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الزم می دانم قبل از آن که به صحبت درباره ی این شماره ی دنا بپردازم، به خاطر برخی از اشکاالتی که در شماره دهم دنا 
وجود داشت از نویسندگان و مخاطبان مجله عذرخواهی کنم. در شماره ی قبلی به  علت وجود مشکالتی چون کمبود وقت، 

امکان بررسی  مجدد برخی از قسمت های مجله وجود نداشت و این مسأله باعث بروز خطاهایی شد که برای جلوگیری از 
تکرار آن ها در این شماره دقت بیش تری شده است.

بنا بر درخواست برخی از نویسندگان در این قسمت می خواهم به توضیح کوتاهی در مورد مراحلی که متون در دنا طی 
می کنند، بپردازم. مرحله ی ابتدایی هر متنی مشخص شدن موضوع آن است که نویسندگان پس از مشخص کردن موضوع, 
عنوان متن خود را از طریق ایمیل نشریه به سردبیر اطالع می دهند و در صورت مناسب بودن عنوان پذیرفته شده، نویسنده 

نوشتن متن را آغاز می کند. الزم است تا نوشتن متون تا تاریخ مقرر پایان یابد و نویسنده متن را از طریق ایمیل برای 
سردبیر ارسال کند. از این مرحله کار اصلی شروع می شود، ابتدا متن توسط سردبیر ویرایش شده و اشکاالت آن توسط 

خود نویسنده اصالح می گردد سپس متن برای بار دوم توسط دبیر تحریریه ی مجله ویرایش می شود و مجدداً توسط 
نویسنده اصالح می گردد. پس از آن متن برای آخرین بار توسط یکی از ویراستاران مجله مطالعه و بررسی می شود و 

اشکاالت آن برای بار آخر مشخص می گردد و توسط نویسنده اصالح  می شود. درنهایت پس از پایان ویرایش ها، متن به 
همراه تصاویر برای طراحی به طراحان و صفحه آراهای نشریه ارسال می شود. پس از پایان صفحه آرایی و طراحی، نسخه ی 

آماده شده برای تأیید نهایی برای نویسنده ارسال می شود تا احتمال وجود اشکاالت به حداقل برسد. سپس متون آماده شده 
 برای چاپ به چاپخانه ارسال می شوند.

شاید مراحل ویرایش کمی بیش ازحد زیاد به نظر بیاید ولی از آن جا که هدف تولید متونی با بهترین کیفیت نگارشی و با 
حداقل اشکاالت بوده و به عالوه این مراحل می تواند به مهارت نوشتاری نویسندگان بیافزاید، این میزان دقت و سخت گیری 

باارزش بوده و هم برای مجله ی دنا، همین طور برای نویسندگانش مفید خواهد بود.

اما کمی هم در مورد این شماره ی دنا صحبت کنیم، در این شماره سعی شد تا بیش تر از نویسندگان باتجربه تر استفاده 
شود تا کیفیت نوشتاری و علمی مطالب ارتقا یابد. در میان مطالب این شماره الزم می دانم تا به چند مورد اشاره کنم. 

در این شماره یادداشتی از جناب آقای کرام الدینی چاپ شده که به اختصار درباره ی زیست شناسی نوین صحبت  می کنند 
و انشاهلل در شماره بعدی هم مقاله ای با جزئیات بیش تر در همین باب چاپ خواهیم کرد تا مورد مطالعه ی عالقه مندان 
قرارگیرد. از دیگر مطالب این  شماره می توان به مطلب سندرم خستگی مزمن در بخش پرونده اشاره کرد که به شخصه 

بسیار از مطالب آن استفاده کردم و پیشنهاد می کنم تا شما هم به مطالعه ی این بخش بپردازید. مصاحبه ی انجام شده با 
جناب آقای دکتر سمسارها نیز از مطالب زیبای این شماره به حساب می آید که دارای مباحث آموزنده بسیاری است.

در انتها می خواهم از همکاران نشریه و تمامی آنانی که مرا در این شماره نیز تنها نگذاشتند و بیش تر از همیشه به 
من در راستای آماده سازی و بهبود هرچه بیش تر این مجله انگیزه دادند و یاری ام کردند تشکر کنم.

امیدوارم این شماره نیز قدمی هرقدر کوچک در راستای پیشرفت مجله بوده باشد و توانسته باشیم 
تا از اشکاالت آن کاسته و به زیبایی ها و کیفیت آن افزوده باشیم.
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در بین جانوران، ما انسان ها به بزرگی مغزمان 
معروفیم. اما چه عواملی در تشکیل مغز انسان موثر 

هستند؟ محققان توانسته اند پاسخ این سوال را با 
بررسی 8 تغییر ژنتیکی که اندازه ی مناطق خاصی 

از مغز را کنترل می کنند، بدهند. طبق گفته ی 
Stephan Sanders، ژنتیست و پزشک متخصص 

اطفال در دانشگاه کالیفرنیا، که در تحقیقات 
حضور نداشت، این مناطق می توانند نشاندهنده ی 

»ماهیت ژنتیکی انسان باشند«.
Paul Thompson، نوروساینتیست دانشگاه 

کالفرنیای جنوبی در لس آنجلس، و همکارانش 
برای آنالیز ژنتیکی به بررسی تغییرات اندازه ی 

نقاط کلیدی مغر در اثر تغییرات تک حرفی 
)نوکلئوتیدی( در DNA پرداختند. نواحی مورد 
بررسی عبارتند از: هیپوتاالموس، که وظیفه ی 

ذخیره ی حافظه و کمک به یادگیری دارد؛ لوب 
کائودات )Caudate nucleus(، که امکان انجام 

فعالیت هایی مثل راندن دوچرخه، آهنگ نوازی 
یا راندن ماشین بدون این که نیاز به تمرکز زیاد 

داشته باشند را مهیا می کند؛ ناحیه ی پوتامن 
)Putaman(، که در دویدن، راه رفتن و برخی 

حرکات دیگر شرکت دارد.البته محققان قشر مخ 
که از جمله تفاوت های مهم بین انسان و دیگر 
جانوران است را مورد بررسی قرار نداده اند که 

علت آن تفاوت قشر مخ در هر فرد با فرد دیگر و 
دشوار بودن بررسی آن بوده است.

این تیم تحقیقاتی موفق به کشف هشت 
نوکلئوتید شدند که تغییر آن ها بافت مغز را در 

حدود 1,5 درصد کوچک می کند.
در بین هشت 8 ژن مورد بررسی، موثرترین 

آن ها ژنی با نام KTN1 بود که موقعیت 
سلول های مغزی را در پوتامن مشخص 

می کند. اختالل در دو ژن دیگر باعث سرطان 
کولون و سیستم ایمنی می شد و به نظر 

می رسد که وظیفه ی کنترل تعداد سلول ها 
در پوتامن را برعهده دارند. پنج ژن باقی مانده 

فعالیت های متعددی مانند مهار مرگ 
برنامه ریزی شده سلول های مغزی و فرایندی 

طبیعی که در صورت چک نشدن باعث 
کوچک  شدن نواحی خاصی از مغز می شود، را 

انجام می دهند.
تمامی ژن های نامرده شده در مراحل 

تکوینی مغز نقش دارند و ممکن است در 
بیماری هایی مانند اوتیسم و یا شیزوفرنی نقش 

داشته باشند. محققان امیدوارند تا در مراحل 
بعدی ارتباطی بین تغییرات اندازه ی نواحی 

بررسی شده و بیماری های مذکور بیابند.
Derrek P. Hibar et al., Common genetic variants influence 

human subcortical brain structures, Nature, 2015; DOI:10.1038/
nature14101

    هشت ژن که ما را 
باهوش می کنند!



در یکی از گســترده ترین مطالعات آزمایشگاهی 
انجام شــده، محققان دانشگاه Rice، جذب و 

 quantum dot( ذخیــره ی نانوذرات نقطه کوانتمی
nanoparticles( را از آب تا ریشــه و برگ گیاهان و 

در صدپایان برگ خوار دنبال نمودند.
این مطالعات که از اولین پژوهش هایی اســت که 

به بررســی حرکت نانوذرات در چرخه های غذایی 
مرتبط به انســان می پردازد،نشان می دهد که 

انباشــتگی نانو ذرات در گیاهان و جانوران بسته به 
نوع  پوشــش سطحبدن آنان بسیار متفاوت است.
JannetBraam پروفســور علوم زیستی دانشگاه 

Rice بــه همراه همکارانش جذب ذرات کوانتمی 

 Arabidopsis فلورســانت توسط گونه ی گیاهی
thaliana، نحوه ی حرکت نقاط 

کوانتمی با پوشش های سطحی 
متفاوت از ریشــه به برگ ها و 

چگونگی انباشتگی این ذرات در 
برگ هــا را مورد مطالعه قرار داد و در 

ادامه به بررســی نحوه ی رفتار نقاط 
کوانتمی پس از خورده شدن 

توســط صدپایی به نام Trichoplusiani پرداخت.
نانوذرات نقطه کوانتمی ،نانو بلورهایی 

نیمه هادی می باشــند که استفاده های گوناگونی 
در صنعت و پزشــکی دارند. این ترکیبات به عنوان 

نشــانه های فلورسانس کننده در عکس برداری از 
بافت های زیســتی مورد استفاده قرار می گیرند.
در صنعت،نانــوذرات برای افزایش حاللیت و 

پایداری با پوشــش های پلیمری پوشانده می شوند.
این پوشــش ها می توانند دارای بار مثبت، منفی 

ویا خنثی باشــند.نوع پوشش در ورود آنان به 
چرخه های غذایی بســیار موثر است.

مطالعات قبلی نشــان داده است که پوشش های 
خنثی باعث انباشته شــدن نانوذرات و تشکیل 

توده های بزرگی می شــوند که نمی توانند از ریشه 
به برگ منتقل شــود.ذرات با پوشش های باردار 

می توانند به ســرعت در گیاه حرکت کرده و ذرات 
منفی در با پوشش های دارای بار 

کل توده تشکیل نمی دهند.
نوع پوشــش این ذرات توانایی تجزیه شدنشان 
توســط گیاه را نیز تعیین می کند.طبق بررسی ها 

پوشــش های دارای بار مثبت به میزان بیش تری در 
محیط تجمع پیدا می کنند.

آخرین مطالعات نشــان می دهد که صد پایانی 
کــه از گیاهان دارای نقاط کوانتمی تغذیه کرده 

اند، نســبت به سایرین وزن کم تری داشته و کندتر 
رشد می کنند.

بــر پایه ی یافته ها،تحقیقات بیش تری باید بر 
روی تاثیر این ذرات بر چرخه ی غذایی انســان،در 

شــرایط اکولوژیکی گسترده تری صورت گیرد.
Yeonjong Koo, et al., Fluorescence Reports Intact Quantum 

Dot Uptake into Roots and Translocation to Leaves ofArabidopsis 
thalianaand Subsequent Ingestion by Insect Herbivores. 
Environmental Science & Technology, 141201181933007 ;2014 
DOI: 10.1021/es5050562

آیا نانوذرات وارد غذای ما 
می شوند؟

محققان دانشگاه Granada و شورای عالی 
تحقیقات علمی کشف کرده اند که هدهد های ماده 
تخم هایشان را با ترشح ماده ایی از غدد یوروپیجیال 
)مشابه غدد روغن( خود می  پوشانند. این مکانیسم 

باعث حفاظت از تخم ها در برابر عفونت های پاتوژنی 
می شود.

 Animal ecology بر اساس آزمایشی که در مجله ی
منتشر شد، دانشمندان با جلوگیری از ترشح 

این ماده در هدهدها، مشاهده کردند که مقدار 
پاتوژن های باکتریایی که درون تخم  یافت می شود، 
افزایش یافته است. این پاتوژن های باکتریایی باعث 
عدم خروج موفقیت آمیز جوجه ها از تخم می شوند. 

در واقع این ماده ی ترشحی از ورود این پاتوژن ها به 
درون تخم جلوگیری می کند.

:)enterococci(حضور انتروکوکسی
خروج موفقیت آمیز جوجه ها از تخم به رشد و 
تکوین جنین درون تخم بستگی دارد.این رشد و 
تکوین خود به انتروکوکسی های مفید درون تخم 
که باکتریوسین) پروتئین های ضدمیکروبی( تولید 

باکتری ها می کنند، وابسته است. این 
در ماده ایی که 

هدهد ماده برروی 
تخم هایش ترشح 

می کند، وجود دارد.
پروفسور 

 ،Martín-Vivaldi

جانورشناس 
UGR و یکی 

از نویسندگان 
همین اکتشاف، 
تأکید کرده است 
که باکتری ها نه 

فقط به دلیل ایجاد 
بیماری های مختلف بلکه 

به دلیل قابلیت باالی خود در تولید ترکیبات ضد 
میکروبی بسیار اهمیت دارند.

حضور باکتری هایی خاص در غدد ترشح کننده ی 
این مواد، ترکیب شیمیایی خاص و متفاوتی را در 

این مواد نسبت به سایر گونه ها در هدهد ایجاد 
می کند. هم چنین این مطالعه نشان می دهد که 

تخم هدهدها در سطح خود دارای تعداد زیادی 
فرورفتگی های کوچک است که به طور 

کامل به درون پوسته ی تخم نفوذ نکرده 
است. به نظر می رسد که این فرورفتگی ها برای 

نگهداری ترکیبات مترشحه از مادر است که می تواند 
باکتری های مفید را به درون تخم منتقل کند.

نتایج این تحقیق تأکید می کند که در بعضی از 
گونه های پرندگان استفاده از باکتری های مفید به 

دلیل تولید ترکیبات ضد میکروبی، نوعی استرتژی 
تولید  مثلی محسوب می شود. این پرندگان 

باکتری ها را درون غدد خاصی کشت می دهند 
و بعد آن ها را برروی تخم هایشان قرار 

می دهند.
Manuel Martín-Vivaldi, et al., Special 

structures of hoopoe eggshells enhance the 
adhesion of symbiont-carrying uropygial 
secretion that increase hatching suc-
cess.Journal of Animal Ecology, 2014; 
83 (6): 1289 DOI: 10.1111/1365-
2656.12243

گونه هایی از پرندگان 
تخم هایشان را با 

باکتری ها رنگ آمیزی می کنند 
تا از جنین درون تخم 

محافظت کنند
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محققان دانشگاه Utah  بر روی یک ویروس 
اختصاصی برای چهارپایان آنالیز بیوشیمیایی و 
شبیه سازی کامپیوتری انجام دادند تا مکانیسم 
رونویسی در ویروس هایی چون ابوال ،سرخک و 
هاری را توضیح دهند.این مکانیسم یک هدف 

جدید برای طراحی دارو های ضد ویروسی در 5 تا 
10 سال آینده ایجاد می کند.

با انجام 20,000 شبیه سازی کامپیوتری بر 
 VSV vesicular( روی روش های محتمل رونویسی

stomatitis virus( که عضوی از خانواده ای به 

 NNS RNAvirus nonsegmented negative( نام
sense(ها می باشد،یک مکانیسم پایه برای 

همانندسازی و رونویسی VSV و ویروس هایی 
چون ابوال به دست آمد.

 NNS وقتی که یک

 ،Exeter بنا به مطالعه ی انجام شده در دانشگاه
مگس های نر زودتر از قرین های ماده ی خود 

می میرند. مطالعات زیادی تا کنون اثر انتخاب 
جنسی را بر چرخه ی زندگی نرها بررسی کرده اند 

اما در این مطالعه اثر انتخاب طبیعی بر هر دو 
جنسیت مورد مطالعه قرار گرفت.

در این آزمایش که بر روی مگس های سرکه 
انجام گرفت، دمای افراطی و غیر نرمال به عنوان 
متغیری برای بررسی انتخاب طبیعی انتخاب شد. 
نتایج نشان داد که در شرایط عادی نر ها و ماده ها 

مدت زمان زندگی یکسانی )نزدیک به 35 روز( 
دارند اما بعد از اعمال شرایط استرس مدت زمان 

زندگی نرها به 24 روز کاهش می یابد؛ در حالی که 
مگس های ماده میانگین 32 روز را نشان می دهند.

پروفسور David Hoslen بیان می دارد که 
اختالفات زیاد مشاهده شده در دو گروه جنسیتی 

 Aging می تواند توضیحی برای گستردگی الگوهای
ارائه دهد.

