیعی از شیرها را نشان می دهد که 
شیرهای آفریقایی از نظر فیلوژنیک پایه ای برای همه ی شیرهای امروزی 
هستند. این یافته ها از منشا آفریقایی تکامل شیرهای امروزی با یک مرکز 
وجود  احتمال  این  می شود.  پشتیبانی  آفریقا  جنوب  و  شرق  در  احتمالی 
این مناطق به غرب آفریقا،  از  دارد که طی 20000 سال گذشته شیرها 
به  عربستان  جزیره ی  شبه  حاشیه ی  طریق  از  و  شمالی  آفریقای  شرق 
ترکیه، اروپای جنوبی و شمال هند مهاجرت کرده اند. علی رغم شواهدی 
که نشان می دهد شیرهای آفریقایی در واقع اجداد گونه ی آسیایی محسوب 
می شوند، اما باید گفته شود که از نظر مورفولوژیکی این دو گونه دارای 
تفاوت های اندک و در عین حال بارز و قابل تشخیصی هستند از جمله: 
دو خط  وجود  آفریقایی،  گونه ی  و  آسیایی  شیر  میان  تفاوت  بارزترین   -
موازی در شیر آسیایی است که از نزدیک یال آن ها شروع شده و به سمت 

زیر شکم امتداد می یابد. 
- همچنین شیرهای آسیایی دارای یال های کوتاه تر در باالی سر هستند 
این  باشد و  قابل دیدن  امر موجب می شود که گوش های آن ها  این  که 
در حالی است که در شیرهای آفریقایی به دلیل یال های بلندتر، گوش ها 

مشخص نیستند. 
- از نظر جثه نیز شیرهای آسیایی از گونه ی آفریقایی کوچک تر می باشند. 
- دسته موی انتهای دم شیرهای آسیایی بلندتر از گونه ی آفریقایی می باشد 
بیش تری  رشد   آسیایی  در شیرهای  نیز  آرنج  ناحیه ی  موی  و همچنین 

نسبت به شیرهای آفریقایی داشته است. 

ویژگی های ظاهری شیر آسیایی 
سایه ای  و  سرخی  با  آمیخته  گندمی  از  گونه،  این  در  بدن  سراسر  رنگ 
خاکستری، تا خاکستری و یا خاکستری نخودی و گاها با سایه ای از نخودی 
متمایل به سفید، متغیر است و موها بر حسب فصل ممکن است کوتاه و نرم 
یا بلند و ضخیم باشند. طول بدن در این شیرها بازه ی بین 1/4 تا 2/5  متر 
را شامل می شود و وزن بدن در شیرهای نر بین 160 تا 190 کیلوگرم و در 
شیرهای ماده بین 110 تا 120 کیلوگرم می باشد. قد این شیرها نیز به 110 

رقیه اورنگ

17 دقیقه
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سانتی متر می رسد. اندازه ی یال شیرهای نر نشان دهنده ی سن آن هاست. 
برخوردارند.  بلندتری  یال های  از  تر،  مسن  شیرهای  که  صورت  بدین 

زیستگاه 
در  گونه  این   19 قرن  تا 
عربستان سعودی، شرق ترکیه، 
شرق  از  و  بین النهرین  ایران، 
تا  گرفته  ایندوس  رودخانه ی 
در  نارمدا  رودخانه ی  و  بنگال 
است.  می زیسته  مرکزی  هند 
زیستگاه  بیستم  قرن  اواخر  از 
گیر  ملی  پارک  به  گونه  این 
شد.  محدود  هند  گجرات  در 
زیستگاه طبیعی این گونه اکنون 
آفریقایی  خویشاوندان  برخالف 
آن ها، جنگل محسوب می شود.

رفتارها و سبک زندگی 
نام  به  تجمع های خاصی  در  آفریقایی  انواع  نیز همانند  آسیایی  شیرهای 
دسته زندگی می کنند. شیر آسیایی یک حیوان معاشرتی است و به همین 
کوچک  معموال  آسیایی  شیرهای  دسته ی  می کند.  زندگی  گروهی  سبب 
و شامل 2 تا حداکثر 5 شیر ماده می باشد در حالی که دسته ی شیرهای 
بنابراین دسته های شیر آفریقایی  آفریقایی شامل 4-6 شیر ماده است و 

بزرگ تر از شیرهای آسیایی می باشد. 
شیرهای نر بر خالف شیرهای ماده چندان اجتماعی نیستند و تنها به منظور 
جفت گیری و یا شکارهای بزرگ با دسته همراه می شوند که احتماال علت 
این امر وجود شکارهای کوچک و سهل الوصولی است که در جنگل های 
گیر یافت می شوند و به علت جثه ی کوچک، شکار آن ها نیازمند همکاری 

گروهی نمی باشد. 
فقدان  زمان  در  تنها  و   هستند  دسته  به  پایبند  بسیار  اما  ماده  شیرهای 
شدید طعمه و به جهت شکار و تامین غذای توله ها از دسته جدا می شوند. 
شیرهای نر مسن که توانایی شکار و یا رقابت با شیرهای نر جوان تر را 
از دست داده اند از دسته خارج می شوند. شیرهای آسیایی منفعل هستند 
و تقریبا 20 ساعت از روز را صرف استراحت و خواب می کنند و در زمان 
باقی مانده به شکار و یا گشت زنی در قلمرو می پردازند. طی بررسی های به 
عمل آمده، مشخص شده است که قلمرو شیر نر حدود 110 متر مربع و 
قلمرو شیرهای ماده در حدود 50 متر مربع است که قلمرو شیرهای نر در 

زمان جفت گیری تا حدود 150 متر مربع نیز افزایش می یابد.

شکار و تغذیه 
شیرهای آسیایی گوشتخوار اند. از طعمه های آن ها می توان به گراز وحشی، 
گاومیش، گوزن، چیتال)نوعی گوزن هندی(، آهوی سمبر و حتی دام های 
اهلی اشاره نمود. دام های اهلی همواره جایگاه خاصی را در رژیم غذایی 
الی 70  به طوری که حدود 65  داده اند  اختصاص  به خود  گیر  شیرهای 
درصد طعمه های آن ها را آهوها و 30 تا 35 درصد آن را دام های اهلی 
هندی  دانشمندان  توسط  آمده  عمل  به  تحقیقات  می دهند. طی  تشکیل 
روشن شده است که اغلب شیرهای نر شکارچیان دام های اهلی هستند.  
بیش ترین سهم از هر طعمه نیز به شیرهای نر اختصاص دارد و در واقع 
زمانی  از  توله شیرها  تغذیه می کنند.  باقیمانده ی طعمه  از  ماده  شیرهای 