C. Ruth Archer, et al., Sex-specific effects of natural and sexual 
selection on the evolution of life span and ageing inDrosophila 
simulans. Functional Ecology, 2014; DOI: 2435.12369-1365/10.1111

RNAvirus، سلولی را مبتال  می سازدRNA آن 

همراه با دسته ای از پلیمرازها وارد سلول می شود.
دراین دسته از ویروس ها رشته ی RNA به وسیله ی 
پروتئین هایی مهره مانند پوشانده شده است که مانع 
شناسایی آن توسط  پلیمراز ها ی سلول می شود، با 

این حال پلیمراز های ویروس به نوعی می توانند 
RNA را خوانده، رونویسی و همانندسازی کنند.

پلیمراز های ویروسی،بر خالف پلیمراز های 
سلولی که درون سلول آزادند و انتهای خاصی 
از DNA را برای رونویسی انتخاب می کنند،به 

 RNAطور محکم به رشته ی
متصل اند و نمی توانند در 

محیط سلول شناور 
باشند.مطالعات 

نشان می دهد که این 
پلیمراز ها نمی توانند 
به تنهایی ازRNAجدا 

شوند 

ولی این توانایی را دارند که روی آن سر بخورند. 
این ویژگی به پلیمراز کمک می کند تا جایگاه 
مناسب برای شروع رونویسی را بیابد. هنگامی 
که این پلیمرازها بر روی رشته یRNAحرکت 

می کنندبه سایر پلیمرازها برخوردکرده و باعث 
آزادشدن آنان به درون سلول و پیدا کردن انتهای 

صحیحRNA می شوند.
چرا در روش های درمانی NNS RNAvirusها 

،Antiviral می تواند بهتر از واکسن باشد؟
آنتی بادی های واکسن پروتئین های پوششی 

ویروس ها را مورد هدف قرار می دهندو حدود 10 
درصد این پروتئین ها به طور مستقیم برای ورود 

ویروس به سلول استفاده می شوند.RNAvirusهایی 
مانندHIV ،آنفوالنزا ،VSVو ابوال به دلیل داشتن 

نرخ جهش باال از واکسن ها می گریزند.ویروس ابوال 
در حال حاضر در آفریقا با سرعت بسیار باالیی 

جهش پیدا می کند.به این ترتیب تنها راه مقابله 
با این ویروس  این می باشد که مکان های متعددی 

را درون سیستم رونویسی آن مورد هدف قرار 
دهیم،که این کار توسط antiviralها انجام می شود.

Xiaolin Tang, Mourad Bendjennat, Saveez Saffarian. Vesicular 
Stomatitis Virus Polymerase›s Strong Affinity to Its Template 
Suggests Exotic Transcription Models. PLoS Computational Biology, 
2014; 10 (12): e1004004 DOI:10.1371/journal.pcbi.1004004

ویروس ابوال به روش 
عجیبی رونویسی می کند

مگس های نر در 
استرس زودتر از 

مگس های ماده می میرند آیا تکامل از قوانین مشــخصی تبعیت 
می کند؟ آیا تکامل قابل پیش بینی اســت؟ 

تحقیقات جدید نشــان می دهد که حداقل برای 
صفــت بیولوژیک اندازه ی بدن و جثه، جواب 

»بله« است.
در بزرگ ترین مطالعه ی مقایســه ای انجام 

شــده در دانشگاه Stanford، دانشمندان شواهد 
معتبــری برای فرضیه ی Cope  که بیان می دارد 

ســویه های جانوری در طی زمان، تمایل به 
تکامل به ســمت ابعاد بزرگ تر را دارند، یافتند.

بنا به گفته ی Jonathan Payne، فســیل 
شناس دانشگاه Stanford، بزرگ ترین 

ارگانیسم های فعلی از بزرگ ترین 
ارگانیســم های موجود در زمان های ابتدایی 
حیات، بزرگ تر هســتند. این مطالعه نشان 

می دهد در 542 میلیون ســال گذشته حداقل 
و حداکثــر ابعاد جانوران آب زی بیش تر 

شده اســت. مثال حداقل اندازه ی این جانوران 
به اندازه ی 2 اینج افزایش داشته اســت که 

شــاید زیاد به نظر نرسد؛ اما گامی بزرگ در 

مســیر تکامل به حساب می آید. البته تمام 
گروه ها و رده ها این تمایل را نشــان نمی دهند؛ 

ولــی تمایل به افزایش ابعاد در طی تکامل 
در درخــت تکاملی حیات پراکنده تر و بیش تر 
شده اســت. این تیم تحقیقاتی انتظار دارد که 

افزایــش این تمایل به علت مزیت های ابعاد 
بزرگ تر جثه، مثل توانایی حرکت ســریع تر، 
شــکار طعمه های بزرگ تر و یا حتی شنا در 

دامنه عمقی  بیش تر باشــد. هم چنان گونه هایی 
هســتند که تفاوت قابل توجهی در ابعادشان 

در طی زمان مشــاهده نمی شود. Payne در 
ایــن رابطه می گوید: »این هم روایتی دیگر از 
بقاســت. گوناگونی بزرگ تر ها وابسته به وجود 

 کوچک ترها است«.
شــاید بتوان گفت اندازه ی بدن و جثه 
بــه طور جهت دار تکامل می یابد؛ اما آیا 

ســایر صفات هم به همین شکل تکامل پیدا 
می کنند؟

Noel A. Heim, Matthew L. Knope,†, Ellen K. Schaal,‡, Steve C. Wang, 
Jonathan L. Payne. Cope’s rule in the evolution of marine animals. 
Science, 2015 DOI:10.1126/science.1260065

جانوران تمایل دارند 
بزرگ تر شوند
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محققان در نروژ موفق شــده اند به 
کمک باکتری،ســلول های سوختی را شارژ 

نمایند.سوخت مورد استفاده فاضالب 
بــوده و محصوالت این فرایند، آب خالص 
و الکتریســیته هستند.هدف از این فرآیند 

پاک ســازی آب به دست آمده از فرآیندهای 
صنعتی در جهت منافع محیط زیســت 

می باشد.الکتریســیته ی تولید شده به میزانی 
اســت که می تواند برای راه اندازی یک فن 
کوچک،یک سنســور و یا یک دیود ساطع 

کننده ی نور به کار رود. 
ســلول سوختی زیستی به طور کامل 

توســط فرآیند های طبیعی شارژ می شود.
به طور خالصه ،در این نوع ســلول سوختی 
بــا مصرف باکتری از مواد زائد،آب خالص به 
دســت می آید و با منتقل شدن الکترون 
از زنجیــره ی انتقال الکترون  باکتری 
به  آند،ســلول سوختی شارژ می شود.

ماالریا به عنوان یک عامل بیماری انســانی 
می توانــد پرندگان را هم آلوده کند و به 

نظر می رســد که در رفتار، رشد و تولید مثل 
آن هــا تأثیری ندارد. این موضوع نه تنها برای 

پرنده شناســان بلکه برای زیست شناسان تکاملی 
که معتقدند انگل ها قطعاً بر ســازگاری میزبان 

خود تأثیر دارند، یک معما بوده اســت.
بررســی حاصل از پژوهش های 30 ساله یک 
گروه تحقیقاتی به روی سســک نی زار در بخش 

جنوبی ســوئد، نشان می دهد که آلودگی های 
طوالنی مدت به انگل ماالریا در پرندگان ســبب 

کوتاهی عمرشان می شود.
همچنین بررســی گلبول های قرمز پرندگان 

آلوده به ماالریا نشــان می دهد که تلومر هایشان 
)بخشــی از DNA که انتهای کروموزوم ها را 

می پوشــاند و در حین تقسیم ازآن محافظت 
می کند( نســبت به افراد سالم کوتاه تر است. 

به گفته ی Roman Netzer،پژوهشگر 
SINTEF، چالش موجود یافتن مکانیســم 

و باکتری مناســب برای این فرآیند بود.
برای شــروع،باید از باکتری مناسبی استفاده 

می کردیــم که نه تنها توانایی مصرف مواد 
آب را داشــته باشد،بلکه بتواند الکترون ها را 

به الکترود فلزی انتقال دهد.
ایده ی این روش خالص ســازی آب،سال ها 

پیش زمانی شــکل گرفت که دو محقق، 
Netzerمتخصــص در زمینه ی باکتری ها و 

Colmenares الکتروشیمیست،برای اولین 

بار در مورد چگونگی اســتفاده از باکتری 
بــرای تولید انرژی بحث کردند.از آن پس هر 

یــک تالش نمودند در زمینه ی کاری خود 
 Luis این ایده را عملی ســازند. به گفته ی

Cesar Colmenares در حــال حاضر بحث بر 

روی تولید مقدار زیاد انرژی نمی باشد.ســایر 
روش های خالص ســازی آب  انرژی زیادی 

مصرف می کنند و برتری این روش نســبت 
به ســایر روش ها ، مواد اولیه کم هزینه 

می باشد.
http://www.sciencedaily.com/releases/150130081535/01/2015.
htm

خالص سازی آب: راه اندازی 
سلول سوختی بر روی باکتری

افزایش شتاب پیری در 
در بســیاری از گونه ها کوتاه بودن تلومر پرندگان توسط ماالریا

ارتباط بســیار نزدیکی با روند پیری و 
طــول عمر دارد. هرچه طول عمر 

یک موجود زنده کوتاه تر باشد 
فرصــت  های تولید مثلی او نیز 

کمتر می شود.
به طور متوســط  پرندگانی که 
تحــت تأثیر انگل ماالریا نبودند، 

بیش از هشت زاده شان به 
جوجه های پر و بال دار تبدیل 

می شوند؛ در حالی که این 
رقم در پرندگان آلوده به 

چهار زاده می رسد.

Vogel G., Malaria May 
Accelerate Aging in Birds, 
science, 2015, DOI:10.1126/
science.347.6220.362
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دانشمندان تصور می کردند که این خط ها برای 
ایجاد خطا های بصری در شکارچیان به هنگام 

تعقیب و گریز است زیرا به هنگام تاختن گله ایی از 
این حیوانات تمرکز روی یک کدام از آن ها بسیار 

دشوار می شود یا می تواند باعث دوری مگس هایی که 
نیش می زنند شود.

ولی گروهی جدید از محققان معتقدند 
که هیچ کدام از تئوری های فوق 

نمی تواند تنوع منطقه ایی 
که در الگو های این 

خطوط دیده 
می شود را 

توضیح دهد. در بعضی مناطق خطوط سیاه و سفید 
کاماًل برجسته و آشکار بوده در حالی که در بعضی 

مناطق دیگر این خطوط ظریف تر و محو تر هستند و 
در بسیاری از گور خرها برروی پاهایشان تقریباً هیچ 

خطوطی دیده نمی شود.
در بسیاری از گونه ها از مگس سرکه تا انسان، 

درجه بندی رنگدانه های بافتی در افراد گونه مشابه 
است، زیرا این افراد با زیست بوم خود سازگار شده اند.
مثاًل انسان هایی که در مناطقی با میزان باالی اشعه 

فرابنفش زندگی می کنند دارای پوستی تیره تر 
می باشند و یا مگس سرکه هایی که در ارتفاع های 
باالتری هستند دارای 

اسکلت خارجی تیره تر می باشند.
محققان درRoyal society open science علت تنوع 
در خطوط بدنی گورخر ها را دلیلی مشابه موارد فوق 

یعنی سازش با محیط می دانند.
با اندازه گیری مشخصات خطوط گورخرهای 16 

منطقه و در نظر گرفتن 29 عامل محیطی، مثل 
دما،شکارچی و پشه های نیش دار ، مشخص شد که 
قوی ترین همبستگی بین دما و خطوط برقرار است 

به طوری که مناطقی که دارای کم ترین دما در 
همه ی فصول بودند، خطوط هم کم تر و محوتر بود. 

دانشمندان هنوز علت رابطه ی مشاهده شده بین دما 
و خطوط بدنی را نمی دانند، ولی تنظیم دمای بدن 
و پناه دادن به انگل های حامل بیماری مثل پشه ی 

تسه تسه را مرتبط با این هم بستگی می دانند.
Brenda Larison, et al., How the zebra got its stripes: a 

problem with too many solutions, Royal society, 2015, DOI: 
10.1098/rsos.140452

تفسیری جدید برای خط های 
سفید و مشکی گورخر

اندازه ی مغز انســان در طی تکوین به شدت 
توســعه می یابد و توانایی هایی مثل استفاده 

از زبــان و و یا حل معادالت پیچیده را به 
همراه می آورد؛ اما چرا مغز انســان نسبت به 
خویشــاوندان نزدیکی همچون شامپانزه که 

توالی ژنومی بســیار مشابهی دارد، تا این اندازه 
بزرگ ترمی شود؟

محققین دانشــگاه Duke در کارولینای 
شــمالی نشان دادند که تفاوت های کلیدی 

موجود در کدهای ژنتیکی شــامپانزه و انسان 
را می توان در مغز جنین موش بررســی کرد. 

هــر ژنوم حاوی هزاران قطعه ی کوچک از 
 DNA، تحت عنوان »افزاینده« اســت که با 

اتصــال به برخی پروتیین ها فعالیت ژن ها را 
کنتــرل می کنند. این افزاینده هامی توانند در 

فواصلی بســیار دورتر از ژن هایی باشند که بر 
روی آن هــا اثر می گذارند. تا کنون هیچ یک از 

افزاینده های اختصاصی انســان اثر مستقیمی 
را بر آناتومی مغز انســان نشان نداده بودند؛ 

امــا بنا به یافته های این تیم تحقیقاتی که 
افزاینده هــای موثر در مراحل اولیه ی تکوین 

مغز را بررســی کرده اند، HARE5می تواند همان 
نقطه ی کلیدی این تفاوت باشــد.

توالــی HARE5 از نظر موقعیت کروموزومی 
نزدیــک به ژن های موثر در تکوین مغز قرار 
دارد. این توالی در انســان و شامپانزه تنها 
در 16 حرف متفاوت اســت اما تفاوت های 
بنیادینی در میزان فعالیت نشــان می دهد. 
زمان شــروع فعالیت این افزاینده در جنین 

موش دارای HARE5 انســانی به مراتب زودتر 
از جنین دارای HARE5 شــامپانزه بود و در 

کل نیز فعالیت بیش تری را نشــان  می داد. به 
عــالوه ابعاد مغز جنین موش دارای توالی 

HARE5 انســانی نسبت به جنین دارای 
HARE5 شامپانزه 12درصــد بزرگ تر بود. 

ایــن افزایش ابعاد مربوط به ناحیه ی
Neocortex مغز که مســئول عملکردهای 

پیچیده ای مثل زبان و اســتدالل است، 
می باشد.

J. Lomax Boyd, et al., Human-Chimpanzee Differences in a FZD8 
Enhancer Alter Cell-Cycle Dynamics in the Developing Neocortex. Current 
Biology, 2015; DOI:10.1016/j.cub.2015.01.041

تکوین مغزی بزرگ در جنین 
موش با DNA انسانی
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ــانرا ــارخودت ــًابهاختص لطف
معرفــیکنیــد.

ورودی   ، سمســارها  فریــد  مــن 
زیست شناســی  رشــته ی  لیســانس 
ــال 78، ورودی  ــی در س ــلولی مولکول س
فــوق لیســانس بیوفیزیــک   IBB در 
ســال 83  و ورودی دکتــرای بیوفیزیــک 

در ســال 85 هســتم.

چــیشــدکــهســلولیرا
کردیــد؟ انتخــاب

مــن ســعی می کنــم در هــر موقعیــت 
مناســبی ایــن مســاله را ذکــر کنــم. 
زیست شناســی  رشــته ی  به طورکلــی 
را زمانــی کــه  دوم دبیرســتان بــودم، 
یــک  زمــان  آن  در  کــردم.  انتخــاب 
نوشــته ی  مولکولــی  ســلولی  کتــاب 
ــا  ــی ب ــه خیل ــتم ک ــی داش ــر صالح دکت
جزئیــات بــه ســلول پرداختــه بــود، 
ــب  ــی مطال ــاید خیل ــه ش ــا این ک ــن ب م
ــاب را  ــا عشــق کت ــا ب ــدم ام را نمی فهمی
ــردم و  ورق مــی زدم و خیلــی لــذت می ب
از طرفــی خانــواده خیلــی توقــع داشــتند 
کــه پزشــکی یــا رشــته هایی از ایــن 
قبیــل را انتخــاب کنــم. شــاید در آن بازه 
خیلــی هــم از انتخابــم مطمئــن نبــودم، 
سال به ســال  کــه  همین طــور  امــا 
ــد و  ــر ش ــن بیش ت ــه ی م ــت عالق گذش
االن فکــر می کنــم کــه یکــی از بهتریــن 

ــا  ــت. ام ــوده اس ــم ب ــای زندگی اتفاق ه
ــته  ــن رش ــی!؟ ای ــلولی مولکول ــرا س چ
در آن زمــان بــرای مــن فضــای مبهمــی 
داشــت، فکــر می کــردم کــه ســلولی 
ــایرین اســت و  ــر از س ــی محض ت مولکول
ــل  ــن تمای ــردم و ای ــم نمی ک ــتباه ه اش
بــه ریزشــدن را در انتخــاب رشــته ی 
ارشــدم نیــز می تــوان دیــد. مثــاًل در 
زمــان مــا بــرای انتخــاب رشــته ی ارشــد، 
خیلی هــا بــه ژنتیــک و بیوتکنولــوژی 
ــک  ــاب بیوفیزی ــتند و انتخ ــه داش عالق
غیــر معمــول بــود، امــا مــن بــه 
)ع(  مســیح  جملــه ی  ایــن 
ــه  ــاد دارم ک ــیار اعتق بس
ــیری را  ــه مس "همیش
برویــد کــه روندگان 

آن کــم اســت".

همــان در
ن ا ر و د

تحصیــل
ــوری چهتص
بــه راجــع
ی ه ینــد آ

شــغلی
آیــا داشــتید؟
میکردیــد فکــر
ــی ــهواردکارآموزش ک

؟ ید شــو

یکــی از ویژگی هــای مــن ایــن اســت 
ــم.  ــر نمی کن ــده فک ــه آین ــی ب ــه خیل ک
چــه  بپرســید  مــن  از  شــما  مثــاًل 
ــر  ــده در نظ ــال آین ــرای س ــه ای ب برنام
ــم؛  ــواب بده ــم ج ــن نمی توان ــد! م داری
ــه ایــن معنــی کــه بی نظــم باشــم.  ــه ب ن
بــه هــر حــال یــک افــق کلــی در ذهــن 
ــه شــغل و  ــم ب ــه بخواه ــی این ک دارم ول
در آمــد فکــر کنــم، نــه. در عیــن این کــه 
آمــوزش را خیلــی دوســت داشــتم و 
شــاید دوســت داشــتم کــه جــزو کالنــی 
ــی آن  ــد، ول ــوزش باش ــن آم ــغل م از ش

ــردم. ــر نک ــه آن فک ــی ب ــع خیل موق

آیــاعالقــهایکــهشــمابــاآن
ــهزیستشناســیواردشــدید ب

تــاآخــرحفــظشــد؟

روز بــه روز تشــدید می شــد! یعنــی 
هــر تغییــر کوچکــی باعــث می شــد 
از جــو زیست شناســی بیش تــر لــذت 
ــد  ــک فرآین ــوان ی ــی به عن ــرم. بعض بب
ــا  ــد، ام ــگاه می کنن ــه آن ن ــی ب فرسایش
بــرای مــن حقیقتــا این طــور نبــود و 
ــی  ــات خیل ــوان یکــی از اتفاق آن را به عن

خــوب زندگــی ام قلمــداد می کنــم.

بــرایبعضــیازمــازمانــیکه
مــاوارددانشــکدهشــدیم،جــو
موجــودخیلــیازانتظارمــان

ــهداشــت.جــودانشــکده فاصل
زمــانشــماچطــوربــود؟ )جــو
ــیوپژوهشــی ــیوآموزش علم

ــی...( ــتاداوآموزش واس

در تاریــخ یــک ســری مدل هــا تکــرار 
می شــوند، یعنــی همان طــور کــه مــا 
ــد،  ــا خوردی ــم ج ــما ه ــم ش ــا خوردی ج
امــا شــکل و شــدت آن متفــاوت اســت. 
همیشــه ایــن فاصلــه بیــن انتظــار و 
ــل  ــراد اه ــر اف ــود دارد. اگ ــت وج واقعی
تفکــر و آگاه باشــند همیشــه ایــن فاصلــه 
را احســاس می کننــد. مــا اســتاد های 
ــا اســم  ــم داشــتیم؛ ام ــی ه ــی خوب خیل
اســتاد بــا آنچــه کــه ارائــه می شــد 
خیلــی فاصلــه داشــت و پذیــرش آن 
ــه  ــم این هم ــا می گفتی ــود و م ــخت ب س
تــالش بــرای در دانشــگاه تهــران بــودن، 
بــرای چــه بــود؟ ولــی مــن همیشــه ایــن 
اعتقــاد را دارم کــه روشــن فکر کســی 
اســت کــه بیــن فضــای موجــود و مطلوب 
فاصلــه ای ببینــد و اگــر فــرد ایــن فاصلــه 
را نبینــد هیچ وقــت رشــد نمی کنــد. 
ایــن فاصلــه بایــد حــس خوبــی بــه 
ــن  ــود. م ــت ش ــث حرک ــد و باع او بده
ــه ایــن قضیــه  همیشــه خیلــی مثبــت ب
ــر  ــردم اگ ــر می ک ــردم و فک ــگاه می ک ن
ــرار  ــی ق ــم یعن ــن خــأ را می بین مــن ای
ــم.  ــمتی از آن را پرکن ــودم قس ــت خ اس
ــی  ــی بزرگ اندیش ــاید خیل ــان ش آن زم
ــدم  ــد فهمی ــا بع ــید ام ــر می رس ــه نظ ب
ــرد  ــم ک ــی ه ــود کار های ــه! می ش ــه ن ک
ــاًل  ــود؛ مث ــذار ب ــر گ ــط تأثی ــر محی و ب
جمع هایــی تشــکیل دادیــم )کتاب هایــی 
مثــل اســترایر می خواندیــم( و شــاید 
آموزشــی دوره ی  بــر جــو  توانســتیم 
بگذاریــم. خاطــره ی  تأثیــر  خودمــان 
دیگــری کــه از آن زمــان دارم ایــن اســت 
کــه مــا از نحــوه ی ارائــه ی درس ســلولی 
راضــی نبودیــم و مصــر بودیــم کــه ایــن 
درس خیلــی بهتــر ارائــه شــود. خالصــه 
ــس  ــا رئی ــد و ب ــود آم ــه وج ــی ب جنبش
ــر ایــن  دانشــکده حــرف زدیــم و قــرار ب
ــا  ــف درس ب ــای مختل ــه تکه ه ــد ک ش
ــت  ــود. درنهای ــه ش ــاوت ارائ ــراد متف اف
ــر  ــه ه ــود ک ــن ب ــاد ای ــه افت ــی ک اتفاق
اســتادی بخشــی از درس را می گفــت 
ــی  ــع معرف ــد منب ــل و چن ــد فص و چن
ــد! ــنگین ش ــی درس س ــرد و خیل می ک

ــاد  ــان افت ــه آن زم ــی ک ــاید اتفاق ش
ــر  ــا تأثی ــود، ام ــا نب ــوب م ــاً مطل دقیق
بســیار خوبــی بــر روی تدریــس ســلولی 

در ســال های بعــد داشــت. 

فعالیتهــای از غیــر بــه
ــندانشــکدهچــهکارهایی روتی

میدادیــد؟ انجــام

همــه کار!)خنــده( بــه نظــرم بهتریــن 
احســاس  آدم  این کــه  بــرای  دوره 

باشــد  داشــته  را  بــودن  "دانشــجو" 
ــوق  ــت و دوره ی ف ــانس اس دوره ی لیس
ــک  ــای به شــدت آکادمی ــرا دوره ه و دکت
خــود  نــوع  در  البتــه  خشــکی اند؛  و 
جذابنــد امــا بــا زندگــی چندبعــدی فــرد 
خیلــی تفاوت دارنــد. دوره ی لیســانس از 
هــر دری ســخنی اســت! بــا هــر رویــه در 
دوره ی لیســانس پیــش بــروی بــا همــان 
ــت.  ــی رف ــش خواه ــر پی ــا آخ ــه ت روی
ــه از  ــتیم ک ــادی داش ــتان زی ــاًل دوس مث
روز اول صرفــاً درس می خواندنــد و هیــچ 
ــد از  ــد. بع ــام نمی دادن ــری انج کار دیگ
ــد و  ــش می رفتن ــور پی ــم همان ط آن ه
ــد پذیــرش  ــرور احســاس می کردن به م
برایشــان  پیرامونشــان  رخداد هــای 
ــان را  ــاد وجودی ش ــده و ابع ــخت ش س

خیلــی چندبعــدی نکرده انــد.

ــون زیست شناســی  آن زمــان هــم کان
ــت و  ــای مثب ــا فض ــرای م ــه ب ــود ک ب
پرجاذبــه ای ایجــاد کــرده بــود. مــا رقابت 
ــن زیست شناســی*  ــا انجم ــازنده ای ب س
ــش  ــم پوی ــه اس ــریه ای ب ــتیم. نش داش
داشــتیم. انجمــن اســالمی هــم بــود کــه 
ــی از  ــت. یک ــی داش ــر مثبت ــی تأثی خیل
تجربه هــای جالــب مــن در آن زمــان 
ایــن بــود کــه پیگیــری اولیــن کنســرت 
گیتــاری کــه در دانشــگاه تهــران برگــزار 
ــل و  ــا قب ــام دادم و مدت ه ــد را انج ش
بعــدش مــا درگیــر حاشــیه های کنســرت 

بودیــم. شــاید چیــز بی ربطــی بــه نظــر 
بیایــد ولــی وقتــی شــما بــرای هدفی 

ــد،  ــمند می دانی ــه آن را ارزش ک
بــه  و  می کنیــد  تــالش 
نقطــه  می رســید؛  آن 

ر عطفــی  د
تجربه هایتــان 
وجــود  بــه 

کــه  می آیــد 
خیلــی  شــاید 

بــه  هــم 
ف  ا هــد ا
ســی  ر د

شــما مربــوط 
امــا  نباشــد 
زندگیتان  در 
ــر  بســیار موث

بــود.  لبتــه خواهــد  ا
موســیقی یکــی از عالیــق شــخصی 

دیگــر  از  هســت.  و  بــوده  مــن 
کارهایــی کــه می کردیــم، گروه هــای 
کوهنــوردی دانشــکده ی علــوم بــود کــه 
بعدهــا رونــد مســتقلی رو پیــش گرفــت.

ــی  ــود ، خیل ــی خــوب ب خالصــه خیل
خــوش گذشــت!

بــه ورود جرقــهی اولیــن
عرصــهینشــرچــهبــود؟

هــر  ذاتــي  هنر هــای  از  یکــی 

انســاني در هــر حرفــه و هنــري کــه 
ــال  ــر و انتق ــاب روش نش ــت، انتخ هس
ــودن  ــم ب ــت. در معل ــش اس آموختههای
بیش تــر از همــه چیــز ایــن انتقــال 
علــم، نمــود دارد. حــاال این کــه بــه 
ــام  ــم انج ــال عل ــن انتق ــوی ای ــه نح چ
هــر  روحیــات  و  عالیــق  بــه  شــود، 
فــرد بســتگی دارد. چــون مــن اهــل 
زیــاد  بــودم و  قلــم در حــد خــودم 
در  وقتــی  می بــردم،  دســت به قلم 
فضــای زیست شناســی قــرار گرفتــم، 
احســاس کــردم بازخــورد مثبتــی برایــم 
دارد. یعنــی جــدای از فضــای کلــی کــه 
می نوشــتم و هنــوز هــم می نویســم؛ 
وقتــی از حیــات می نوشــتم احســاس 
ــر  ــگارش تغیی ــبک ن ــم س ــردم ه می ک

می کــرد و هــم مضمــون موضــوع.

ایــن ســوال و  خالصــه در جــواب 
اگــر  بگویــم  خواســتم  قبــل  ســوال 
اتفاقاتــی کــه بــرای مــن افتــاد را بتــوان 
یک بعــدی از موفقیــت نام گــذاری کــرد، 
آن چیــزی کــه بــه نظــر مــن مهم اســت 
ــرد اســت  ــای ف شــخصیت و توانمندی ه
ــد.  ــدی نباش ــش تک بع ــه حرکت و این ک
ــن  ــر ای ــژه ای ب ــد وی ــواره تأکی ــن هم م
ــا  ــم بچه ه ــی می بین ــوع دارم و وقت موض

دنبــال کارهــای مختلفــی هســتند، 
انــرژی  و  حــس 

ــه  ــری ب مثبت ت
ــود  ــا می ش ــن الق م
ببینــم  این کــه  تــا 
ــا  ــح ت ــر از صب ــک نف ی
ــه درس  شــب در کتابخان
بــه  چــون  می خوانــد. 
هر حــال درس کاریســت 
ــود  ــام ش ــد انج ــه بای ک
ــه  ــی ک ــر زمان ــی اگ ول

ــکل  ــی ش ــخصیت اجتماع ــاکله ی ش ش
ــن  ــر ای ــم، دیگ ــه آن نپردازی ــرد ب می گی
ــش  ــه افسوس ــد و همیش ــاق نمی افت اتف

را خواهیــم خــورد.

اولیــنکتــابخــودراچگونــه
چــاپکردیــد؟

اولیــن کاری کــه مــن کنــار تحصیــل 
در  بــود.  تدریــس  کــردم،  شــروع 
به اتفــاق  دبیرســتان عالمــه حلــی 1 
دکتــر رجایــی، دکتــر عــرب، دکتــر 
عارفیــان، دکتــر جعفــری کالس پژوهش 
داشــتیم  را  بچه هــا  زیست شناســی 
کــه خیلــی بچه هــای خوبــی بودنــد.

آن زمــان مــا یــک کتــاب ریاضیــات 
مکمــل  منبــع  به عنــوان  را  زیســتی 
ــی  ــرای بچه های ــم و ب ــتفاده می کردی اس
کــه المپیــادی بودنــد و می خواســتند 
عمیق تــر بــه مســائل بپردازنــد اســتفاده 

می کردیــم.

بعــد دیدیــم کــه بــه هــر حــال 
می کنیــم،  کار  کتــاب  ایــن  بــا  مــا 
ــم.  ــه کنی ــم آن را ترجم ــم گرفتی تصمی
 biomath نــام واقعــی ایــن کتــاب
آن  فارســی  ترجمــه ی  امــا  اســت، 
بــا  اول  بــود.  نویــن  زیست شناســی 
ســرا چــاپ  اندیشــه  انتشــارات 
ســرمایه گذاری  بــا  کردیــم 
ــاً  ــوق تقریب ــه حق ــان ک خودم
5،6 مــاه را دادیــم، تجربــه ی 
خیلــی خوبــی بــود امــا از نظــر 
نشــر خیلــی حرفــه ای نبــود. 
هرچنــد کــه قــرار اســت توســط 
دوبــاره  زیست شناســی  خانــه 

ــود. ــاپ ش چ

چــهچیــزیباعــثشــد
ــه ــدادام ــنرون ــهای ــهب ک

ــد؟ دهی

زمانــی کــه دانشــجو بودیــم، اوضاع 
ــا  ــی تعریفــی نداشــت و م ــی خیل مال
ــی زود  ــه خیل ــم ک ــر می کردی اول فک
ــت  ــون صنع ــیم چ ــه می رس ــه نتیج ب
ــازده اســت. امــا تجربــه ی آن  نشــر زودب
کار قبلــی نشــان داد صنعــت نشــر ، بــه 
ذات یــک صنعــت اقتصــادی نیســت. 
ــد  ــه نمی توان ــی ک ــن معن ــه ای ــه ب ن
ــک  ــوان ی ــم به عن ــر بخواهی ــد، اگ باش
کار مــادی بــه آن نــگاه کنیــم، می توانــد 
ــات  ــه مادی ــی ب ــن خیل ــی م ــد ول باش
ــه  ــا این ک ــاب ب ــردم، آن کت ــر نمی ک فک
ــی  ــس منف ــک ح ــادی ی ــر اقتص از نظ
داشــت، امــا باعــث شــد کــه مــن بفهمــم 
کــه اگــر واقعــاً بــه دنبــال ایــن کار 
ــد.  ــودم باش ــرای دل خ ــد ب ــتم، بای هس
بایــد بگویــم کــه مــن نمی توانســتم 
ــه شــما  ــم. در ترجم ــا کن نوشــتن را ره
خیلــی محدودیــت داریــد، امــا در تألیــف 
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ــت. ــر اس ــتتان با زت دس

بعــد از آن کتــاب، شــروع کردیــم بــه 
جــواب دادن تســت های درســی کنکــور 
جواب هایــی  و  تســت  مجموعــه ی  و 
ــه  ــاپ ب ــرای چ ــم ب ــع کردی ــه جم را ک
انتشــارات مختلــف بردیــم. درنهایــت بــه 
ــی شــدیم.  ــه ی زیست شناســی معرف خان
اولیــن بــار کــه بــرای چــاپ رفتیــم 
دعوایمــان شــد. بعــد از دعــوا بــاز رفتیــم 
کــه بــا صحبــت بــا آقــای پویــان )مدیــر 
ــه زیستشناســي(  ــان خان ــرم و مهرب محت
همــه چیــز بــرای مــن عــوض شــد، بــه 
ــت و  ــاز اس ــتت ب ــه دس ــد ک ــن گفتن م
ــم  ــن ه ــس و م ــی بنوی هرچــه می خواه
ــن  ــب ای ــی مناس ــت را خیل ــای تس فض
ــی  ــه تالق ــک نقط ــون ی ــدم، چ کار دی
ــک  ــال ی ــه دنب ــه ب ــت ک ــا بچه هاییس ب
شــما  و  علمی انــد  دورودراز  آینــده ی 
ــان  ــد حرف هایت ــت می توانی ــی راح خیل

ــد. را بزنی

اولیــن جایــی کــه شــروع کــردم  
ــن  ــم، همی ــودم بنویس ــم خ ــا قل ــا ب ت
ــه  ــود ک ــد ب ــک ارش ــت های بیوفیزی تس
ــر  ــای دکت ــده از کتاب ه ــام گرفته ش اله
میثمــی بــود. ایــده اصلــی از فضــای 
ــود  ــان ب ــی ایش ــای زیست شناس کتاب ه
ولــی بــا قلــم مــن در فضــای بیوفیزیــک 
ــر  ــه خاط ــد از آن کار ب ــاد. بع ــاق افت اتف
حــس مثبــت ناشــی از بازخورد هــای 
ــد و  ــرادی کــه ایمیــل می زدن مثبــت، اف
انتقاد هــای به جایــی کــه می کردنــد و 
افــرادی کــه جرقــه ی انتخــاب بیوفیزیک 
برایشــان آن کتــاب بــود، باعــث شــد کــه 
ــس  ــن ح ــم. ای ــه ده ــد را ادام ــن رون ای
ــا  ــن فض ــه در ای ــرد ک ــک ک ــی کم خیل
بمانــم. نوشــتن هــم نوعــی هنــر اســت و 
در هنــر مهم تریــن بعــد مخاطــب اســت 
و شــاید مانــدن در ایــن فضــا را مدیــون 

خواننده هایــم باشــم.