این وجود  با  ولی  تغذیه می کنند  از گوشت  ماهگی می رسند،  به سه  که 
همچنان سه ماه دیگر شیر می خورند و بنابراین توله ها تا سن 6 ماهگی 
از شیر مادر خود تغذیه می کنند. توله ها تا سن 9 ماهگی شکار کردن را 
می آموزند و در سن 1 سالگی به طور کامل مستقل می شوند. در مناطقی 
که دارای پوشش گیاهی کم تراکم هستند، شیرها اغلب شب ها به شکار 
نیز  روز  در  آن ها  متراکم  گیاهی  پوشش  دارای  مناطق  در  اما  می پردازند 
می دهند.  ترجیح  را  در شب  شکار  آن ها  کلی  طور  به  اما  می کنند  شکار 
می رسد. نیز  ساعت  بر  کیلومتر  به56  شکار  هنگام  در  شیرها  سرعت 
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تولید مثل و طول عمر 
شیرها از سیستم چند همسری پیروی می کنند. به این صورت که یک شیر 
نر بالغ همزمان می تواند با چند ماده جفت گیری کند. تولید مثل شیرهای 
آسیایی دارای فصل خاصی نیست و در واقع این شیرها می توانند در هر زمان 
از سال جفت گیری کنند و می توان گفت تنها عامل محدودکننده ی جفت 
گیری برای آن ها این است که یک شیر ماده توله ی نابالغ داشته باشد، چرا 
که شیرهای ماده ی توله دار از جفت گیری مجدد امتناع می کنند. دوره ی 
حاملگی شیرهای ماده بین 100 تا 119 روز است و بین هر زادآوری 18 الی 
26 ماه فاصله ایجاد می گردد. طبق یک قاعده ی کلی، هر شیر ماده ی بالغ 
در هر بار زایمان در 1 الی 6 توله به دنیا می آورد. شیرهای ماده توله های 
خود را دور از اعضای دسته به دنیا می آورند و تا حدود 6 هفته توله ها را 
از چشم اعضای دسته پنهان می کنند و پس از این 6 هفته توله ها تحت 
حمایت مادر و سایر شیرهای ماده ی دسته قرار می گیرند. توله های شیر در 
زمان تولد تنها 1/5 کیلوگرم وزن دارند. شیرهای نر اغلب در سنین 5 تا 8 

سالگی به بلوغ می رسند در حالی که شیرهای ماده زودتر و حدودا در سن 3 الی 4 سالگی به بلوغ می رسند. شیرهای نر در سن 15 تا 16 سالگی قدرت 
باروری خود را از دست می دهند. شیرهای نر اغلب 17 تا 18 سال عمر می کنند ولی طول عمر برای شیرهای ماده تا حدود 20 سال نیز گزارش شده است.

جمعیت و انقراض 
در فهرست قرمز IUCN، شیر آسیایی به عنوان گونه ی در حال انقراض 
به جنگل های  تنها محدود  و  معدود  این شیر  است. جمعیت  اعالم شده 
گیر در هند است و یک حادثه مانند آتش سوزی می تواند این گونه را به 
طور کامل منقرض کند. از دیگر عواملی که می تواند به انقراض این گونه 

بیانجامد، می توان به این موارد اشاره کرد: 
- شکار شدن توسط شکارچیان. در واقع تنها شکارچی حقیقی شیر آسیایی 

انسان است. 
- حصارهای الکتریکی که کشاورزان به دور مزرعه های خود می کشند. 

گیر  جنگل های  حفاظت شده ی  منطقه ی  اطراف  در  که  چاه هایی   -
و  است  شده  حفر  مناطق  این  در  چاه   20000 حدود  در  شده اند.  حفر 

گزارش هایی نیز مبنی بر افتادن شیرها در این چاه ها ارائه شده است.
 ،2015 می  در  است.  افزایش  به  رو   2010 سال  از  گونه  این  جمعیت 
به  قریب  مساحتی  در  آسیایی  شیر  جمعیت  سرشماری  چهاردهمین 
7700 مایل مربع )حدودا 20000 کیلومتر مربع( انجام شد و بر طبق این 
سرشماری جمعیت شیر آسیایی 523 قالده شامل 109 قالده نر بالغ، 201 
قالده ماده ی بالغ و 213 قالده توله اعالم شد. در آگوست سال 2017، 
سرشماران تعداد به روز این گونه را 650 قالده اعالم کردند که این آمار 

نشان می دهد که جمعیت این شیر در حال افزایش است.
شیر آسیایی در ایران 

یکی از زیستگاه های اصلی شیر آسیایی فالت ایران بوده است و ایرانیان 
از دیرباز به این موجود زیبا توجه داشته اند؛ به طوری که به این گونه، شیر 

ایرانی نیز می گویند و این مطلب را می توان در نقوش مختلفی که از دوران 
باستان باقی مانده است، به خوبی مشاهده کرد. حتی مینیاتورهای بعد از 

ظهور اسالم در ایران نیز صدق این ادعا را تایید می کنند. 
احتماال یکی از قدیمی ترین شواهدی که در آن می توان ردی از شیر پیدا 
از  است.  و گاو و همچنین شیر و سرباز تخت جمشید  نقوش شیر  کرد، 
گذشته های دور شیر آسیایی در جنگل ها، بیشه زارها، نیزارها و بوته زارهای 
به  کارون  و  دز  و  کرخه  رودخانه ی  اطراف  جنگل های  از  ایران،  جنوب 
ارژن واقع  طرف مسجد سلیمان و رامهرمز و بوشهر و کازرون تا دشت 
این جانور، کم  زیستگاه  بودن  در غرب شیراز می زیسته است که هموار 
شدن و محدود شدن طعمه ها و از بین رفتن زیستگاه جانور توسط انسان 
و نیز عالقه ی افراد محلی به خصوص مردان ایل بختیاری به شکار این 
حیوان و شکار بی رویه ی آن توسط افسران به خصوص افسران انگلیسی، 
آخرین  است.  بوده  ایران  در  باشکوه  جانور  این  انقراض  اصلی  عوامل  از 
قالده شیر در ایران در سال 1942 توسط مهندسان آمریکایی که مشغول 
این مورد،  بودند، دیده شد و می توان گفت  راه آهن در خوزستان  ساخت 
آخرین گزارش مشاهده ی شیر آسیایی یا شیر ایرانی، در ایران بوده است.
از  کامران  نام  به  آسیایی  شیر  قالده  یک   1398 سال  اردیبهشت  در   
باغ وحش بریستول به باغ وحش ارم در ایران منتقل شد و به این ترتیب 
پس از 80 سال انقراض، شیر ایرانی به باغ وحشی در ایران بازگشت. جفت 
ماده ی آن نیز چندی بعد از باغ وحش دوبلین به کامران پیوست تا پروژه ی 

تکثیر آن در ایران آغاز گردد.
طبیعت  در  می شود  را  ایرانی  شیر  نسل  که  نیست  معنا  بدین  این  البته 
احیا کرد؛ زیرا زیستگاه های طبیعی این گونه در ایران از بین رفته است.

نقشه پراکندگی امروزی شیر آسیایی) متاسفانه این گونه در ایران و سایر مناطقی که در گذشته در آن  می زیسته است، منقرض شده و مأمن چند 
قالده ی باقی مانده از این گونه، تنها پارک ملی گیر در هندوستان می باشد.(

ساختار بدنی و آناتومی 
بینی، پوزه،  از قسمت سر، اعضای بدن شیرآسیایی شامل چشم، گوش، 
سبیل و دهان و به طرف بدن شامل شانه ها، قفسه ی سینه، پهلوها، شکم، 
زیر شکم و کفل است. دم از انتهای بدن شروع شده و با یک دسته مو 
پا در عقب دارند.  پایان می یابد. شیرهای آسیایی دو دست در جلو و دو 
دارای یک  نر  آسیایی  قابل جمع شدن هستند. هر شیر  آن ها  پنجه های 
دسته یال در باالی سر و گردن دارند که دو کاربرد مهم دارد. اول این که 
در هنگام مبارزه، یال ها به محافظت از گردن کمک می کنند و دوم این 
که وجود یال ها باعث می شود که شیر از رقبای خود بزرگ تر و قدرتمندتر 
به نظر بیاید که این ویژگی خود یک صفت چشم گیر محسوب شده و به 
بقای نسل آن ها کمک می کند. شیرهای آسیایی حیوانات بسیار قدرتمندی 
هستند دارای پاهای بلند و شانه های بسیار قوی. آن ها دارای فک قدرتمند 
اینچ  سه  به  آن ها  طول  که  هستند  مانند سگ  تیز  دندان های  با  همراه 
می رسد. به طور کلی شیرها دارای جمجمه ی طویل تر و پهن تر از سایر 
از ماده ها بزرگ تر هستند.  قابل توجهی  به طور  نرها  گربه سانان هستند. 
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علی رغم بدن سنگین و جثه ی بزرگ، ساختار بدنی آن ها به گونه ای است که بسیار سریع و چابک هستند. جالب است بدانید که قلب شیر در مقایسه 
با جثه، کوچک است و این بدان معنی است که آن ها به هیچ وجه قادر به تعقیب و گریز طوالنی مدت نیستند. آن ها می توانند با سرعتی در حدود 50 
کیلومتر بر ساعت و یا کمی  بیش تر  بدوند اما برای مدت زمانی بسیار محدود. اگر آن ها نتوانند در مدت زمان کوتاهی طعمه را شکار کنند، برای حفظ 
انرژی از تعقیب طعمه دست بر می دارند. به نظر می رسد که ماده ها سریع تر از نرها باشند و وزن سبک تر آن ها بی شک از دالیل مهم این امر می باشد 
و این سرعت  بیش تر ، از عوامل اصلی این موضوع است که در دسته ها، اغلب ماده ها وظیفه ی شکار را بر عهده دارند. تمام شیرها دارای بینایی و 
شنوایی عادی هستند که به آن ها در امر شکار و محافظت از خود و دسته کمک می کند. آن ها می توانند مشکالت خود را در مورد نحوه ی شکار و 
نقش هایی که در دسته دارند، حل کنند و این قدرت تفکر باالی آن ها از دالیل اصلی این است که این جانور توانسته است میلیون ها سال زنده بماند.

حقایق جالب 
- شیرهای آسیایی و به طور کلی شیرها، شباهت بسیاری با ببرها دارند. 
به طوری که اگر موهای آن ها را بزنید، شناسایی آن ها از یکدیگر بسیار 
است  یکدیگر  شبیه  گونه ای  به  آن ها  بدنی  ساختار  و  بود  خواهد  دشوار 
که تنها یک کارشناس می تواند این دو تاکسون را از یکدیگر تشخیص 
دارند.  نیز  پلنگ و جگوار  با  این گربه سانان شباهت هایی  دهد. همچنین 
- اگرچه شیرهای کوهی )پوما( از خانواده ی مشترک شیرهای آفریقایی 
و آسیایی قرار می گیرند، اما آن ها را در زمره ی شیرها در نظر نمی گیرند. 

- پرش آن ها به یازده متر نیز می رسد. 
- تنها یک گونه از گربه سانان بزرگ مانند گربه خرخر می کند که آن هم 
چیتا است و دیگر گربه سانان بزرگ همگی می غرند و صداهایی از خود 

ایجاد کرده که می تواند تا 8 کیلومتری نیز شنیده شود. 
- شانس موفقیت شیرها در شکار حدودا 50 درصد است. 

زندگی  اجتماعی  به صورت  که  بزرگی هستند  گربه سانان  تنها  - شیرها 
می کنند و سایر گربه سانان بزرگ معموال به صورت تکی زندگی می کنند. 
- شیرها دید در شب بسیار فوق العاده ای دارند و چشم آن ها نسبت به چشم 

انسان 6 برابر حساسیت  بیش تری به نور دارد. 
- هنگام راه رفتن، پاشنه ی شیر ها به زمین برخورد نمی کند.

- هرچه بدن یک شیر تیره تر و یالش بلندتر باشد، سن آن نیز  بیش تر  است.
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کروناویروس جدید 2019:
 نگاهی چند وجهی

طبیعت یا ترور بیولوژیک؟

در  مقاله  چندین  از  کلیدی  بخش هایی  ترجمۀ  به  مجله،  از  بخش  این 
باب کروناویروس جدید اختصاص دارد و بخش هایی با تیتر سبز از لحاظ 
محتوایی مستقل از یکدیگر هستند. اصطالحات به کاربرده شده همگی 
توضیح داده می شوند و مخاطب این بخش، هر خواننده ای می تواند باشد؛ 
»تکنیک های  تیتر  روی  از  می توانند  غیرزیست شناس  خوانندگان  البته 
بیوتکنولوژیک« پرش کنند چرا که شامل توضیح اصطالحات و روش هاست.
در این جا نگاهی چند وجهی به کرونا ویروس جدید خواهیم داشت. هم 
یا  برونکوآلوئوالر  مایع الواژ  بررسی های  پایۀ  بر  تکامل شناختی  لحاظ  از 
را  ارزنده ای  نتایج  که  مبتال  افراد  شش های  مجاری  دورن  مایع  همان 
نمایان ساخته است. سپس از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و اپیدمیولوژیکی 

به بررسی تأثیرات آن می پردازیم. 

قطعی ترین راه برای آنکه بفهمیم علت شیوع این بیماری ترور بیولوژیک 
بوده، آن است که اثبات کنیم در آزمایشگاه ساخته شده است؛ این مهم 
دارد. امکان  بیوسیتماتیک  و  بیوتکنولوژی  دانشمندان  هم کاری  با  تنها 

در اواخر دسامبر 2019، بیمارانی با ذات الریۀ ویروسی در شهر ووهان چین 
گزارش شدند که علت، گونه ی میکروبی ناشناخته ای بود1؛ گرچه خبرگزاری 
واکس و دیگرانی اذعان دارند که نخستین بیماران با چنین نشانه هایی پیش تر 
و در 13 دسامبر مشاهده شده اند، اما دولت چین در این زمینه پنهان کاری 
کرده است2. متعاقبًا کروناویروسی جدید با نام فرضی »کروناویروس جدید 
2019« یا به اختصار »nCoV-2019« کشف شد؛ حال به بیماری ای 
که شخص دارای این ویروس دارد، کووید-19 می گویند. تا  26 ژانویۀ 
تأیید شده است که  این ویروس  به  از 2000 مورد  بیش  ابتالی   ،2020
اغلب آنان افرادی بودند که یا در شهر ووهان زندگی می کردند یا به بازدید 
از آن آمده بودند؛ در نتیجه انتقال آن از انسان ها به یکدیگر اثبات گردید1. 
نشنال رویو مقالۀ جالبی دربارۀ دروغ های چین در مورد کووید-19 دارد3.
برای  و  هوشمندانه  شخصی  که  است  معنی  آن  به  بیولوژیک  ترور 
آسیب زدن به جانداران، عواملی زیستی -همچون باکتری و ویروس- و 
سازد4.  پراکنده  محیط  در  را  خطرناک  شیمیایی  مواد  و  گازها  همینطور 
قطعی ترین راه برای آنکه بفهمیم علت شیوع این بیماری ترور بیولوژیک 
بوده، آن است که اثبات کنیم در آزمایشگاه ساخته شده است؛ لیکن این 
در  که  است  بیوسیستماتیک  و  بیوتکنولوژی  علوم  تلفیق  نیازمند  مهم، 
ادامه به آن اشاره می کنیم. از طرفی این ویروس می تواند توسط طبیعت 

طبق  شده  باشد  شاخته  طبیعت  در  قطعا  این که  اما  باشد،  شده  ساخته 
بیولوژیک  ترور  نمی تواند  که  نیست  این  بر  مبنی  هم  باز  فوق،  تعریف 
گسترش  سپس  و  کشف  متخصص  یک  توسط  می تواند  که  چرا  باشد؛ 
دارد. دیگری  تحقیقات  به  نیاز  چیزی  چنین  بررسی  و  اثبات  که  یابد، 
پیش از بررسی تکامل شناختی کروناویروس جدید، نیاز داریم تا خالصه ای بر 
عملکرد ویروس بدانیم، اگر شما دانش این بخش را دارید می توانید از آن عبور کنید.