ــهی ــرایادام ــانب معیارهایت
ــود؟ کارچــهب

ــان  ــن در آن جــو علمــي زم ــاید م ش
خودمــان، خشــک تریــن و بــي روح 
تریــن رشــته ممکــن را انتخــاب کــردم! 
رشــته ای کــه خــودم ســر کالســش 
نمی رفتــم و ناچــاراً حــذف می کــردم، 
ــوان  ــیمی را به عن ــن بیوش ــر م ــرم آخ ت
و  کــردم  انتخــاب  خــودم  رشــته ی 
ــد  ــه بای ــود ک ــده ب ــک درس مان ــط ی فق
تــک درس می کــردم و آن بیوفیزیــک 
بــود. در تابســتانی کــه بــرای بیوفیزیــک 
بدهــم،  را  امتحانــش  تــا  می خوانــدم 
ــن در  ــه م ــی ک ــردم نگاه ــاس ک احس
زیست شناســی دنبالــش بــودم دقیقــاً 
همــان زاویــه ی نگاهــی بــود کــه در 
بیوفیزیــک وجــود داشــت، ولــی بــه هــر 
ــی خشــکی داشــت و  حــال فضــای خیل

ــن  ــرای م ــه ب ــه ک ــم دارد. آنچ ــوز ه هن
رســالت شــد معرفــی و ترویــج ایــن 
رشــته بــه شــکل واقعــی خــودش بــود و 
بــه نظــرم ضعــف زیست شناســی کشــور 
مــا در نبــود نــگاه صحیــح فیزیکــی، 
ــه  ــت ک ــردی اس ــور کارب ــی به ط ریاض
به غلــط و شــاید ناخواســته، دانشــجویان 
ــاید  ــدند. ش ــی از آن دور ش زیست شناس
دینــی  مــن  محرک هــای  از  یکــی 
ــته ام  ــردن رش ــر ک ــرای بهت ــه ب ــود ک ب

می کــردم. احســاس 

ــیشــمارا ــتاصل چــرافعالی
ــکیلداد؟ ــاراتتش انتش

را  بعــد  ایــن  این کــه شــما  علــت 
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــاخص تر می بینی ش
شــاخص تر  را  آن  هــم  خــودم  مــن 
ــه در  ــن نیســت ک ــش ای ــدم. دلیل می دی
ــتی  ــی ام کم وکاس ــر کار علم ــاد دیگ ابع
ــن  ــس از م ــا هرک ــوده، ام ــا نب ــوده ی ب
معلــم  می گویــم  چــه کاره ای  بپرســد 
ــر  ــاد دارم اگ زیست شناســی، چــون اعتق
ــی آن را  ــی باشــی می توان ــم موضوع معل
ــا  بفهمــی، حــال هــر موضوعــی باشــد ب

ــی. ــر مخاطب ه

ــن  ــر م ــه ي صف ــر، نقط ــاي نش فض
اســت، بنوعــي همــان غــار تنهاییــم. 

کار فعلــی مــن صرفــاً پژوهــش اســت. 
ــوری  ــما، کارم را ج ــور ش ــالف تص برخ
آمــوزش جــزو  کــه  کــردم  انتخــاب 
ــه  ــوزش ب ــف آن نباشــد، چــون آم وظای
شــکل وظیفــه برایــم غیرقابــل درک 
اســت. این کــه مجبــور باشــید ایــن 
ــه  ــامی را ارائ ــن اس ــا ای ــد ب ــداد واح تع
ــن  ــوزش را در م ــت آم ــد، روح مثب دهی

نــد. می میرا

چــه بــا کاری مســیر در
شــدید؟ روبــهرو خألهایــی

یکــی از بزرگ ترین هایــش در صنعــت 
نشراســت. البتــه حــاال خیلــی بهتر شــده 
اســت، امــا زمــان مــا کتاب هــای بســیار 
ــاً  ــای غالب ــا ترجمه ه ــد و ب ــی بودن قدیم
نامناســب، پــس یکــی از بزرگ تریــن 
بــود.  دانــش  انتقــال  خأهــا همــان 
متناســب بــا کارم خیلــی بــا ایــن موضوع 
ــدم  ــأ دیگرع ــک خ ــردم. ی ــورد ک برخ
اســتانداردهای  بــا  افــراد  آشــنایی 

ــود. ــا ب ــا آن ه ــق ب ــوزش و تطبی آم

پایــه علــوم رشــتههای
خیلــیمهجورنــدوگرایــش
عامــهیمــردمنســبتبــه
علــومپایــهکمتــراســت،علــت

ازنظــرشــماچیســت؟

ــران  ــص ای ــط مخت ــل فق ــن معض ای

ــرفته  ــور های پیش ــاًل در کش ــت، مث نیس
ــه  ــوم پای ــراغ عل ــی س ــر کس ــم کم ت ه
مــی رود، امــا ایــن بــه دلیــل عــدم 
ــت،  ــه نیس ــوم پای ــا از عل ــناخت آن ه ش
ــري دارد. ــب کمت ــه مخاط ــه آگاهان بلک

ــدم  ــل ع ــه دلی ــا ب ــور م ــی در کش ول
ایــن  بــه  نســبت  شــناخت  وجــود 
آن  اهمیــت  و  ضرورت هــا  رشــته ها، 
آن  دلیــل  دارد.  وجــود  حالــت  ایــن 
شــاید ضعــف فضــای آمــوزش باشــد، از 
علــم گرفتــه تــا انتخــاب صحیــح رشــته. 
ــا و  ــر انتخاب ه ــن موضــوع ب ــن ای بنابرای
ــذارد. ــر می گ ــم تأثی ــان ه قضاوت هایم

طــور چــه نظرتــان بــه
رو جامعــه نــگاه میشــود
ــر ــهتغیی ــومپای ــهعل نســبتب

د؟ دا

این وظیفه ی ماست!

ــی  ــدل موفق ــا م ــم ب ــد ســعی کنی بای
ثابــت  را  خودمــان  رشــته ی  بــودن، 
ــک  ــه ی کوچ ــن جامع ــاًل اولی ــم. مث کنی
ــود کــه  ــواده ب ــرای مــن در ســطح خان ب

ــم. ــی باش ــدل خوب ــردم م ــعی ک س

عمومــی فضــای
کشــور در را زیستشناســی
ــوزش ــد؟)ازآم ــورمیبینی چط
دورههــای تــا دبیرســتان

دکتــرا( پژوهشــی

متأســفانه جــو پویایــی نیســت، از 
ــی  ــو غیر مترق ــا ج ــتان ب ــان دبیرس هم
ــوزش شــروع می شــود. جــو عمومــی  آم
ــته  ــم دودس ــت را ه ــکده های زیس دانش
یــا  می دهنــد،  تشــکیل  افــراد  از 
ــه  ــکی ک ــته های پزش ــرخوردگان رش س
برحســب جبــر رتبــه زیست شناســی 
معــدود  یــا  و  کرده انــد  انتخــاب  را 
ــن  ــه همی ــته ک ــن رش ــدان ای عالقه من
ــد  ــراد هیئت علمــی را تشــکیل خواهن اف
داد. بنابرایــن پویــا بــودن زیســت حتــی 
در ســطح دانشــگاه هــم پررنــگ نیســت.

جایــگاهزیســترادرمقایســه
بــارشــتههایدیگــرعلــوم

ــد؟ ــورمیبینی ــهچط پای

فیزیــک  و  ریاضــی  مثــل  علومــی 
ســابقه ی بیش تــری دارنــد و اســاتید 
ــد و  ــا افتاده ان ــر ج ــته ها بیش ت ــن رش ای
منطــق ایــن علــوم هــم متفــاوت اســت و 
ــران  ــوژی در ای ــتند. بیول ــتداللی هس اس
)البتــه  اســت  توصیفــی  بیش ازحــد 
ــل  ــی مث ــای علوم ــر مبن ــش آن ب پیدای
ــر  ــه بیش ت ــوده ک ــوری ب ــی و جان گیاه

ــتند(. ــی هس توصیف

اصــوالً  نیــز  هیئت علمی هــا 
ــا  ــد. ب ــی کار می کنن ــر محفوظات بیش ت
بــدون  و  به جــا  نــا  ســخت گیری های 
ایجــاد چالش هــای ذهنــی مفیــد کار 
دســتاورد های  طرفــی  از  و  می کننــد 
بــوده؛  پررنگ تــر  نیــز  دیگــر  علــوم 
اخیــر  پیشــرفت های  درحالی کــه 
بیش تــر  هــم  ایــران  زیست شناســی 
سیســتم محور،  تــا  بــوده  فرد محــور 
ــد کــه  یعنــی فــردی مثــل دکتــر بهارون
بــه  دســتاوردهای خوبــی داشــته اند، 
خاطــر اشــتیاق و ذکاوت خــود فــرد 
این طــور  را  آن هــا  سیســتم  و  بــوده 

پــرورش نــداده اســت.

ــتم  ــر، سیس ــته های دیگ ــی در رش ول
جامعــه ی  بــه  را  بیش تــری  افــراد 
ــت. ــرده اس ــی ک ــی معرف ــی علم جهان

در کــه مســائلی از یکــی
ــدم ــت،ع ــرحاس ــتمط صنع
ــومدانشــگاهی ــوازنبیــنعل ت
بــه نیــازصنعــتاســت، و
ــی ــمادرزیستشناس ــرش نظ
ــم ــهوعل ــایجامع ــننیازه بی
درســطحدانشــگاهومراکــز
برقــرار تــوازن تحقیقاتــی

ــت؟ اس

درواقــع اصــاًل مــردم بــه ایــن آگاهــی 
نمی رســند کــه چنیــن نیازهایــی دارنــد 
و تقاضــا هــم کــم اســت و بیش تــر 
ــه ســمت  تمایــل فارغ التحصیــالن نیــز ب
مثــل  آکادمیــک  روتیــن  شــغل های 
درحالی کــه  اســت؛  هیئت علمی شــدن 
ــزی  ــی فانت ــا فضای ــم در دنی ــای عل فض
نگاهــی  مــا  کشــور  در  و  نیســت 
فانتــزی نســبت بــه آن دارنــد کــه یــک 
آزمایشــگاه  در  بایــد  فارغ التحصیــل 
ــد؛  ــام ده ــی انج ــیند و کار تحقیقات بنش
از  بیش تــر  بایــد  اســتاد  یــک  امــا 
این کــه بــا دانشــجو در ارتبــاط باشــد بــا 

ــد. ــته باش ــاط داش ــه ارتب جامع

اصــاًل علــم چطــور بــه وجــود آمــده؟ 
از ابتــدا کــه هــاروارد و ام آی تــی وجــود 
ــد.  نداشــته اند کــه دانشــجو تربیــت کنن
نیاز هــای  بــه خاطــر  افــراد  درواقــع 
پژوهــش  بــه  فــردی  یــا  و  عمومــی 

دســت زده اند.

ــت  ــی اس ــم طیف ــای عل ــع فض درواق
کــه شــغل آکادمیــک در انتهــای آن 
قــرار دارد، امــا در کشــور مــا فقــط ایــن 

ــود دارد. ــمت وج قس

انتهــای دیگــر طیــف ســطوح کاربردی 
علــم کــه ارتبــاط بــا اجتمــاع آن را 
ــی از  ــاًل یک ــت. مث ــد، اس ــف می کن تعری
ــی  ــدم آگاه ــا، ع ــه ی م ــای جامع نقص ه
صحیــح مــردم نســبت به ســرطان اســت. 

ــه  ــه ب ــناس اســت ک ــه ی زیست ش وظیف
هــر وســیله و از هــر کانــال ممکــن ایــن 
ــی  ــرد. زندگ ــن بب ــی را از بی ــدم آگاه ع
ــر  ــی فرات ــد خیل ــک زیست شــناس، بای ی
یــک  و  نفــره  چهــل  کالس  یــک  از 
ــد  ــد و بای ــره باش ــزده نف ــگاه پان آزمایش
بــا اجتمــاع تعامــل فعــال داشــته باشــد. 
یکــی از راه هــای ارتباطــی، فضــای نشــر 
اســت. در صنعــت نشــر دیگــر صرفــاً بــا 
جامعــه ی کوچــک اطــراف خــود تعامــل 
ــدازه ی  ــه ان ــما ب ــه ی ش ــد و جامع نداری
ــن  ــود. از ای ــزرگ می ش ــما ب ــور ش کش
ــترده تری  ــاط گس ــوان ارتب ــق می ت طری
داشــت، بــرای ترویــج علــم به مثابــه 

ــی. ــرای زندگ روشــی ب

ابزار هــای  زیست شــناس  یــک 
زیــادی دارد کــه بتوانــد علــم خــود را از 
ــال و  ــردی انتق ــه کارب ــزی ب فضــای فانت
ــد و  ــا ده ــی ارتق ــه ســطح عموم آن را ب

بــرای همــه قابل اســتفاده کنــد.