مختصری بر طریقۀ عملکرد ویروس ها۵
 RNA ساختار ویروس را می توانید در تصویر1 مشاهده کنید. ویروس ها یا
دارند -همانند همین کروناویروس جدید1- یا DNA که در محفظه ای 
کپسیدی ]Capsid[ قرار گرفته اند و در سطح این محفظه آنتی ژن قرار 
دارد. آنتی ژن ویروس نوعی پروتئین است که پس از متصل شدن به نوعی 
خاص از مولکول های سطح غشای سلول جاندار، می تواند نوکلئیک اسید 
ویروس را وارد سلول جاندار کند)تصویر2(؛ البته همین آنتی ژن هم پاشنۀ 
آشیل ویروس می شود و سیستم ایمنی به خواص شیمیایی همین آنتی ژن 
واکنش می دهد. مثاًل طبق کشفیات انجام شده، کروناویروس جدید ممکن 
است به گیرندۀ آنزیم مبدل آنژیوتانسین AEC2[ 2[ متصل می شود که 
است1؛  واقع  تنفس  مجاری  سطحی  سلول های  فسفولیپیدی  غشای  در 
نتیجتًا این ویروس نمی تواند بر جانوری تأثیر بگذارد که این پروتئین را در 
غشای هیچکدام از سلول هایش ندارد، پس اگر این ویروس در مغز انسان 
نیست. آن جا  در  گیرنده اش  چون  دهد؛  انجام  کاری  نمی تواند  هم  باشد 

پس از ورود نوکلئیک اسید به سلول، مواد پیش نیاز ساخت ویروس که در 
خود سلول هستند همانند نوکلئوتیدها، آمینواسیدها و همچنین مواد ناقل 
انرژی همچون ATP خرج تولید ویروس های دیگری می شوند و نهایتًا با 
خروج و پخش شدن انبوهی از این ویروس ها از سلول، غشای سلولی پاره 

شده و سلول از بین می رود.

 پروتئین
گیرنده شناس

)آنتی ژن(

کپسید

31 دقیقه
نویسنده اصلی: علیرضا چیت ساز

فاطمه چشمی- طه طهامسب زاده- فاطمه نجاتی- محمد یونسی

Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS تصویر 1: از
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khanacademy.org تصویر 2: عملکرد ویروس؛ از

 DNA نوکلئیک اسید ویروس  ها همانطور که پیش تر اشاره شد، می تواند
باشد –که در این صورت قطعًا دو رشته ای است- یا RNA که می تواند 
یک رشته ای و یا دو رشته ای باشد. اگر یک رشته ای باشند، یا سنس مثبت 
هستند: یعنی مواد مورد نیاز تولیدمثل ویروس به طور مستقیم از روی آن 
ترجمه می شوند؛ یا سنس منفی هستند: مواد مورد نیاز تولیدمثل ویروس 
از روی رشتۀ مکمل RNAی ویروس تولید می شوند. ویروس هایی نظیر 
HIV  6 و کل خانوادۀ کروناویروس ها1 که در ادامه مورد بحث ما هستند، 

همگی سنس مثبت می باشند.

تکنیک های بیوتکنولوژیک
دقیقی  داده های  نیازمند  جدید،  کروناویروس   تکامل شناختی  بررسی های 
که  مختلفی  تکنیک های  است.  جانوران  ژنومی  توالی  مقایسۀ  برای 
مختصری از آنان را در اینجا ذکر می کنیم، همگی مورد نیاز در تحقیقات 
و  می شوند  انجام  بیوتکنولوژیست ها  توسط  که  هستند  بیوسیستماتیک 
ویروسی که موجب  این  واقعی  منشأ  در کشف  را  ما  البته می توانند  صد 

برهم ریختگی دنیا شده است یاری کنند. 
الکتروفوز ژالتینی5

از این تکنیک برای جداسازی قطعات مختلف نوکلئیک اسیدی از یکدیگر 
که  ژالتینی  در یک صفحۀ  را  نوکلئیک اسیدی  قطعات  می شود.  استفاده 
همانند یک دی الکتریک در میان دو صفحۀ خازن است، قرار می دهند؛ 
آنان را رنگ آمیزی می کنند و منتظر می مانند تا قطعات نوکلئیک اسیدی که 
پیش تر رنگ فلئورسنت  خورده اند از یکدیگر جدا شوند. در نتیجه با توجه به 
بار نوکلئیک اسید که منفی است و جرم آنان، خواهیم دانست که قطعات 
دلخواهمان چه فاصلۀ نسبی دل خواهی می یابند. هر چه جرم کم تر باشد، 
شتاب  بیش تر  است و حرکت سریع تر انجام می گیرد )قانون دوم نیوتن(.

https://thebumblingbiochemist.com تصویر 3: فرآیند الکتروفوز ژالتینی؛ عکس از

تولید cDNA 5و7
پروکاریوتی  سلول های  در   DNA کردن  تکثیر  و  ذخیره  که  آنجایی  از 
جانداران  این  با کشت  را  نظر  مورد  بخش های  است  بهتر  است  آسان تر 
تکثیر کرد؛ اما چون این سلول ها نمی توانند رونوشت توالی های اینترونی 
موجود در DNA یوکاریوت ها را از RNAهای تولیدی جدا کنند، اگر 
همان DNA یوکاریوتی را مستقیم در یک پروکاریوت بگذاریم، ممکن 
از   یعنی   ،cDNA تولید  باشیم.  داشته  متفاوتی  بسیار  ترجمه های  است 
طی  اینترونی  رونوشت  بخش های  که  یوکاریوتی  سلول  در  RNAای 
پیرایش جدا شده اند DNAای بسازیم که توالی های اینترونی نداشته  باشد.  
را  است  شده  پیرایش  که  mRNAای  1(آن  کار:  این  انجام  برای 
یک   reverse transcriptase آنزیم  توسط   )2 کرده  خالص سازی 
DNA تک رشته ای تولید می کنند و 3( DNA دو رشته ای )که حاال 
 reverse transcriptase بخوانیم( با استفاده از cDNA باید آن را

یا DNA پلیمراز تولید می شود.
حال نکتۀ قابل توجه آن است که نه تنها یوکاریوت ها، بلکه نوکلئیک اسید 
و  باشند  داشته  اگزون  و  اینترون  می توانند  هم  DNAای  ویروس های 
نوکلئیک اسید ویروس های RNAای هم پیرایش نشده اند و پس از ورود 

به سلول می توانند پیرایش شوند.
در ادامه، cDNA تولید شده، در نوعی پالزمید قرار گرفته، به درون نوعی 
پیدا  cDNA هم تکثیر  باکتری،  با تقسیم دوتایی  تا  باکتری وارد شده 
 ]Oligo[ نوعی اولیگو( ]Linker[ کند؛ در روشی دیگر، با اتصال لینکر
}به توالی کوتاهی از نوکلئیک اسید اولیگو می گویند که کاربردهای متنوع 
دارد.{ که انتهای چسبنده ندارد( یا به ویژه با آداپتور]Adaptor[  )نوعی 
آن  نظر،  مورد  نوکلئیک اسید  سر  دو  به  دارد(  چسبنده  انتهای  که  اولیگو 
توسط  بعداً  که  نوکلئیک اسیدی  مادۀ  از  این حجم  می کنند.  نگهداری  را 
دانشمندان مورد استفاده قرار می گیرد را یک کتابخانۀ DNA می گویند. 
 DNA تکه های متعدد ،DNA توجه کنید که در هر کتابخانه از یک
در میان چندین و چند پالزمید یا آداپتور یا لینکر به صورت پراکنده قرار 
گرفته اند؛ تمام این تکه ها با یکدیگر نمایندۀ کل DNA مورد نظر هستند.

5 PCR

کافیست تا یک DNA تک رشته ای که مکمل یکی از رشته های ژن 
مورد نظر است و پرایمر خوانده می شود را پیدا کنیم، تا بتوانیم فقط از یک 
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ژن، طی چند ساعت یا کم تر، یک میلیارد کپی بسازیم.
حرارت  را  پرایمر  و  ژن  حاوی  ظرف   )1 نخست  خالصه  طور  به 
اندکی   )2 شوند.  باز  یکدیگر  از  هیدروژنی  پیوندهای  تا  می دهیم 
نظر  مورد  رشتۀ  از  مکمل  بخش  با  پرایمر  تا  می کنیم  سرد  را  ظرف 
DNAپلیمراز،  بهینۀ  دمای  در   )3 کند.  برقرار  هیدروژنی  پیوند  ما 
است  نیاز  البته  شده  بیان  مراحل  گیرد.  انجام  تکثیر  تا  می کنیم  صبر 
می کشد. طول  ساعت  چند  حدود  در  پروسه  کل  و  شوند  تکرار  بارها  تا 
تا  دهیم  تشخیص  را  گونه  دو  میان  ارتباط  بتوانیم  ما  این که  برای 
نیاز  است،  بوده  کجا  از  جدید  کروناویروس  منشأ  که  بفهمیم  سرآخر 
ویروس  یک  با  چون  نخست  البته  بفهمیم.  را  آن  ژنومی  توالی  تا  است 
می سازیم  آن  از  cDNAای  کتابخانۀ  اول  هستیم،  مواجه  RNAای 
می کنیم. توالی یابی  را  آن  مزبور  روش های  از  یکی  به  سپس  و 

https://blog.labtag.com/a-brief- ؛ تصویر ازPCR :4 تصویر
history-of-pcr-and-its-derivatives

دستگاه فلئورومتر8
را  خود  شدۀ  تولید  کتابخانۀ  باید  ابتدا  توال یابی  بحث  به  ورود  از  پیش 
نوکلئیک اسیدهای  توالی  تعداد  این که  تأیید  برای  تأیید کنیم. یک روش 
استفاده  است،  درست  شده  تهیه  کتابخانه های  نمونه های  در  موجود 
مورد  در  آن  نتایج  از  تعدادی  به  که  تحقیقی  در  که  است  فلئورومتر  از 
اشاره  تکامل شناختی«  »بررسی های  بخش  در  جدید  کروناویروس 
Fluorometer 2.0  Invitrogen Qubit  خواهیم کرد. دستگاه
که مخصوص همین کار ساخته شده است، در این تحقیق استفاده شد.

توالی یابی َسنگر )چرخه ای(9.10
در این روش که به PCR بسیار شباهت دارد، می توان توالی  یک ژنوم 
نوکلئوتیدهای  بر  عالوه  ما  واکنش،  ظرف  در  روش،  این  در  فهمید.  را 
 OH نوکلئوتیدهایی را هم قرار می دهیم که به جای ،)dNTP(معمولی
یعنی   ddNTP(است متصل   H یک  تنها  کربنه،  پنج  قند  به  متصل 
همان نوکلئوتیدهای موجود در RNA(. از آن جایی که DNAپلیمراز، 
با برخورد به یک ddNTP، دیگر نمی تواند همانندسازی را ادامه دهد، 

اینگونه مراحل توالی یابی سنگر را شرح می دهیم:
می کنیم.  تهیه  را  شد  داده  شرح  که  محتویاتی  با  ظرفی  نخست،   .1

)DNA-dNTP-ddNTP( بعالوه حتما نوکلئوتیدهای ddNTP با 
مواد فلئورسنت نشانه گذاری شده باشند.

در  موجود  نوکلئوتید های  تمام  DNAپلیمراز  تا  می کنیم  صبر  حال   .2
ظرف را وارد واکنش کند.

را   ddNTP یک  DNAپلیمراز  آنکه  از  پس  که  آنجایی  از   .3
نخواهد  دیگر  کند،  متصل  خود  ساخت  حال  در  رشته ی  انتهای  به 
همانندسازی  -یا  ناتمام  رشتۀ  یک  دهد،  ادامه  را  همانندسازی  توانست 
این  تعداد  که  کنید  تصور  حال  می شود.  رها  ظرف  درمحیط  نیمه تمام- 
از  مختلفی  نقاط  در  هم  یک  هر  و  باشد  زیاد  بسیار  ناتمام  رشته های 
تعداد  اگر  کنید،  دیگری  تصور  حال  باشند!  شده  متوقف  سازی  همانند 
ddNTPهایی  نوکلئوتید  همیشه  قطعًا  باشد،  زیاد  بسیار  رشته ها  این 
پیدا می شود که جلوی هر جایگاهی از رشتۀ DNA قرار گرفته باشند.

یک  فقط  که  دارد  وجود  رشته  یک  می بینید،  شکل  در  که  همانطور 
کوچک  تفاوت  همین  باشد؛  داشته  بیش تر   دیگری   از  نوکلئوتید 
از  نوکلئوتید  یک  که  رشته ای  الکتروفوز،  دستگاه  در  که  می شود  باعث 
پرتوی  که  است  کافی  همین  و  بزند  جلو  اندکی  دارد  بیش تر   دیگری  
فلئورسنت، آن نوکلئوتید را با تابش خاص رنگ خود، زودتر شناسایی کند!

تصویر 5: خالصه ای از توالی یابی سنگر؛ عکس از

https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/
articles/biology/sanger-sequencing.html

 10)next-generation sequencing( توالی یابی نسل بعد
روش های  به  دانشمندان  تا  است  شده  باعث  سنگر،  تکنیک  زمان بری 
انسان  ژنوم  توالی یابی  چراکه  بیاورند  روی  توالی یابی  برای  دیگری 
دقیق ترین  تاکنون  هرچند  انجامید!  طول  به  سال  ده  آن  به  توصل  با 
تأیید  برای  حتی  و  است  سنگر  روش  شده،  اختراع  توالی یابی  روش 
می شود.  استفاده  سنگر  از  هم  هنوز  دیگر  روش های  از  حاصل  نتایج 
هنگامی که از توالی یابی نسل بعد یا NGS صحبت به میان می آوریم، 
اشاره به روش های نسل دوم یا سوم داریم. روش های نسل دوم عبارتند 
از پایروسیکوئنسینگ، توالی یابی سنتزی، توالی یابی با لیگاز، توالی یابی با 
جریان تقریبی یونی اشاره داریم. در رفنرس همین مطلب می توانید اطالعات  
بیش تری در رابطه با انواع تکنولوژی های توالی یابی مطالعه نمایید، لیکن 
در این جا تنها با صحبت از سه نوع توالی یابی نقطه سر سطر می آوریم؛ مورد 
نخست، توالی یابی نسل دوم است و دو مورد بعدی توالی یابی نسل سه.

توالی یابی سنتزی ]Sequencing by synthesis[10و11
و  پرکاربردتر  باقی  از  روش  این  دو،  نسل  توالی یابی  روش های  میان  از 
دقیق تر است به ویژه برای خوانش نوکلئیک اسیدهای طوالنی، گرچه که در 
خوانش  های طوالنی هم دچار چالش های خاص خود می شود هم همچنان 
قابل اطمینان است. در این روش که معروف ترین قالب استفاده از آن، ایلومینا 
استفاده  نوکلئیک اسیدهایی  از  سنگر  روش  همانند  است؛   ]Illumina[
می شود که دارای رنگ فلئورسنت هستند و غیرقابل پیوند به نوکلئوتید های 
بعدی . در نتیجه پس از پیوند آنان، کار DNAپلیمراز متوقف می شود؛ البته 
برخالف سنگر، این غیرقابل پیوند بودن بعد از اندک زمانی از بین می رود.
را روی یک سلول  این است که 1( تمام یک کتابخانه  انجام آن  روش 
کوچک  کانال های  در  اندکی  مایع  که  شیشه ای  صفحه ای  جریان) 
هر  اتصال  حین  دوربین  یک   )2 می کنند.  پخش  هستند(  جریان  در  آن 
پس   )3 می دهد.  تشخیص  شیشه  بر  را  آن  موقعیت  و  رنگ  نوکلئوتید، 
تمام  نشود،  شدید  دوربین  بر  آمده  وارد  نویز  این که  برای  اتصال  هر  از 
پیوند  از  که  بخشی  و  فلئورسنت  بخش   )4 می شوند،  نوکلئوتیدها شسته 
شسته  و  شده  جدا  نوکلئوتید  از  می کند  جلوگیری  بعدی  نوکلئوتید  به 
می کنند. جریان  سلول  وارد  دوباره  را  نوکلئوتیدها  سپس   )5 می شوند. 