زیستشناســی، علــم در
چطــور را ایــران جایــگاه

میکنیــد؟ ارزیابــی

ســال های  در  پژوهشــی  فضــای 
ــت،  ــته اس ــادی داش ــرفت زی ــر پیش اخی
مثــل  رشــته هایی  در  مخصوصــاً 
میکروبیولــوژی، ایمونولوژی و بیوشــیمی؛ 
ــاط  ــود ارتب ــدم وج ــا ع ــکل م ــی مش ول
ــت.  ــوم اس ــن عل ــی دار بی ــت و معن درس
ــراد  ــکل ای ــن مش ــادی از ای ــش زی بخ
زیست شناســان نیســت و در تمــام علــوم 
شــایع اســت. هــر رشــته ای به طــور 
مســتقل عمــل می کنــد. شــاید ایــن 
ــا  ــند؛ ام ــوب باش ــی خ ــته ها به تنهای رش
ــر  ــی اگ ــد. ول ــی ندارن ــرد هماهنگ عملک
فقــط زیست شناســی را در نظــر بگیریــم، 
ــا در  ــته مخصوص ــي داش ــرفت خوب پیش
ــل  ــه حاص ــیمي ک ــل بیوش ــي مث علوم
ــت  ــر نعم ــغ دکت ــي دری ــاي ب ــالش ه ت
گرگانــي اســت. ایشــان نســلي را تربیــت 
ــادي در  ــد کــه باعــث پیشــرفت زی کردن
ــر  ــاي اخی ــه ه ــران در ده ــیمي ای بیوش

ــدند. ش

آیــاضرورتــیبــرایتحصیــل
ــد؟ ــورمیبینی ــارجازکش درخ

هــر فــرد بــرای خــودش منحصربه فــرد 
اســت، هرکــس بایــد ارزیابــی کنــد کــه 
ــری داشــته  ــد تأثیــر بیش ت کجــا می توان
باشــد. نمی تــوان قضــاوت کــرد کــه 
ــر.  ــا خی ــود دارد ی ــی وج ــاً ضرورت لزوم
ممکــن اســت کســی کــه امــروز تصمیــم 
ــد  ــی بع ــد، مدت ــران بمان ــه در ای دارد ک

ــا بالعکــس.  نظــرش عــوض شــود و ی

می تــوان یــک ایرانــی بــود و از خــارج 
ــران  ــوم ای ــی در عل ــر خوب از کشــور تأثی

ــدن در  ــا مان ــه ب ــوان ک ــت و می ت داش
ــد  ــده را بلن ــه زمین مان ــای ب ــران باره ای
کــرد. ایــن موضــوع خیلــی شــخصی 
ــا  ــوان ب ــاًل نمی ت ــرم اص ــه نظ ــت و ب اس

ــرد. ــن ک ــی آن را تعیی ــم کل حک

ــی بیــن رفتــن  ــرد بــا آگاه اگــر ف
ــان  ــا جری ــد و ب ــاب کن ــدن انتخ و مان
کلــی همــراه نشــود، هــر جــا کــه باشــد 
ــته  ــی داش ــیار مثبت ــر بس ــد تأثی می توان

ــد. باش

اکثــر دوســتان مــن بــرای دوره ی 
ــه  ــراد س ــا اف ــد، این ج ــری ازaینن دکت
از  یــا  می گیرنــد،  پــی  در  را  روش 
بــه  و  می شــوند  منصــرف  تحصیــل 
ــا  ــوند، ی ــازار کار می ش ــر روش وارد ب ه
ترجیــح می دهنــد کــه بماننــد و کار 
کننــد و یــا بــرای امکانــات بهتــر از ایــران 

می شــوند. خــارج 

ــه  ــرای ک ــه اف ــان داده ک ــه نش تجرب
ــری  ــر بیش ت ــد، تأثی ــور می مانن در کش
ــن و  ــد از رفت ــد، چــون بع در حــال دارن
اســتاندارد،  شــرایطی  در  قرار گرفتــن 
فضــای  و  محــدود  امکانــات  تحمــل 
خــاص کشــور ســخت می شــود و عمومــاً 
موفقــی  ایرانــی  می دهنــد  ترجیــح 

ــند. ــق باش ــران موف ــا در ای ــند ت باش

شماچرانرفتید؟!

دقیقــاً همــان دلیلــی کــه باعــث 
ــث  ــد باع ــراد ش ــی از اف ــرت خیل مهاج
مانــدن مــن بــود. درواقــع دو زاویــه دیــد 
ــت و دو  ــوع اس ــک موض ــه ی ــبت ب نس
ــی  ــت، یک ــش گرف ــوان پی ــه را می ت روی
این کــه بمانــم و بــه ســهم خــودم حتــی 
ــت  ــک را درس ــنگ کوچ ــک س ــده ی ش
بنــا کنــم و یــا این کــه جایــی بــروم 
ــا   ــر اســت، ام ــه کار پژوهشــی راحت ت ک
ــخت   ــای س ــه کار ه ــن همیش ــرای م ب

جذاب تــر اســت.

حرفآخر؟

ــد،  ــرای هــر تصمیمــی کــه می گیری ب
ســعی کنیــد رســالتی را بــرای خودتــان 
ــراد  ــن رســالت اف ــد و در ای ــف کنی تعری
و  از خانــواده  ببینیــد،  را هــم  دیگــر 
ــي و  ــه داخل ــا جامع ــه ت ــتان گرفت دوس
جهانــي؛ تصمیمــی را بگیریــد کــه شــما 
را روزبــه روز بــه رســالتتان نزدیک تــر 

ــد. کن
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شــاید تــا یــک دهــه ی پیــش رمزنــگاری از 

DNA  و پی بــردن بــه نــوع بیــامری احتاملــی 

بــرای فــردی کــه دانشــی در زمینــه زیست شناســی 

رویایــی  حتــی  و  غیرممکــن  امــری  نداشــت، 

بــه نظــر می رســید؛ امــا بــا گذشــت زمــان و 

دسرتســی بــه روش هــای ســاده و دســتگاه های 

ــا،  ــه آن ه ــدن هزین ــی و معقول ش ــر مولکول تکثی

افــرادی در ســطح جهــان مشــغول بــه رمز نــگاری 

از DNA خــود، خانــواده یــا حتــی دوســتان خــود 

ــی و رســم شــجره نامه از  شــدند. بیامری هــای ارث

ــا  ــت. ام ــت اس ــن فعالی ــده ی ای ــای عم هدف ه

ــوم  ــان عم ــوژی در می ــن تکنول ــن ای ــا قرار گرف آی

خطراتــی را در پیــش نــدارد و ســوال مهم تــر 

این کــه مــرز اخالقــی هــک  زیســتی تــا کجاســت؟ 

گســرتش ایــن فعالیــت بــرای افــراد غیر متخصــص 

چــه آســیبی را بــه جوامــع در  آینــده نــه چنــدان 

دور خواهــد رســاند؟آیا کلمــه هــک زیســتی بــار 

ــی؟ ــا منف ــت دارد ی مثب

اما واقعا هک زیستی چیست؟

هــک زیســتی تعابیــر متفاوتــی بــه خــود  

بــرای  دقیقــی  تعریــف  هنــوز  و  گرفته اســت 

آن در نظــر گرفتــه نشــده اســت امــا بنــا بــر 

ــه و  ــامل آمیخت ــتی ش ــک زیس ــا، ه ــی از آن ه یک

شــالوده ای از زیســت شناســی کاربــردی و اصــول 

اخالقــی هکرهــا تعریــف می شــود. ایــن تعریــف 

ــک  ــاده، ه ــان س ــه زب ــت. ب ــده اس گاه  گمراه کنن

ــیوه های  ــرتده ای از ش ــف گس ــامل طی ــتی ش زیس

تعییــن  و  خود مختــار  بیولــوژی  بــرای  ســاده 

ــه  ــر ب ــی دیگ ــت. در تعریف ــه اس ــی در خان توال

چــه  میکروارگانیســم ها،  ژنتیکــی  دســتکاری 

قانونــی و چــه غیر قانونــی اطــالق مــی شــود. 

علــم هــک زیســتی از جنبش-هــای غیردولتــی 

جانــداران  بــه  عالقه منــد  دانشــجوی  عــده ای 

نوظهــور و دســتکاری ژنتیکــی آن هــا برآمــده و بــا 

این کــه هنــوز جایــگاه خــود را پیــدا نکرده اســت؛ 

امــا در حــال گســرتش در متــام ســطوح علمــی، چــه 

از دانش آمــوزان و دانشــجویان و چــه از افــراد 

غیر متخصــص و عــادی جوامــع اســت. 

جنبش هــای هــک زیســتی بــه رسعــت پــا 

آزمایشــگاه های  نهاده اســت.  گســرتش  بــه 

ــع آوری  ــگ، جم ــی تنگاتن ــه ی علم ــرتک، رابط مش

دانشــمندان   و  افــراد  ایده هــای  گردهم آیــی   و 

باعــث پیرشفــت چشــمگیر آن در ســال های اخیــر 

  Blucuriuosشده اســت. آزمایشــگاه های مشــرتک

GeneSpace Couter و Culture labsاز جملــه 

ــتی  ــای زیس ــه هکر ه ــه ب ــتند ک ــی هس نهاد های

ــگاه ها  ــن آزمایش ــد. در ای ــایانی کرده ان ــک  ش کم

بــا آمــوزش افــراد عــادی در زمینــه اســتخراج 

بــه  و دسرتســی  آن  توالی یابــی   ،RNAو DNA

ــا خــود  ــد ت ــه آن هــا کمــک می کنن ــی ب ــک ژن بان

ــم در  ــراد مته ــد، اف ــخیص دهن ــا را تش بیامری ه

صحنــه جــرم بــه راحتــی بــا اثــرات بــر جــای 

ــه  ــی گون ــوند و حت ــایی ش ــدن شناس ــده از ب مان

ــی  ــاب و آن را طراح ــود را انتخ ــه ی خ ــاه خان گی

ــد.  ــد دهن و رش

ســازمان ها و نهاد هــای پیــرو در زمینــه ی 

ــگ: بیوهکین

طــور  بــه  کــه  اســت  نهــادی   :  DIYbio

عــادی،  شــهروندان  دسرتســی  اختصاصــی 

ــور، و مهندســان بیولوژیکــی  زیست شناســان آمات

ــی  ــن م ــگاهی ممک ــات آزمایش ــه امکان DIY را ب

ســازد.

BioBricks: ایــن نهــاد جــزو ســازمان عــام 

املنفعــه بــوده و در زمینــه ی ایجــاد قطعــات 

ــرار دادن  ــرتس ق ــتاندارد و در دس ــی اس بیولوژیک

آن هــا فعالیــت دارد.

بــر  مبتنــی  آزمایشــگاه های   :  Genespace

دانشــجویان عالقه منــد کــه در نیویــورک مســتقر 

ــده دارد. ــر عه ــراد را ب ــوزش اف ــت و آم اس

ویروس ها و جنایت های زیستی:

دانشــگاه  بیولوژیســت   Andrew Hessel  

ســلول ها،  اســت  معتقــد  ســینگیوالریتی 

زبانــی   DNA و  هســتند  زنــده  رایانه هــای 

ــر  ــن ام ــت. همی ــا اس ــی آن ه ــرای برنامه نویس ب

ــی  ــداع ویروس های ــه اب ــر ب ــد روزی منج می توان

ــه  ــان ها ب ــن انس ــردن ذه ــرای هک ک ــه ب ــود ک ش

می شــوند.  گرفتــه  کار 

نوپــا  علمــی  ترکیبــی  زیست شناســی  علــم 

اســت. انســان اکنــون مــی توانــد در ســاختار 

ــد  ــات تغییراتــی ایجــاد کن ژنتیکــی گونه هــای حی

 Craig Venter ــد ــردی مانن ــر ف ــویی دیگ و از س

در ســال    2010 توانســت اولیــن حیــات مصنوعی 

را ایجــاد کنــد. امــا متخصصانــی کــه در ایــن زمینه 

فعالیــت دارنــد بــر ایــن باورنــد کــه تخصــص 

ــر  ــی فرات ــا رسعت ــم ب ــن عل ــه ی ای انســان در زمین

ــل طبیعــی در حــال رشــد اســت  از رسعــت تکام

ــا روزی  ــه نهایت ــد ک ــدار می دهن ــدادی هش و تع

از  بــه شــکلی جربان ناپذیــر  ترکیبــی  بیولــوژی 

کنــرتل خــارج خواهد شــد.

ــد  ــداد می توان ــن روی ــت ای ــد اس ــل معتق هس

ــا در  ــه هکره ــود ک ــی ش ــاد جهان ــه ایج ــر ب منج

وجــود  بــه  را  باکرتی هایــی  و  ویروس هــا  آن 

را در  انســان  کــه می تواننــد ذهــن  می آورنــد 

کنــرتل خــود بگیرنــد. بنــا بــه عقیــده وی مهندســی 

ــرز بعــدی محاســبات رایانشــی اســت.  ــک م ژنتی

یــا  ترکیبــی،  زیست شناســی  می گویــد  وی 

ــن  ــات، یکــی از قدرمتند تری نوشــن مصنوعــی حی

فناوری هــای جهــان بــه شــامر مــی رود، ایــن علــم 

زنــده  رایانه هایــی  ســلول ها  می دهــد  نشــان 

 DNA هســتند و زبــان برنامه نویســی آن هــا نیــز

اســت.

ــه ی وی دانشــمندان در انتظــار روزی  ــه گفت ب

گونــه ای  بــه  را  زندگــی  بتواننــد  کــه  هســتند 

جهانــی  بحران هــای  حل کــردن  راســتای  در 

ــت  ــکل برشی ــن ش ــه ای ــه ب ــد ک ــزی کنن برنامه ری

می توانــد ارتباطــی پایــدار را در درون زیســت کره 

به دســت آورد. بــه گفتــه ی وی ایــن علــم بــه 

شــتاب  از  حتــی  و  خواهد کــرد  رشــد  رسعــت 

نیــز ســبقت  رایانــه ای  فناوری هــای  توســعه ی 

خواهــد گرفــت.

کــه  می کنــد  تصــور  را  جهانــی  هســل 

رمزگشــایی  و  چــاپ  را   DNA آن در  می تــوان 

کــرد. امــا وی در ســخرنانی خــود در کنفرانــس 

TEDXAmsterdam هشــدار داد ویروس هــا و 

باکرتی هــا می تواننــد در آن دوره مــواد شــیمیایی 

را بــه مغــز انســان ها ارســال کننــد، می تواننــد 

ــته و  ــر گذاش ــود تأثی ــان خ ــن میزب ــر روی ذه ب

حتــی آن را کنــرتل کننــد. بــرای مثــال ویروســی کــه 

بــه عنــوان واکســن بــه بــدن یــک میزبــان تزریــق 

می شــود را می تــوان بــه گونــه ای برنامه ریــزی 

کــرد تــا رفتارهــای فــرد را در کنــرتل خــود بگیــرد.

نیــز  امنیتــی  متخصــص   Marc Goodman

ــه  ــروز ب ــتی ام ــای زیس ــت جنایت ه ــد اس معتق

جنایت هــای رایانــه ای دهــه هشــتاد شــباهت 

ــکل  ــن مش ــی در آن دوران  ای ــداد کم ــد. تع دارن

را شناســایی کرده بودنــد؛ امــا ایــن بحــران بــه 

رسعــت در حــال رشــد بــود. بــه گفتــه ی گودمــن، 

تروریســم  زمینــه  می توانــد  ترکیبــی  بیولــوژی 

جهــان  در  را  زیســتی  جنایت هــای  و  زیســتی 

فراهــم آورد.

Andrew Hessel  :1 عکس

هسل جهانی 

را تصور می کند 

که می توان 

 DNA در آن

را چاپ و 

رمزگشایی کرد. 

“

”
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زیست شناسی نوین و 
آرمان شهر جهانی

آدمــی  دیرینــۀ  آرزوهــای  از  یکــی 
دســت یابی بــه نوعــی نظــام اجتماعــی بوده 
کــه در آن نــه فقــط خبــری از نابرابری هــا، 
دردهــا و رنج هــای رایــج نباشــد، بلکــه همۀ 
ــش  ــایش و آرام ــری، آس ــراد آن در براب اف
ــی  ــن نظام های ــد. چنی ــه ســر ببرن ــل ب کام
ــهر(  ــی: آرمان ش ــا« )فارس ــرب »اتوپی در غ
و در شــرق »مدینــۀ فاضلــه« )فارســی: 
کــم  می شــوند.  نامیــده  نیک شــهر( 
ــن  ــه در ای ــمار اندیشــمندانی ک نیســت ش
ــه  ــود ب ــاری از خ ــا اندیشــیده و آث زمینه ه
یــادگار گذاشــته اند. مثــاًل، افالطــون  )347 
- 427 ق.م( را می تــوان یکــی از نخســتین 
متفکــران ایــن رشــته دانســت. او در رســالۀ 
»جمهــور« خــود نوعــی نیک شــهر آرمانــی 
را بــه طــور مشــروح توصیــف کــرده اســت. 
ــه  ــور1« اســت ک ــاس م ــر »توم ــال دیگ مث
عنــوان  بــا  کتابــی  در  ســال 1516  در 
ــی  ــره ای خیال ــف جزی ــه توصی ــا2« ب »اتوپی
و آرمانــی در اقیانــوس اطلــس پرداخــت. از 
ــی را یکــی از  ــز ابونصــر فاراب مســلمانان نی
ــۀ  ــه اندیش ــد ک ــانی می دانن ــتین کس نخس
»نیک شــهر« را رواج داد. او »نیــک شــهر« 
ــفی و  ــه های فلس ــۀ اندیش ــر پای ــود را ب خ
در قالــب مفاهیــم اســالمی پیشــنهاد کــرد. 
جهــان  از  لحظــه ای  بیاییــد  اکنــون 
آرمان شــهر  نوعــی  و  شــویم  دور  واقــع 
ــذای  ــه در آن غ ــم ک ــور درآوری ــه تص را ب
ــس در آن از  ــد، هیچ ک ــراوان باش ــالم ف س
گرســنگی در رنــج نباشــد، محیــط زیســِت 
ــدارِی کامــل باشــد، کســی بیــم  آن در پای
تخریــب و ناپایــداری محیــط زیســت آن را 
نداشــته باشــد، انرژی هــای پــاک در آن در 
دســترس  باشــند و همــۀ شــهرونداِن آن در 

ــد.  ــر ببرن ــه س ســالمت ب
در نــگاه نخســت ایــن آرمان شــهر دســت 
یــک  هــر  چــون  می نمایــد.  نایافتنــی 
از ایــن خــرده آرمان هــا خــود چالشــی 

Sir Thomas More .1

Utopia .2

ترســناک و دشــوار بــه نظــر می رســد. 
از  هیچ کــدام  بــه  نمی تــوان  ظاهــراً 
ــای  ــه به ــر ب ــید، مگ ــا رس ــن آرمان ه ای
دور شــدن از آرمان هــای دیگــر. مثــاًل، 
ــتر  ــرژی بیش ــرف ان ــدون ص ــوان ب نمی ت
ــا  ــه دســت آورد ی ــذا ب ــدار بیشــتری غ مق
نمی تــوان بــدون آســیب رســاندن بــه 
ــرژی بیشــتر دســت  ــه ان محیــط زیســت ب

ــت.  یاف
و  دانشــمندان  حــال،  ایــن  بــا  امــا 
ــر،  ــای اخی ــۀ پژوهش ه ــر پای ــان ب محقق
بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ایــن 
اســت  تحقق پذیــر  آرمانــی  جهــان 
زمینــۀ  در  بشــری  پیشــرفت های  و 
علــوم تجربــی او را بــرای رســیدن بــه 
ــرد.  ــد ک ــاری خواه ــه ای ی ــن جامع چنی
آنــان بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه 

را  آن  تــوان  نویــن«  »زیست شناســی 
دارد کــه آدمــی را بــه ایــن جهــان 

برســاند.   آرمانــی 
ــم  ــن« دره اســاس »زیست شناســی نوی
بســیاری  یکپارچه ســازِی  و  تنیدگــی 

زیررشــته های  از 
ســی  یست شنا ز

تنیــدن  درهــم  و 
فیزیــک،  بــا  زیست شناســی 

ریاضیــات،  و  رایانــه ای  علــوم  شــیمی، 
در  توانــا  جامعــه ای  ایجــاد  بــرای 

ــی  ــی اجتماع ــائل علم ــا مس ــارزه ب مب
رشــته های  از  کــه  دانشــی  اســت. 
درهم تنیــده و متعــدد بــه دســت 
عمیق تــر  درک  ســبب  می آیــد، 
نیــز  و  زیســتی  سیســتم های 
ــرای  ــای زیســتی ب ایجــاد راه حل ه
ــه  مســائل اجتماعــی می شــود. البت
از رشــته های مختلــف  هیچ یــک 
ــک  ــز هیچ ی ــاوری هرگ ــوم و فن عل
بــه تنهایی نخواهد توانســت مســائل 

غذایــی، انرژیایــی، محیــط زیســتی و 

ــل  ــد. سیاســت، عوام ســالمت را چــاره کن
ــل  ــیاری عوام ــادی و بس ــی، اقتص اجتماع
و هــم در  دیگــر هــم در هدف گــذاری 
ــد.  ــده دارن ــای عم ــداف نقش ه ــق اه تحق
ــن دانشــمندان  ــای بی ــع، همکاری ه در واق
علــوم زیســتی و علــوم اجتماعــی توســعه و 
ــر  ــی را امکان پذی ــای عمل ــرد راه حل ه کارب
»زیست شناســی  درحالی کــه  می کننــد. 
نویــن« تــوان ایــن را دارد کــه مجموعــه ای 
ــه و  ــرای جامع ــا را ب ــا و راه حل ه از ابزاره
ــی را  ــد و آدم ــم کن ــائل آن فراه ــل مس ح

بــه نیــک شــهری آرمانــی برســاند. 
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همه چیــز در مــورد فیلــد گلســتان 
ــوع  ــه درس تن ــاز شــد ک از روزی آغ
زیســتی بــه عنــوان درســی اختیــاری 
در گــروه زیست شناســی دانشــگاه 
ــه رســمیت شــناخته شــد.  ــران ب ته
دکتــر  پیشــنهاد  بــه  درس  ایــن 
ــی، کــه از ســال 1366 بررســی  آخان
فلــور و پوشــش گیاهــی پــارک ملــی 
گلســتان را آغــاز کــرد، ارائه شــد 
و بــا اســتقبال جمــع کثیــری از 
از همــه ی گرایش هــا  دانشــجویان 
ــرار  ــدا ق ــان ابت ــد. از هم ــه ش مواج
بــر ایــن شــد کــه در آخــر تــرم 
ســفری در راســتای ســرفصل های 
گلســتان  ملــی  پــارک  بــه  درس 
صــورت بگیــرد. در نهایــت 6 خــرداد 
مــاه ســاعت 8 صبــح بــه همــراه 
40 نفــر از دانشــجویانی کــه ایــن 
ــم  ــتند و خان ــی را داش ــد درس واح

جمشــیدی خبرنــگاری کــه چندیــن 
ــه  ســال، تمــام توجهــش معطــوف ب
حفاظــت از محیــط زیســت بــود، 
ــتان  ــی گلس ــارک مل ــمت پ ــه س ب
ــد  ــم. در طــول راه چن حرکــت کردی
ــار توقــف داشــتیم و دکتــر آخانــی   ب
ــش  ــرات پوش ــا تغیی ــا را ب ذره ذره م
در  کــه  تخریب هایــی  و  گیاهــی 
ــود، آشــنا  ــه ب ــه صــورت گرفت منطق

ــرد. ک
منطقــه ی  در  توقــف  اولیــن 
ــود، ناحیــه ای کــه کامــاًل  جاجــرود ب
 Cupressus( نقــره ای  ســرو  توســط 
 . شــده بود  پوشــیده     )arizonica

از  قبــاًل پوشــیده  منطقــه ای کــه 
درخــت بــادام بــود ولــی امــروزه 
بــه علــت چــرای بی رویــه دام هــا 
و تخریــب شــدید انســانی اثــری 
از درخــت بــادام وجــود نــدارد و 
ــی  ــه باق ــره ایســت ک ــرو نق ــا س تنه
ــرو  ــه س ــی ک ــت. در صورت مانده اس
نقــره ای گونــه ی بومــی ایــن منطقــه 
نیســت و بهتــر بــود بــرای جلوگیــری 
از  گیاهــی  پوشــش  تخریــب  از 
گیاهــان بومــی منطقــه اســتفاده 

. می شــد
ــود.  ــوه ب ــدی در فیروزک ــف بع توق
و  خشــک  منطقــه ای  این کــه  بــا 
می آیــد  به حســاب  کوهســتانی 
ــی آب دوســت  ــان گندم وجــود گیاه
جالــب بــود کــه علتــش وجــود 
ــه  ــن منطق ــیار در ای ــای بس تاالب ه

ــت.  اس
ــه ی گــدوک  بعــد از عبــور از گردن
ورســک،  روســتای  از  عبــور  و 
شــروع  هیرکانــی  جنگل هــای 
ــه  ــهرهایی ک ــای ش ــدند.در بلوار ه ش
در ایــن مناطــق وجــود داشــتند 
ــان  ــان و درخت ــدن گیاه ــای دی به ج
بومــی منطقــه اکثــراً شــاهد گیاهــان 
و درختــان غیربومــی بودیــم، ازجمله 
 )Ailanthus altissima( ــر ــت عرع درخ
کــه در خیلــی از مناطــق حالــت 
مهاجــم پیــدا کرده اســت و کامــاًل 
ــه  ــا بیگان ــور م ــبز کش ــای س ــا فض ب
ــبز  ــای س ــور در فض ــا به وف ــت ام اس

می شــود. دیــده 
و  بــه ســاری  رســیدن  از  بعــد 
جلگــه ی مازندرآن کــه خاســتگاه ببــر 
ــیدی  ــم جمش ــت خان ــدران اس مازن
بــرای مــا از علــل انقــراض ببــر 
ــه  ــده ی آن ک ــل عم ــدران و دلی مازن
ــتگاه آن  ــن زیس ــن رفت ــان از بی هم
یعنــی همــان جلگــه ی مازنــدران 

ــد. ــت گفتن اس
ــمال  ــتان در ش ــی گلس ــارک مل پ
اســتان  شــرق  ایــران،  شــرقی 
اســتان  غربــی  شــمال  گلســتان، 
ــمنان   ــتان س ــمال اس ــان و ش خراس
ــارک  ــاحت پ ــت. مس ــه اس قرارگرفت
حــدود 87242 هکتــار و محیــط آن 
147 کیلومتــر اســت. محیــط پــارک 
بــه شــکل مثلــث اســت کــه در رأس 

در  و  قره بیــل  ربــاط  آن روســتای 
ــارک پاســگاه  شــرقی ترین قســمت پ
میرزابایلــو می باشــد. قاعــده ی پــارک 
نیــز در قســمت غربــی قــرار دارد کــه 
غربی تریــن  در  تنــگ راه  روســتای 
واقــع  پــارک  ورودی  در  و  نقطــه 
ــز  ــا نی شــده اســت. محــل اقامــت م
در کمــپ محیط بانــی در روســتای 

ــود.  ــگ راه ب تن
آخانــی  دکتــر  ابتــدا  اول  روز 
ــی  ــارک مل ــت پ ــا از موقعی ــرای م ب
گلســتان، قدمــت حفاظــت از آن، 
را  پــارک  کــه   رشــته کوه هایی 
ــای  ــداد گونه ه ــد، تع ــه می کن احاط
دوره هــای  اهمیــت  شناخته شــده، 

ــن  ــناختی  و همچنی زمین ش
اطالعاتــی دربــاره ی 

کــه  گونه هایــی 
ــی  ــارک مل در پ
وجــود دارنــد 

صحبــت 
کردنــد. بعــد 
این کــه  از 
در  کمــی 

ــتیم  ــارک گش پ
گیاهــان  بــا  و 

منطقــه  پوشــش  و 
ــلیاری  ــای س ــدیم آق ــنا ش آش

ــز  ــتان نی ــی گلس ــارک مل ــر پ مدی
ــراه  ــه هم ــا ب ــتند و م ــا پیوس ــه م ب
ــارک  ــه ی بررســی پ ــه ادام ایشــان ب
پرداختیــم. بعدازظهــر آن روز بــه 
ــط  ــاالن محی ــی از فع ــراه جمع هم
ــروج  ــرای خ ــی ب ــه تجمع زیســت  ب
جــاده ی آســیایی از پــارک ملــی 
ــع  ــن تجم ــم.در ای گلســتان پرداختی
اعتــراض خــود را نســبت بــه تبعــات 
ــارک  ــب پ ــاده از قل ــور ج ــی عب منف
ملــی گلســتان اعــالم داشــتیم و 
ــت و  ــه دول ــرای مصوب ــتار اج خواس
خــروج ایــن جــاده از پــارک شــدیم. 
عبــور جــاده آســیایی از قلــب پــارک 
ملــی گلســتان ضمــن قطــع ارتبــاط 
اکولوژیــک در دو ســمت ایــن جــاده 
ــادی  ــداد زی ــت تع ــده اس ــث ش باع
ارزشــمند  جانــوری  گونه هــای  از 
ازجملــه پلنــگ، خــرس قهــوه ای 
ــته  ــال گذش ــد س ــی چن ــرال ط و م
خودروهــای  بــا  برخــورد  براثــر 
عبــوری در ایــن جــاده از بیــن بروند. 
تاکنــون تعــداد زیــادی زخمــی شــده 
بخش هــای  در  مدتــی  از  پــس  و 

و  تلف شــده اند  پــارک  از  دیگــری 
کســی متوجــه آنــان نشده اســت.

و  پــارک  از  جــاده  خــروج  بــا 
بتنــی  دیواره هــای  برداشــتن 
جانــوران  ارتبــاط  آن،  طــرف  دو 
جنوبــی  و  شــمالی  قســمت های 
ــی در  ــرار خواهــد شــد ول ــارک برق پ
ــی  ــاهد جدای ــورت ش ــن ص ــر ای غی
از  یکــی  در  اکولوژیکــی  کامــل 
طبیعــی  مناطــق  ارزشــمندترین 

بــود.  خواهیــم  کشــور 
نزدیــک  بــا  تجمــع  از  بعــد 
ــر روی  ــاب ب ــروب آفت ــه غ ــدن ب ش
دیوار هــای بتنــی جــاده بــه یــاد 
پلنــگان و حیواناتــی کــه جــان خــود 
ــن جــاده از دســت  را در ای
شــمع  بودنــد،  داده 

روشــن کردیــم.
بــه  دوم  روز 
ســمت دیگــری 
ــی  ــارک مل از پ
بــه  گلســتان 
دشــت  نــام 
یلــو  با ا ز میر
ناحیــه ای  رفتیــم. 
هرچنــد  بــه ازای  کــه 
صــد متــر انــدازه ی درخت هــا 
کوچک تــر و پوشــش مناطــق بــه 
نزدیک تــر  درختچــه زار  پوشــش 
می شــد. ایــن منطقــه از نظر پوشــش 
کامــاًل نســبت بــه مرکــز پــارک 
ــه ی دشــتی  ــن منطق ــاوت بود.ای متف
قســمت های  خشــک ترین  از  نیــز 
از  به حســاب می آیــد کــه  پــارک 
ــیده  ــوره زار پوش ــه و ش ــتپ دامن اس
ــاغ در  ــوه آلوب ــای ک شده اســت یال ه
مقایســه بــا ســایر نقــاط کوهســتانی 
منظم تــر و یکنواخت تــر می باشــد 
در  می تــوان  را  نظــم  ایــن  کــه 
نیــز  گیاهــی  پوشــش  نوار بنــدی 
ــن  ــرد. یکــی از جالب تری مشــاهده ک
و زیباتریــن ویِژگــی ایــن کوه هــا 
صخــره ای  دیواره هــای  وجــود 
بســیار عمیــق اســت کــه بــه شــکل 
داس از غــرب بــه شــرق امتــداد 
ایــن  در  اتفــاق  جالب تریــن  دارد. 
ــود  ــی ب ــاهده ی آهوهای ــه مش منطق
ــه این ســو و آن ســو  کــه در دشــت ب

. ختنــد می تا
آق ســو  آبشــار  بــه  ســوم  روز 
مــرز  در  آبشــار  ایــن  رفتیــم. 

خراســان  و  گلســتان  اســتان های 
ارتفــاع  بــا  و  دارد  قــرار  شــمالی 
تقریبــی 15 متــر، یکــی از آبشــارهای 
ــد. ــمار می آی ــه ش ــران ب ــزه ای ای خ

ــه ی  آبشــار آق ســو در مســیر رودخان
ــل  ــت قب ــتان و درس ــمه ی گلس چش
از تونــل گلســتان قرارگرفته اســت. 
ــم  ــار ه ــه آبش ــیدن ب ــیر رس در مس
فــرم پلــه ای زیبایــی کــه توســط 
ــاد  ــی ایج ــورت طبیع ــه به ص رودخان
ایــن  زیبایی هــای  شده اســت، 
کرده اســت.  دوچنــدان  را  منطقــه 
جنگلــی  منطقــه ی  وارد  وقتــی 
بعــد از آبشــار شــدیم بــا دیــدن 
زباله هایــی  تأســف بار  منظــره ی 
را  رودخانــه  و  جنــگل  کــف  کــه 
بــه  تصمیــم  کرده بودنــد  فــرش 
ــه  ــم و ب ــا گرفتی ــردن زباله ه جمع ک
طــرز حیــرت آوری تنهــا از منطقــه ای 
کوچــک بیــش از 4 کیســه ی بــزرگ 
ــه  ــر ب ــم. بعدازظه ــه جمــع کردی زبال
ــرای  ــان بازگشــتیم و ب محــل اقامتم
ــاده شــدیم. ــران آم ــه ته بازگشــت ب

دل کنــدن از تنگــه راه ، پــارک ملی 
گلســتان، چشــمه ی  گراز)چشــمه ای 
کــه در محــل اقامتمــان قــرار داشــت 
ــاب  ــش انتخ ــام را برای ــن ن ــا ای و م
کردیــم(، بــن )گــرازی کــه بــه همراه 
اقامتمــان  محــل  در  خانــواده اش 
زندگــی می کردنــد( و محیط بانــان 
ســخت ترین  مهربــان  و  دلســوز 

ــود. ــفر ب ــش س بخ
ســمت  بــه  چهــارم  روز  صبــح 
ــه  ــس ب ــم و پ ــت کردی ــران حرک ته

بازگشــتیم. تهــران 

مساحتپارک
حدود87242

هکتارو
محیطآن147
کیلومتراست.