مراحل 2 تا 5 آنقدر تکرار می شوند که دیگر دوربین تصویری را نشان ندهد 
که یعنی تمام کتابخانه توالی یابی شده است. همانطور که گفته شد، موقعیت 
هر رنگ شناسایی می شود، در نتیجه می دانیم رنگ بعدی ای که در همان 
نقطه تشعشع می یابد، نشان دهندۀ نوکلئوتید بعدی است! البته این روش برای 
توالی های بسیار بلند، به خاطر نویز رنگی ایجاد شده دشواری هایی را ایجاد 
می نماید. برای جزئیات  بیش تر  به رفرنس های همین مطلب رجوع فرمایید.

12]Nanoball seq[ توالی یابی نانوبال
نانوبال، نوعی توالی یابی سنتزی است که در ساخت کتابخانۀ  توالی یابی 
به  چرخشی«،  »همانندسازی  است.  شده  کاربرده  به  خاصی  روش  آن، 
 DNA -چه  حلقه ای  نوکلئیک اسید  یک  که  می گویند  همانندسازی ای 
حال  شود.  همانندسازی  جهته  یک  صورت  به  و  سریع   -RNA چه 

شکل به  واقع  در  پرایمرها   این 
جریان سلول  کف  در   ماتریس 

ثابت شده اند

https://www.well.ox.ac.uk/ از  عکس  ایلومینا؛  رویۀ   :6 تصویر 
/ogc/sequencing-quality-monitoring-run/sequencing-fig1

ما  خروجی  و  باشد  رشته ای  تک  بایستی  ما  حلقۀ  نانوبال،  تکنولوژی  در 
شده  همانندسازی  مواد  که  بود  خواهد   ]Concatemer[کانکاتِمر
نتیجتًا  می شوند؛  متصل  هم  دنبال  به  فسفودی استری  پیوند  با  همگی 
است.  شده  تکرار  بار  چندین  توالی  یک  نوکلئیک اسید،  مولکول  هر  در 
این مولکول طویل نوکلئیک اسیدی به خاطر مکمل بودن بخش هایی از 
آداپتورهایی که خودمان به آن متصل کرده ایم روی خود تا می خورد تا به 
شکل یک توپ در می آید. باقی مراحل هم بسیار شبیه روش ایلومینا است؛ 
آرایه ها  در  بیش تری  تراکم   می توانند  نانوبال ها  چون  که  تفاوت  این  با 
طوالنی  توالی یابی های  برای  باشند،  داشته  جریان  سلول  صفحۀ  روی 
است.  مشخص  نیز  دیگر  تکنیکی  برتری های  البته  که  است  معقول تر 

توالی یابی نانوپور13
حیطه ای که در حال گسترش است، توالی یابی نانوپور است از تکنیک کامال 
متفاوتی با موارد قبلی استفاده می کند. در این روش، یک رشتۀ نوکلئیک اسید 
را از یک حفره که حدود یک نانومتر قطر دارد گذر می دهند؛ با گذر هر نوع 
نوکلئوتید، یک جریان متفاوتی در غشا ایجاد می شود؛ تغییرات جریان این 
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Martin Spencer تصویر 7: ساخت نانوبال؛ عکس از

سطح را می توان ثبت کرد و به توالی نوکلئوتیدی 
ترجمه نمود. حال چگونه حفره را ایجاد کرد و 
این  از آن گذراند؟ در  را  چگونه نوکلئیک اسید 
عبور  از  دارد.  وجود  مختلفی  روش های  مورد 
الکتروفوز ایجاد  DNA با فشاری که دستگاه 
تا پروتئینی موتوری که نوکلئیک اسید  می کند 
را به یک کانال در غشای فسفولیپیدی متصل 
از  گذر  حین  در   DNA رشتۀ  یک  می کند، 
گسست  همزمان  دیگر  رشتۀ  از  نانویی  حفرۀ 
پیدا می کند و تغییرات جریان ایجاد شده بر اثر 
گذر نوکلئیک اسید توسط دستگاه ضبط می شود.

vimeo.com تصویر 8: با گذر هر نوع نوکلئتید، فرکانس خاصی در غشا ایجاد می شود؛ عکس از

مدل سازی پروتئینی
ترکیب  شده اند.  ساخته  آمینواسید  نوع   20 از  ترکیبی  از  پروتئین ها  تمام 
می نمایند؛  ایجاد  را  پروتئین  فضایی  شکل  آمینواسیدها  قرارگیری 
بسیار  نوکلئیک اسید  توالی یابی  کنار  در  پروتئین  مدل سازی  بنابراین 
می توان  نوکلئیک اسیدی،  توالی یابی  روی  از  واقع  در  و  دارد  اهمیت 
را.  آن  فضایی  شکل  نهایتًا  و  فهمید  را  پروتئین  آمینواسیدی  توالی 
دارد،  عهده  بر  را  وظیفه ای  چه  پروتئین  آن که  دریافت  راه های  از  یکی 
دیگر  فضایی  شکل  با  نظر  مورد  پروتئین  آن  فضایی  شکل  مقایسۀ 
می کنیم. بررسی  را  آن  عملی  نمونۀ  ادامه،  در  که  است  پروتئین ها 

توالی یابی  از  که  داده هایی  اساس  بر  پروتئین ها  کردن  مدل   :9 تصویر 
عملکردهای  مورد  در  زیادی  اطالعات  می آوریم،  دست  به   DNA

شیمیایی به ما می دهند.

بررسی های تکامل شناختی1
ژنوم ویروس های خانوادۀ کروناویروس ها، یک RNA سنس مثبت می باشد که طولی مابین 26 تا 32 هزار جفت نوکلئوتید دارند. کروناویروس ها 
در چند میزبان پرنده و پستانداران مختلف از جمله شتر، خفاش، نوعی گربۀ زباد ]masked palm civets[، موش ها، سگ ها و گربه ها وجود 
آنفوانزای   ،]MERS[ ]SARS[، مرس  مانند سارس  ویروس هایی  شناسایی می شوند.  پستانداران جدید هم اکنون هم  کروناویروس های  و  دارند 
اسپانیایی، ویروس آنفوالنزای عادی، ویروس سرماخوردگی و همین کروناویروس جدید از جنس بتاکروناویروس ها و از خانوادۀ کروناویروس ها هستند. 

 Genomic characterisation تصویر 10: ساختار کلی ژنوم چند ویروس از زیرجنس ساربکوویرس ها؛ عکس از مقالۀ
 novel coronavirus implications for virus origins and 2019 and epidemiology of

receptor binding
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توالی دو  با   88% توالی nCoV-2019 در حدود  توالی یابی تمام ژنوم کروناویروس جدید، نشان داده است که  از  بررسی های تکامل شناختی پس 
کروناویروس سارس مانند که در خفاش هستند یعنی bat-SL-CoVZC45   و  bat-SL-Co VZXC21 شباهت دارند. این دو ویروس اخیراً 
در خفاش ها در سال 2018 در ژوشان واقع در شرق چین گزارش شده بودند؛ اما توالی nCoV-2019، با خود کرونای سارس )حدود %79 شباهت( و 

کرونای ِمرس )حدود %50 شباهت( تفاوت  بیش تری دارد.