“

”

عبورجاده
آسیاییاز
قلبپارک
ملیگلستان
باعثشده
استتعداد
زیادیاز
گونههای
جانوری
ارزشمند

ازجملهپلنگ،
خرسقهوهای
ومرالبراثر
برخوردبا
خودروهای

عبوریدراین
جادهازبین

بروند.

”

“

 مجله علمی-تخصصی دنــــــــــــــا                                                    نقل و گفتامن / تنوع زیستی در گلستان

تنوع زیستی در گلستان

نگین کتال
دانشجوی کارشناسی علوم گیاهی دانشگاه تهران

Negin.katal@ut.ac.ir

1819



ســفر علمــی 9روزه ی دانشــجویان 
ــز  ــره ی هرم ــه جزی ــی، ب جانورشناس
ــرگان  ــه ی کالس بی مه ــه در ادام ک
بــه منظــور مشــاهده و شناســایی 
آن  بومــی  جانــوری  گونه هــای 
منطقــه در نظــر گرفتــه شــده بود، از 

ــد. ــاز ش ــاه آغ روز 25 دی م
در ایــن ســفر اســاتید گرامــی 
ــان و  ــر رحیمی ــاری، دکت ــر س دکت
جنــاب آقــای پارســا بــه عنــوان 
همراهــی  را  مــا  راهنمــا  اســاتید 

کردنــد.
ــن  ــت از راه آه ــا حرک ــا ب ــفر م س
تهــران بــه مقصــد بندرعباس شــروع 
شــد. ســاعت 9 صبــح روز جمعه، 26 
ــیدیم.  ــاس رس ــه بندرعب ــاه ب دی م
ــمت آب  ــه س ــوس ب ــا اتوب ــپس ب س
در  کردیــم.  حرکــت  گنــو  گــرم 
ضمــن توقفمــان در ایــن منطقــه بــه 
مشــاهده ی تنــوع گونه هــای گیاهــی 
پرداختیــم. ســاعت 2  و جانــوری 

ــه  ــار ب ــد از صــرف ناه ــر بع بعدازظه
اســکله رفتیــم و بــا کشــتی بــه 
طــرف جزیــره بــه راه افتادیــم. بعــد 
ــز در  ــره ی هرم ــه جزی ــیدن ب از رس
از  حفاظــت  ســاختمان  خوابــگاه 

ــدیم. ــاکن ش ــت س ــط زیس محی
 10/27 مــورخ  شــنبه  صبــح 
نمونه بــرداری در ســاحل ماســه ای 
ــاحل  ــنگ و س ــنگ و تخته س ــا س ب
گلــی بــا قلوه ســنگ و تختــه ســنگ 
ــان روز،  ــر هم ــت. عص ــورت گرف ص
ــده  ــع ش ــای جم ــروه نمونه ه ــر گ ه
ــا اســتفاده از کتاب هــای راهنمــا  را ب
شناســایی کــرد. از نمونه هــای مهــم 
Cerasto�  . ــه ــوان ب ــش می ت ــن بخ ای

 derma sp. ،Neritidea sp. ،Conus sp.
Astrea sp. ،Siphonaria sp، و جلبــک 

Codium geppi اشــاره کــرد.

دی   28 یک شــنبه،  روز  صبــح 
ســاحل  از  بازدیــد  بــرای  مــاه، 
صیــادی حرکــت کردیــم. دکتــر 
ــه معرفــی  ســاری در ایــن منطقــه ب
پرداختنــد.  صید شــده  جانــوران 

مهم تریــن صیــد منطقــه مارآبــی 
ــان  ــار جه ــمی ترین م ــه س ــود ک ب
و  ســاردین  ماهی هــای  اســت. 
میــان  در  نیــز  گیش ماهی هــا 
صید هــا مشــاهده شــدند. ســطح 
دارای   ، ســاردین  ماهــی  شــکم 
ــت  ــد اس ــغ  مانن ــتگی های تی برجس
ــک  ــی ی ــوع ماه ــن ن ــرای ای ــه ب ک
ــد  ــه حســاب می آی ــزه ب ــت ممی صف
را  آن  می تــوان  راحتــی  بــه  و 
ــغ  ــتگی تی ــرد. برجس ــایی ک شناس
ــه  ــی، در مقایس ــد در گیش ماه مانن
بــا ماهی هــای ســاردین در فاصلــه ی 
بیــن ســطح شــکمی و بالــه ی دمــی 

ــت . ــه اس ــرار گرفت ق
ــای  ــر صید ه Mantis shrimp از دیگ

اعضــای  توســط  شــده  مشــاهده 
گــروه بــود. در ایــن نــوع از میگوهــا 
کارایــی  کنــد  و  تنــد  عضــالت 
و  اســت  کــرده  پیــدا  بیش تــری 
ــه همیــن دلیــل افــراد ایــن گــروه  ب
ــی  ــیار باالی ــرعت بس ــت، س در حرک

ــد . دارن
در ادامـه بعـد از خـوردن صبحانـه 

از  بـه سـاحل ماسـه ای رفتیـم. 
توجـه  جالـب  نـکات 

ایـن بخش 

ردپاهـای  مشـاهده ی  بازدیـد،  از 
بـه  بنـا  بـود.  بومـی  پرنـدگان 
توضیحـات اسـاتید راهنمـا، ردپاهای 
بـزرگ متعلق بـه پرنـده ی حواصیل، 
ردپاهای متوسـط متعلق بـه پرنده ی 
بی دمـک و ردپاهـای کوچـک مربوط 
بـه پرنـده ی آب چلیـک بـود. در این 
میـان رده پاهایـی پـره دار نیـز توجـه 
گـروه را جلـب کـرد کـه متعلـق بـه 

بـود. پرنـدگان کاکایـا 
ــی  ــنبه، 29 دی، تمام در روز دوش
ــا  ــه ب ــمارش نمون ــرای ش ــا ب گروه ه
کــوادرات بــه ســاحل شــنی رفتنــد. 
مــورد  کوادرات هــای  انــدازه ی 
ــد روش  ــود. چن ــتفاده 50*50 ب اس

ــرای   ب

ــود دارد. در  ــتفاده ازquadrate وج اس
ــی  ــا از شــیوه ی تصادف ــن ســفر م ای
ــن کار،  ــرای ای ــم. ب ــتفاده کردی اس
quadrate را بــه صــورت تصادفــی 

بــرروی زمیــن پرتــاب نمودیــم و 
منطقــه ی قــرار گرفتــه در داخــل آن 
را مــورد بررســی قــرار دادیــم. بســته 
بــه ایــن کــه چــه ســطح و ارتفاعــی 
ــر  ــود، ه ــر ب ــد نظ ــی م ــرای بررس ب
درون  را  مشــخصی  حجــم  بــار 
ــم و  ــی ریختی ــای مخصوص صافی ه

ــم. ــو دادی ــا شست وش ــا آب دری ب
دارای  هریک  صافی ها  این 

اندازه ی منافذ  با  توری هایی 
مختلفی 
هستند 

هم  روی  بر  کوچک  به  بزرگ  از  که 
به  توجه  با  را  ذرات  و  گرفته  قرار 
می  تفکیک  یکدیگر  از  اندازه هایشان 

کنند.
ــک  ــر ی ــوری در ه ــای جان گونه ه
از ایــن قســمت های جــدا شــده، 

ــد. ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس م
بــرداری  نمونــه  دومیــن  در 
quadrate را بــه صــورت تصادفــی 

ــا  ــداد صدف ه ــم و تع ــاب کردی پرت
را در هــر مرتبــه شــمارش نمــوده و 

میانگیــن گرفتیــم.
از  نمونه گیــری  بعــدی  روز  در 
پالنکتون هــا بــا تــور پالنکتون گیــری 
کــه دارای پارچــه ای از جنــس مــش 
و مخزنــی در انتهــا اســت، انجــام 
دیواره هــای  در  شــد. 
تــور  مخــزن 
یی  مســتطیل ها
دارد  وجــود 
دارای  کــه 
از  تور هایــی 
ــش  ــس م جن
منافــذ  بــا 
ریــز  بســیار 
ــت و فقط به  اس
ــازه ی عبور  آب اج
از  پــس  می دهــد. 
پالنکتون هــا  نمونه گیــری، 
را زیــر میکروســکوپ فــاز کنتراســت 
ســاختمان محیــط زیســت مشــاهده 
را  زیــر  نمونه هــای  و  کردیــم 

دادیــم. تشــخیص 
.Acantera sp: ایــن موجود همیشــه 

خــاردار مشــاهده مــی شــود. خارهــا 
بــه کپســول مرکــزی وصــل هســتند 

و  بــزرگ  می تواننــد  و 
ــوند. ــک ش کوچ

D in o f e l � .

 lagel lata

ــا.  ــروه دوتاژه ای ه ــه گ ــق ب sp: متعل
 .Ucampia sp: از دیاتوم ها.

کوه هــای  بــه  چهار شــنبه  روز 
بــه  و  رفتیــم  جزیــره  شــمالی 
مهــره داران  میدانــی  مشــاهدات 
مهــم  نمونه هــای  از  پرداختیــم. 
ایــن بخــش می تــوان بــه جبیــر 
و  چــکاوک  و  قمــری  پرنــدگان  و 
ــاره  ــده ی Peristorus rupestris اش خزن

ــرد. ک
صبــح روز پنج شــنبه 1 بهمــن، 
ــاس  ــمت بندرعب ــه س ــتی ب ــا کش ب
مــدت  بــه  و  کردیــم  حرکــت 
توقــف  شــهر  ایــن  در  دوســاعت 
ــه  ــوس ب ــا اتوب ــپس ب ــتیم. س داش
کردیــم  حرکــت  راه آهــن  طــرف 
و 8 صبــح روز جمعــه بــه تهــران 

رســیدیم.
ایــن  خاطــره ی  تردیــد  بــدون 
ســفر علمــی کــه بــا کســب تجاربــی 
ارزشــمند پیرامــون زندگــی گروهــی 
ــا  ــک م ــک ت ــاد ت ــود؛ در ی ــراه ب هم

ــود. ــد ب خواه
 

ردپاهای
بزرگمتعلق
بهپرندهی
حواصیل،

ردپاهایمتوسط
متعلقبه

پرندهیبیدمک
وردپاهای

کوچکمربوط
بهپرندهیآب
چلیکبود.

“

”

عکس2: ماهی ساردین، عکاس: نیلوفر جعفری

عکسTrachychardium sp :4. ، عکاس: 
نیوشا اصغرپور

مهمترین
صیدمنطقه
مارآبیبودکه
سمیترینمار
جهاناست.

“

”

 ،nudibranchia عکس3: نرم تن
عکاس: نیوشا اصفرپور

عکس1: مرغ زنبورخوار، عکاس: 
سمانه پازوکی
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ـــی  ـــتگی عموم ـــه خس ـــن ب ـــتگی مزم خس
ــدت  ــه مـ ــه بـ ــود کـ ــالق می شـ ــدن اطـ بـ
ایـــن  باشـــد.  داشـــته  ادامـــه  طوالنـــی 
خســـتگی در تمـــام بـــدن گســـترش پیـــدا 
کـــرده و باعـــث کاهـــش فعالیـــت بدنـــی و 
ـــتم های  ـــم در سیس ـــروز عالئ ـــرد و ب ـــوان ف ت
ــالح  ــه اصطـ ــود، کـ ــدن می شـ ــف بـ مختلـ
ســـندرم بـــه همیـــن موضـــوع اشـــاره دارد. 
ـــک  ـــع ی ـــن در واق ـــتگی مزم ـــندرم خس س
اختـــالل ناتوان کننـــده اســـت کـــه بـــا 
خســـتگی شـــدید کـــه اصلی تریـــن عالمـــت 
اســـت حداقـــل بـــه مـــدت 6هفتـــه در 
ــودکان(  ــه در کـ ــه هفتـ ــاالن )و سـ بزرگ سـ
درمـــان  خـــواب   و بـــا  بـــوده  همـــراه 
نمی شـــود. ایـــن خســـتگی ناشـــی از علـــل 
ــمی  ــای جسـ ــوده و فعالیت هـ ــکی نبـ پزشـ
ــأله را  ــن مسـ ــت ایـ ــن اسـ ــی ممکـ و روانـ

تشـــدید کنـــد.
ـــوم ـــهازمفه ـــهک ـــوعآنچ درمجم
Chron� ـــن” ـــتگیمزم ـــندرمخس )“س
میتـــوان )ic fatigue syndrome
ـــن ـــاای ـــت.ام ـــتگیاس ـــد،خس فهمی
ـــراب ـــاد،اضط ـــدازکارزی ـــتگیبع خس
نمیدهـــد، رخ بیخوابـــی یـــا
بلکـــهایـــنخســـتگیازنـــوع
شـــدیدوخطرنـــاکمیباشـــدوبـــا
ـــی ـــتبدن ـــتنفعالی ـــتراحتوداش اس

ــن ــیرود.ایـ ــننمـ ــیازبیـ وذهنـ
ــه ــدنرااحاطـ ــامبـ ــتگیتمـ خسـ
ـــرد ـــوانف ـــیوت ـــتبدن ـــردهوفعالی ک

راکـــممیکنـــد.
بیولوژیکـــی،  مکانیســـم های  گرچـــه 
ــور  ــرای ظهـ ــی بـ ــی و روانـ ــی، عفونـ ژنتیکـ
ایـــن ســـندرم مطـــرح شده اســـت امـــا 
ــرا ایـــن  هنـــوز مشـــخص نیســـت کـــه چـ
ســـندرم بـــه وجـــود می آیـــد و علـــت 
ســـندرم خســـتگی مزمـــن بـــرای محققـــان 
و پزشـــکان ناشـــناخته و رازآلـــود اســـت. 
ـــی  ـــل متفاوت ـــه عل ـــد ک ـــن باورن ـــان برای محقق
از جملـــه ویروس هـــا، افـــت فشـــار خـــون، 
و  بـــدن  ایمنـــی  سیســـتم  در  اختـــالل 
مشـــکالت هورمونـــی، می تواننـــد در بـــه 
ـــند.  ـــل باش ـــندرم دخی ـــن س ـــدن ای ـــود آم وج
در بعضـــی مقـــاالت آمـــده اســـت کـــه 
ســـندرم خســـتگی مزمـــن می توانـــد بعـــد 
از یـــک بیمـــاری )مثـــاًل ســـرماخوردگی( و 
ـــدید رخ  ـــی ش ـــار عصب ـــک فش ـــد از ی ـــا بع ی

دهـــد.
ـــکالتی  ـــروز مش ـــندرم ب ـــن س ـــال ای درهرح
ــه از فـــردی  ــراه دارد کـ ــود به همـ ــا خـ را بـ
بـــه فـــرد دیگـــر براســـاس نـــوع، تعـــداد و 
شـــدت متغیـــر بـــوده و کیفیـــت زندگـــی را 
ــور  ــه طـ ــد. بـ ــرار می دهـ ــر قـ ــت تأثیـ تحـ
ــندرم،  ــن سـ ــه ایـ ــال بـ ــراد مبتـ ــی افـ کلـ
ـــری  ـــت کمت ـــار فعالی ـــراد بیم ـــه اف ـــبت ب نس
از  ناشـــی  مشـــکالت  علی رغـــم  دارنـــد. 
ــش  ــه کاهـ ــر بـ ــه منجـ ــندرم کـ ــن سـ ایـ
ــخصی،  ــغلی، شـ ــف شـ ــای مختلـ فعالیت هـ
اجتماعـــی و تحصیلـــی می شـــود؛ بســـیاری 
از افـــراد درگیـــر بـــا ایـــن بیمـــاری قـــادر 
ــا زندگـــی فـــردی و اجتماعـــی  ــتند تـ هسـ
خـــود را دنبـــال کننـــد امـــا در ایـــن بیـــن 
ــالل  ــا اختـ ــه بـ ــد کـ ــرار دارنـ ــته ای قـ دسـ
در رونـــد عـــادی فعالیـــت و زندگـــی خـــود 
مواجـــه می گردنـــد بـــه گونـــه ای کـــه 
مســـائل ناشـــی از ســـندرم در عمـــل و بـــه 
ــزوی و  ــراد را منـ ــن افـ ــی ایـ ــور حقیقـ طـ

می ســـازد. منفعـــل 
از پزشـــکان و  اعتقـــاد بســـیاری  بـــه 
ــدی  ــد جـ ــندرم تهدیـ ــن سـ ــن، ایـ محققیـ
ـــراد  ـــره وری اف ـــادابی و به ـــالمت، ش ـــرای س ب

جامعـــه محســـوب می شـــود.