تصویر 11: میزان شباهت کروناویروس جدید در موقعیت های مختلف ژنوم نسبت به سه ویروس سارس، bat-SL-CoVZC45   و  bat-SL-Co VZXC21؛ 
 novel coronavirus implications for virus origins 2019 Genomic characterisation and epidemiology of عکس از مقالۀ

and receptor binding

اما علت آن که کروناویروس جدید به عنوان »سارس دوم« معرفی شده 
است، مشابه بودن عالئم است که خود به علت شباهت بخش گیرنده شناس 
ویروس است. با کمک برنامۀ مدل ساز سوئیسی، ساختار سه بعدی پروتئین 
گیرنده شناس nCoV-2019، با پروتئین گیرنده شناس ویروس سارس1  
که  است  داده  نشان  تحلیل  این  و  است  شده  مقایسه  الگو(  عنوان  )به 
همانند دیگر بتاکروناویروس ها پروتئین گیرنده شناس از یک هسته و یک 
است.  ]external subdomain[ تشکیل شده  زیرمجموعۀ خارجی 
آنژیوتانسین  2  آنزیم مبدل  نتیجه گیری کرد که  بتوان  این گونه شاید 
)AEC2(، می تواند توسط  nCoV-2019، به عنوان گیرندۀ هدف قرار 

بگیرد؛ اما مشاهدۀ دیگری هم دال بر نقض آن وجود دارد که چند بخش 
کلیدی مسئول ارتباط با گیرنده که در ویروس سارس وجود داشتند، در 
nCoV-2019 متغیر بودند! به هر حال این مسئله ای است که باید بررسی 
دارد. اهمیت  بسیار  واکسن  ساختن  برای  چراکه  شود،  آن  بر  عمیق تری 

 

  Protein Data Bank ID 2DD8 .1

 external( خارجی  و   )core subdomain( مرکزی  زیرمجموعۀ  دو  از  بتاکروناویروس ها  آنتی ژنی  پروتئین   :12 تصویر 
آنتی ژنی گیرنده نشان می دهد. عالمت سوال قرمز  پروتئین  بر بحث شباهت  را  subdomain(؛ عالمت ستاره مکان کروناویروس جدید 
 Genomic characterisation and مقالۀ  از  عکس  چیست.  ویروس  گیرندۀ  نمی دانیم  هنوز  که  است  این  نشانگر   ،C بخش  در 
novel coronavirus implications for virus origins and receptor binding  2019  epidemiology of
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درمان؛  از  بهتر  پیشگیری 
 16-14 پیشگیری!  از  بهتر  مدیرت 

در سالمت عمومی، صداقت بسیار از امید ارحج تر است.

چراکه  است؛  ایران  اطالع رسانی،  در  مردم  با  ارتباط  بد  نمونۀ 
دولت  غلبۀ  بوده  قرار  که  خبری   کنفرانسی  در  بهداشت  وزیر  معاون 
است. بوده  ویروس  این  به  مبتال  خود  دهد،  نشان  را  اپیدمی  بر 

بر پایۀ آمارهای منتشر شده از چین، قریب به %80 موارد ابتال، چندان شدید 
نخواهند بود، %15 نیازمند رسیدگی در بیمارستان هستند و %5 هم نیازمند 
مراقبت های ویژه هستند و سیستم بهداشتی باید ظرفیت آن را داشته باشد.

بستری  برای  تخت  تعداد  لحاظ  از  بهداشتی  سیستم  یک  ظرفیت  اگر 
بیماران، دستگاه تنفس مصنوعی -به ویژه در ذات الریه که ظرفیت تنفسی 
فرد کاهش پیدا می کند-، الکل، لباس مناسب کار و تعداد خدمۀ بیمارستانی 
نتواند جواب گوی تعداد افراد نیازمنِد مراقبت باشد، به طور قطع افرادی هم 
کهمی شدجانشان را نجات داد، از دست خواهند رفت.  طبق صحبت هایی 
که در بخش بعد خواهیم کرد، با دانش محاسباتی اپیدمیولوژی، می توان 
پیش بینی کرد که هر کشوری در آینده به چه حدی از نیاز خواهد رسید و 
تمرکز جامعۀ جهانی را بر آن برد که به سیستم بهداشتی چه کشورهایی 
بایستی زودتر کمک رسانی نمود، پیش از آنکه تقاضا از عرضه در سیستم 

بهداشتی پیشی بگیرد. 
یکی از مسائلی که بسیار برای یک سیستم بهداشتی می تواند چالش برانگیز 
باشد، بستری کردن بیماران واگیری در بخش های متفاوتی از بیمارستان 
است تا این بیماری به بیماران دیگر سرایت پیدا نکند. از آن جایی هم که 
عالئم این بیماری بسیار به بیماری های کروناویروس دیگر شبیه هستند، 
و  بیمارستان  تخت  قراردادن  محل  برای  را  تصمیم گیری  می تواند  این 

تقسیم و تخصیص امکانات درمانی دشوارتر سازد.

تصویر 13: تفاوت عالیم بیماری کووید-19 با دو نوع بیماری کروناویروسی 
معروف دیگر

چین،  دولت  می کند.  بازی  پررنگی  نقش  بین  این  در  دولتی  مدیریت 
کار  به  ویروس  شدن  پخش  خبر  بیان  در  را  پنهان کاری  نوعی  نخست، 
از استان هانبِی، شیوع گسترده ای  از آنکه در خارج  برد، ولی حتی پیش 
رخ دهد، بزرگ ترین قرنطینۀ تاریخ را انجام داد که سرآخر از مرگ ده ها 
جهانی  بهداشت  نهاد  ارادت  و  تبریک  خود  این  شد؛  جلوگیری  نفر  هزار 
را به همراه آورد. این  نشانۀ آن است که ارتباط حاکمیت با مردم بسیار 
مهم و تعیین کننده است. نمونۀ بد ارتباط با مردم در اطالع رسانی، ایران 
بوده  قرار  که  خبری  ای  کنفرانس  در  بهداشت  وزیر  معاون  چراکه  است؛ 
بوده  ویروس  این  به  مبتال  خود  دهد،  نشان  را  اپیدمی  بر  دولت  غلبۀ 
مردم  دعوت کردن  که  است  داده  نشان  بسیاری  آماری  تحقیقات  است. 
به »آرامش« جواب گو نیست. هر چند که بین مردم رایج است که ترس 
و تلقین بانی تضعیف سیستم ایمنی است، اما آمارها نشان می دهد، این که 
هیچ کس نترسد و اپیدمی حقیر تلقی شود، باعث جدی  گرفتن نشدن و 
که  تنها سودی  شاید  است.  بهداشتی  توصیه های  به  مردم  نکردن  عمل 
»لطفًا آرامش خود را حفظ کنید« داشته باشد، برای فردی است که بخواهد 
احساس خوِش برتری  را بر گیجی و سردرگمی اطرافیان خود داشته باشد!

ویروس  شیوع  تجربۀ  چراکه  است،  سنگاپور  واکنش پذیری  خوب  مدل 
است  آن  نشان دهندۀ  سنگاپور  واقع  به  است.  داشته  خود  با  را  سارس 
که آرامش و پرهیز از شوکه شدن، تنها بر این پایه استوار است که شما 

شفاف و به موقع به مردم اطالع رسانی کنید و دستورات الزم را به آنان 
بدهید و قوانین شرایط فوق العاده را اجرا کنید؛ بالفرض در ایاالت متحدۀ 
دستگاه های  که  شد  مجبور  دولت  توسط  موتورز  جنرال  شرکت  آمریکا، 
تنفس مصنوعی تولید کند. در چین اپلیکیشنی که استفاده کنندگان را برای 
ابتال به بیماری کووید-19 تست می کند، روی گوشی های هوشمند جمع 
کثیری از مردم نصب شد و افراد برای عبور آزاد در شهر نیاز داشتند تا 
نشان  مأمورین  به  را  اپلیکیشن  این  تست  گذرگاه ها،  کد   QR اسکن  با 
ویچت  همانند  اپلیکیشن هایی  با  چینی  تکنولوژی  شرکت های  دهند. 
موقعیت  و  خریدها  ]Alipay[مکالمات،  علی پی  یا  و   ]WeChat[
احتمالی شیوع کرونا  بررسی مناطق  برای  را  رفت وآمدهای کاربران خود 
بررسی می کردند که البته این خود به خاطر شکستن حریم خصوصی و باز 
شدن راهی برای استفاده هایی است که در آینده نگرانی هایی را برمی انگیزد.
مدل ها  باشد،  سخت  آنفوالنزای  یک  به  شبیه  بیماری  این  شیوع  اگر 
آینده،  ماه  دوازده  طی  جهان  اقتصادی  توسعۀ  که  می دهند  نشان 
کروناویروس  شیوع  لحاظ  -بدون  قبلی  پیش بینی های  از  کم تر   2%
حال  بود.  خواهیم  شاهد  را  رشد   1% حدود  چیزی  یعنی  باشد؛  جدید- 
با منفی شدن رشد روبه رو  باشد،  بدتر  این هم  از  بیماری  این  اگر شیوع 
همین  از  حاکی  هم   500  S&P سیستم  ارزش   8% سقوط  هستیم. 
سیستم  یک   ،500  S&P سیستم  که  است  ذکر  به  الزم  است.  امر 
تحلیل  برای  است،  پیشین  قیمت گذاری های  مبنای  بر  قیمت گذاری 
https:// در  آن  در مورد  بیش تر   ریسک و سود شرکت ها. می توانید  
نید. www.investopedia.com/terms/s/sp.aspبخوا

علی رغم وخامت وجود یک بیماری خطرناک و با شیوع قدرتمند، فرصت 
خوبی است که در چنین شرایط فوق العاده ای جواب گویی تمام سیستم های 

سیاسی را به ورطۀ گفتگو نهاد.

کی تمام می شود؟!: منحنی اپیدمی17

مطمئن ترین راه جلوگیری از شیوع یک ویروس مبتال شدن افراد  بیش تری 
به آن است! 

چگونه می توان فهمید که یک بیماری چقدر در حال گسترش است، چه 
موقع گسترش متوقف شده و کی به اتمام می رسد؟ این داده ها را از منحنی 

اپیدمی درمی یابند. 
مفروضات زیر را در نظر بگیرید:

Nd = تعداد موارد مبتال در ابتدای روز

E= میانگین افرادی که فرد مبتال در یک روز با آنان در تماس است.

P= احتمال بیمار شدن فرد سالم در برخورد با فرد بیمار

در نتیجه تعداد افرادی که در یک روز به جمع مبتالیان می پیوندند برابر 
است با:

ΔNd=P.E.Nd

ΔN d+1 =(1+P.E)Nd

ΔN(d+1)=Nd+P.E.Nd

مقدار درون پرانتز از یک  بیش تر  است که نشان می دهد در روز بعد افراد  
بیش تری به آن بیماری مبتال می شوند. در نتیجه هر روز تعداد افراد مبتال 
در عدد ثابتی ضرب می شود تا یک دنبالۀ هندسی را ایجاد کند یا به عبارت 

دیگر تغییرات به صورت نمایی است:

Nd=(1+P∙E)d∙No

در  کم تری  بسیار  آمار  دیگر  کشور  یک  به  نسبت  شما  این که  بنابراین، 
دنبالۀ  که  آنجایی  از  نیست!  مهمی  مسئلۀ  خیلی  باشید  داشته  مبتالیان 
هندسی رشد بسیار قدرتمندی دارد باید دید که عدد درون پرانتز در هر 
طول  بیش تر   ماه   یک  حدود  در  شاید  چراکه  دارد؛  مقداری  چه  کشور 
نکشد تا کشوری که 64 مبتال دارد، به تعداد مبتالیان 6500 نفر برسد. 
اگر این عدد ثابت را بتوان به یک رساند)P.E را به صفر رساند(، یعنی 
درون  مقدار  نمی کند.  پیدا  گسترش  دیگر  و  است  شده  کنترل  بیماری 
افرادی  تعداد  میانگین  همان  واقع  در  که  می خوانند  هم   R0 را  پرانتز 
است که یک فرد بیمار می تواند مبتال کند. برای آنفوالنزا این مقدار در 
می باشد   3 تا   2 بین  جدید،  کروناویروس  برای  لیکن  است؛   1.3 حدود 
است. باالیی  بسیار سرعت  دادیم  انجام  پیش تر  که  که طبق محاسباتی 

این مسئله طبعًا بر کنترل اجتماعی و مسئولیت پذیری افراد داللت دارد. 
قرنطینه کردن و به سفر نرفتن، باعث می شود مقدار E کاهش پیدا کند. 
را کاهش   P بهداشتی همچون شستن دست ها،  نکات  رعایت  از طرفی 
می دهد. به عالوه هر چه تعداد افراد  بیش تری مبتال شوند، افراد نامقاوم 
می میرند و افراد مقاوم که بهبود پیدا می کنند  باقی می مانند که این بر هر 
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دو پارامتر E و P تأثیر می گذارد.
اما بیماری هایی که از کووید-19 هم خطرناک تر هستند، پیش تر گریبان 
ملت جهان را گرفته اند، همانند تب اسپانیایی. آن موقع که سازمان جهانی 
نداشتند، چگونه  وجود  مستقل  رسانه های  از  بی شماری  و جمع  بهداشت 
اقدامات پیشگیرانه انجام می شدند؟ پاسخ ساده این است که انجام نمی شد! 
پاسخ کمی دقیق تر این است که تنها بعضی مواقع با وجود حاکمانی متفکر، 
از گسترش آن جلوگیری می شد. امیرکبیر از بهترین نمونه های این حاکمان 
است، وزیری که دستور داد تمام مردم ایران باید آبله کوبی شوند تا آبله نگیرند؛ 
البته ایشان هم دچار بعضی سختی ها شد که از جملۀ خاطرات معروف این 
وزیر را رقم زد که در آن، رعیتی را مالقات می کند که به خاطر تفکرات 
متحجرانه به وی تلقین کرده بودند که اگر فرزندش را آبله کوبی کند، او 
جن زده خواهد شد! او فرزندش را بر اثر همین حماقت هم از دست می دهد.18 
اما به طور کلی، این نظریۀ فرگشت داروین است که بشریت را  بیش تر  
ویروس  حضور  پیشرفت  با  بشریت!  خود  مسئولیت پذیری  تا  داده  نجات 
ایجاد می شود که  به مرور زمان تکامل هایی در آن  افراد  بیش تری،  در 
از  و  می شود  بی تفاوت  آن  به  نسبت  بدن  ایمنی  سیستم  طرف  یک  از 
طرف دیگر، میزبان خود را قربانی نخواهد کرد و با آن به نوعی تطبیق 
تکاملی  و  ژنومی  تغییرات  هم،  جدید  کروناویروس  خود  روی  برسد.19 بر 
RNA کروناویروس  یک  عنوان  به  ویروس  این  است.  شده  مطالعه 
هر  طی  سال  در  سایت  بر  نوکلئوتیدی  جایگاه  حدود)4-(10  عادی،  ای 
همانندسازی تغییرات دارد. حال هر چه این ویروس بین افراد  بیش تری 
یافت.1 خواهد  سازش  انسان  بدن  با  پیش  از  بیش  کند،  پیدا  شیوع 
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