ســـندروم خســـتگی مزمـــن بیمـــاری 
قـــرن  اوایـــل  از  و  نیســـت  جدیـــدی 
هجدهـــم بـــه بعـــد بـــا نام هـــای مختلفـــی 
ـــوز  ـــال هن ـــن ح ـــا ای ـــت. ب ـــده اس شناخته ش
ــت،  ــی اسـ ــای داغـ ــوع بحث هـ ــم موضـ هـ
زیـــرا بـــا آنکـــه تشـــخیص آن افزایـــش 
یافتـــه اســـت، ولـــی بســـیاری از مـــردم 
)به خصـــوص کارشناســـان و مـــردم عـــادی) 
ـــته و آن  ـــک داش ـــندرم ش ـــن س ـــود ای در وج

را نوعـــی کســـالت روانـــی می داننـــد.
ـــتگی  ـــندرم خس ـــدن س ـــم درک نش علی رغ
مزمـــن طبـــق تحقیقـــات ثابـــت شده اســـت 
در واقـــع نوعـــی بیمـــاری جســـمانی اســـت. 
ــاالت  ــر در ایـ ــون نفـ ــک میلیـ ــل یـ حداقـ
ـــر  ـــون نف ـــا میلی ـــد و ده ه ـــده CFS1 دارن متح

ـــد.  ـــه آن دارن ـــبیه ب ـــرایطی ش ـــر ش دیگ
ـــر  ـــان 4 براب ـــه زن ـــان داده ک ـــات نش مطالع

ــوند. ــال می شـ ــر مبتـ بیش تـ
ایـــن بیمـــاری غالبـــاً در ســـنین 40 تـــا 
59 ســـالگی ظاهـــر می شـــود، امـــا در هـــر 

ســـنی امـــکان ابتـــال وجـــود دارد.
ایـــن بیمـــاری بیش تـــر در بزرگ ســـاالن 

ـــت. ـــده شده اس ـــودکان دی ـــر در ک و کمت
ــی  ــژاد و قومـ ــر نـ ــاری در هـ ــن بیمـ ایـ

ــود. ــدا شـ ــت پیـ ــن اسـ ممکـ
ــد  ــا درآمـ ــان بـ ــاری در مردمـ ــن بیمـ ایـ

کـــم بیش تـــر اســـت.
ــن  ــت ایـ ــن اسـ ــواده ممکـ ــک خانـ در یـ
ســـندرم وجـــود داشـــته باشـــد، امـــا هیـــچ 
گونـــه دلیلـــی مبنـــی بـــر واگیـــردار بـــودن 
ـــوز در  ـــی، هن ـــور کل ـــه ط ـــدارد. ب ـــود ن آن وج
ـــن  ـــودن ای ـــا نب ـــودن ی ـــری ب ـــا مس ـــه ب رابط

بیمـــاری بحـــث اســـت.
افـــراد چـــاق 2BMI( بیشـــتر از 30( ، 
داروهـــا و الـــکل نیـــز ممکـــن اســـت ابتـــال 

بـــه ایـــن ســـندرم را موجـــب شـــوند.
ــده  ــی شناخته شـ ــاری به خوبـ ــن بیمـ  ایـ
ــد  ــان معتقدنـ ــی از متخصصـ ــت. برخـ نیسـ
کـــه ایـــن بیمـــاری یـــک بیمـــاری کامـــاًل 
ـــاص  ـــم خ ـــه ای از عالئ ـــا مجموع ـــتقل، ب مس
خـــود می باشـــد امـــا برخـــی دیگـــر از 
ــته و  ــاوری نداشـ ــه بـ ــان این گونـ متخصصـ
ــه و  ــاری جداگانـ ــک بیمـ ــوان یـ آن را به عنـ

مســـتقل قبـــول ندارنـــد.
ـــندرم  ـــخیص س ـــرای تش ـــی ب ـــچ آزمایش هی
ـــن  ـــه همی ـــدارد. ب ـــود ن ـــن وج ـــتگی مزم خس
ـــراد  ـــن بیمـــاری توســـط اف ـــن ای ـــل پذیرفت دلی
مبتـــال بـــه آن دشـــوار اســـت. داشـــتن افـــرادی 
ـــت  ـــاور داشـــته و از شـــما حمای ـــه شـــما را ب ک
کننـــد بســـیار مهـــم اســـت. همچنیـــن 
داشـــتن یـــک پزشـــک، کـــه مـــورد قبـــول 
شـــما باشـــد نیـــز می توانـــد بـــه شـــما 

Chronic Fatigue Syndrome .1
Body Mass Index .2، که برابر با تقسیم وزن )به کیلوگرم( بر مجذور قد )به مرت( می باشد.

سندرم خستگی مزمن
Chronic fatigue syndrome

عکس1: اختالل در میتوکندری ممکن است عامل ایجاد سندرم خستگی 
مزمن باشد.
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کمـــک کنـــد.
عالئم

از آن جایی کــه نشــانه های ایــن ســندروم 
مبهــم بــوده و از فــردی بــه فــرد دیگــر بســیار 
ــرای  ــی ب ــف مختلف ــتند، تعاری ــاوت هس متف
پزشــکان جهــت تشــخیص ایــن ســندروم 
موجــود اســت. در مجمــوع ســندرم خســتگی 
مزمــن دارای 8 عالمــت و نشــانه ی اصلــی 
اســت و هســته ی مرکــزی همــه ی ایــن عالئــم 
و یکــی از نشــانه های رایــج بیمــاری خســتگی 

اســت.
ــر،  ــا بیش ت بیمــاران مبتــال، مــدت 6 مــاه ی
می کننــد.  تجربــه  را  مفــرط  خســتگی 

شــامل: دیگــری  نشــانه های 
1- ناتوانــی در تمرکــز و عــدم عملکــرد 

مناســب حافظــه و فراموشــی
2- عــدم توانایــی فعالیــت بدنــی و یــا 

مغــزی
ــی  ــواب کاف ــد از خ ــودن بع ــرحال نب 3- س

ــب و مناس
4- درد مفصــل )بدون قرمزی و تورم(

5-  درد عضالنــی مبهم و مزمن
ــازه  ــوع و شــدت ت ــا الگــو و ن 6- ســردرد ب

ــاوت و متف
لنفــاوی  گره هــای  حساس شــدن   -7

گــردن و زیــر بغــل
8- گلودرد

عالئــم و نشــانه های گفته شــده در تمــام 
ــل  ــندرم و حداق ــن س ــه ای ــال ب ــاران مبت بیم
ــی  ــا در بعض ــده، ام ــاه دیده ش ــدت 6م ــه م ب
)ثانویــه(  دیگــری  نشــانه های  بیمــاران،  از 
ــانه ها  ــن نش ــه ای ــت ک ــده اس ــز شناخته ش نی

از: عبارت انــد 
* دردهای شــکمی، تهوع، اسهال و نفخ

* عرق شبانه
* درد سینه

* تنفس کوتاه 
بخــش  وارد  هــوا  عمیــق  تنفــس  در 
تحتانــی شــش ها شــده )یعنــی جایی کــه 
تبــادل اکســیژن بــه کاراتریــن شــیوه صــورت 
ــکمی و  ــس ش ــت تنف ــن حال ــرد( در ای می گی
عمیــق بــه تنفــس ســطحی تبدیــل می شــود و 
ــود.  ــش ها می ش ــی ش ــش فوقان ــوا وارد بخ ه
ایــن عمــل، ریه هــا را کــه بــرای تأمیــن 
عملکــرد  بایــد  کافــی،  اکســیژن  جریــان 
ــد  ــف می کن ــند، ضعی ــته باش ــریع تری داش س
و قلــب را کــه الزم اســت بــرای تأمیــن خــون 
ــرعت  ــر س ــیژن ب ــال اکس ــت انتق ــی جه کاف
ــد. ــرار می ده ــار ق ــت فش ــد، تح ــود بیفزای خ

* سرفه ی شدید
تــاری  قبیــل:  از  بینایــی  مشــکالت   *
دیــد، حساســیت بــه نــور، خشک شــدن و 

چشــم دردناک شــدن 
* آلــرژی و حساســیت بــه غــذا، الــکل، 

عطــر، مــواد شــیمیایی، دارو و ســروصدا
* سرگیجه، نامنظمی ضربان قلب

* افسردگی، عصبانیت، ترس، زودرنجی
* دردناک شدن فک

* کاهــش یــا افزایــش وزن بــه دلیــل 
تغییــر عــادات غذایــی و فعالیــت فــرد

ــروز افســردگی  ــل اســت ب ــل تأم آنچــه قاب
ــوده  ــاری ب ــن بیم ــایع در ای ــت ش ــک عالم ی
ــد  ــدید نمای ــرد تش ــم را در ف ــد عالئ و می توان
ــردگی  ــای ضدافس ــرف داروه ــن مص و بنابرای
ــار  ــر در بیم ــد در ایجــاد احســاس بهت می توان

کمک کننــده باشــد.
آن چه که به عنوان مشــکل شناختی بیان 

می شــود، شکایت از مشکل حافظه کوتاه مدت 
می باشــد و مشکلی در حافظه بلندمدت نیست. 
افراد مبتال ممکن اســت در پیدا کردن یا گفتن 

یک کلمه خاص در ســخنرانی نرمال مشکل 
داشته باشند. 

عللسندرمخستگیمزمنچه
چیزهاییهستند؟

طبــق مطالعــات ایــن خســتگی واقعــی 
اســت و یــک اختــالل ذهنــی نمی باشــد. 
ــه  ــدن ب ــش ب ــی واکن ــه نوع ــت ب ــن حال ای
ــمی در  ــی و جس ــل روح ــه ای از عوام مجموع
فــرد می باشــد. پزشــکان هنــوز علــل ســندرم 
ــی  ــد. گاه ــن را کشــف نکرده ان خســتگی مزم
ــک  ــه ی ــال ب ــد از ابت ــاری بع ــن بیم ــات ای اوق
ــی  ــچ مدرک ــا هی ــود ام ــاز می ش ــزا آغ آنفلوان
دال بــر ارتبــاط بیــن ایــن دو بیمــاری وجــود 
ــار  ــل کن ــه ای از عوام ــاالً مجموع ــدارد. احتم ن
می گیرنــد  قــرار  هــم 
بــروز  باعــث  و 
یــن  ا

ی  ر بیمــا
. ند می شــو

ی  هش هــا و پژ
ــی  ــال بررس ــاری در ح ج

کارکــرد  عــدم  احتمــال 
عصبــی  دســتگاه  صحیــح 

هســتند.  ایمنــی  دســتگاه  و  مرکــزی 
ــف  ــای متابولیــک مختل دانشــمندان آنرمالی ه
و ریســک فاکتورهایــی از جملــه اســتعداد 
ــاری،  ــابقه بیم ــیت، س ــن، جنس ــی، س ژنتیک
ــد.  ــز بررســی می کنن ــط و اســترس را نی محی
یــک  معتقدنــد  پژوهشــگران  از  برخــی 
ــن  ــندروم اســت، لیک ــن س ــل ای ــروس عام وی
زمانــی  نشده اســت.  اثبــات  نظریــه  ایــن 
دانشــمندان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه ویــروس 
Epstein-Barr )HHV-6( کــه یــک هرپــس 
ویــروس و عامــل مونونوکلئــوز عفونــی اســت و 
ــه  ــر ب ــان و کمت ــزاق ده ــق ب ــاً از طری عمدت
ــاد  ــردد، در ایج ــل می گ ــی منتق ــکل جنس ش
ــات  ــی مطالع ــش دارد، ول ــندروم نق ــن س ای
ــت.  ــد نکرده اس ــأله را تأیی ــن مس ــر ای دقیق ت
ــات دیگــر در مــورد فاکتورهــای مهمــی  نظری
کــه در ایــن بیمــاری نقــش دارنــد عبارت انــد 

از:

•     کم خونی فقر آهن خون
•    آلرژی به محیط زیست

•    اختالل خواب
•    مشکالت روانی یا عصبی
•    نقص کار غدد درون ریز

•    فشار خون پایین 
عوامــل خطرنــاک بــرای بــروز ایــن ســندرم 

نیــز شــامل مــوارد زیــر اســت:
• ســن: ایــن بیمــاری افــراد در تمــام 	

ســنین را درگیــر می کنــد امــا احتمــال بــروز 
ــن  ــدن بی ــک ب ــرایط فیزیولوژی ــل ش ــه دلی ب

40تــا50 ســالگی باالتــر اســت.
• بخــش 	 اســترس  اســترس: 

جدایی ناپذیــر زندگــی اســت و کنتــرل آن 
ــرد  ــداوم ف ــترس های م ــد. اس ــخت می باش س

می دهــد. قــرار  ابتــال  معــرض  در  را 

منصوره قزلو
دانشجوی کارشناسی ارشد بیوفیزیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقاتقات

ma.ghezlou@gmail.com
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تشخیص
سندرمخستگیمزمن

ــن  ــتگی مزمـ ــندروم خسـ ــخیص سـ تشـ
و  معیـــن  آزمایـــش  نبـــود  دلیـــل  بـــه 
نیـــز ناشـــناخته بـــودن علـــت و عامـــل 
می باشـــد.  دشـــوار  آن  ایجادکننـــده ی 
بیـــن  زیـــاد  شـــباهت های  طرفـــی  از 
نشـــانه های ایـــن ســـندرم و ســـایر حـــاالت 
ــی،  ــای ویروسـ ــه عفونت هـ ــکی ازجملـ پزشـ
ـــی، افســـردگی و  ـــاری قلب ـــه، بیم ـــاری کلی بیم
بیماری هـــای عصبـــی کار بـــر روی آن را بـــا 
دشـــواری همـــراه ســـاخته اســـت. پزشـــکان در 
مرحلـــه اول بـــا بررســـی این کـــه خســـتگی 
ـــوارد  ـــی از م ـــر او ناش ـــانه های دیگ ـــرد و نش ف
ـــواب و  ـــکالت خ ـــرد مش ـــوده، ف ـــکی  نب پزش
ـــردن  ـــا ردک ـــته و ب ـــی نداش ـــکالت هورمون مش
می تواننـــد  کـــه  بیماری هایـــی  ســـایر 
ـــه  ـــال ب ـــد، ابت ـــاد کنن ـــابهی را ایج ـــم مش عالئ

ــد. ــد می کننـ ــاری را تائیـ ــن بیمـ ایـ
نکتـــه قابـــل اهمیـــت ایـــن اســـت کـــه 
بیماری هـــای بســـیار زیـــادی می تواننـــد 
باعـــث احســـاس خســـتگی شـــوند و علـــت 
ـــر از  ـــزی غی ـــراد چی ـــیاری از اف ـــتگی بس خس
ســـندرم خســـتگی مزمـــن می باشـــد. لـــذا 
بـــا تمـــام مطالـــب ذکرشـــده ایـــن ســـندرم 
ــود. ــتباه تشـــخیص داده می شـ ــوالً اشـ معمـ

درمانسندرمخستگیمزمن
هیـــچ درمـــان ثابـــت و مشـــترک و بخصوصی 
ــود  ــن وجـ ــتگی مزمـ ــندرم خسـ ــرای سـ بـ
نداشـــته و تنهـــا توصیه هایـــی بـــرای ایجـــاد 
تغییـــرات در ســـبک زندگـــی بـــرای بهبـــود 
کیفیـــت زندگـــی فـــرد صـــورت می گیـــرد. 
بـــرای ایـــن منظـــور داشـــتن یـــک ارتبـــاط 
ـــم  ـــیار مه ـــک بس ـــا پزش ـــب ب ـــی مناس تعامل
ـــن  ـــردن بهتری ـــدا ک ـــرای پی ـــک ب ـــت. پزش اس
اســـتفاده  آزمون وخطـــا  از  درمانـــی  روش 

می کنـــد.
از آن جایـــی کـــه ایـــن بیمـــاری منجـــر 
ــون  ــی، همچـ ــکالت عاطفـ ــور مشـ ــه ظهـ بـ
ـــراب  ـــدی، اضط ـــت، ناامی ـــردگی، عصبانی افس
و درماندگـــی می شـــود، انجـــام مشـــاوره، 
ـــد  ـــرد می توان ـــودن ف ـــال ب ـــم، فع ورزش مالی

ــتگی  ــندرم خسـ ــه سـ ــال بـ ــراد مبتـ ــه افـ بـ
مزمـــن کمـــک  کنـــد.

طبـــق توصیـــه برخـــی از کارشناســـان 
ــتن نگـــرش مثبـــت، دوری از خشـــم و  داشـ
افســـردگی در ارتقـــاء ســـطح بهبـــودی فـــرد 

مؤثـــر می باشـــد. 
تغییـــراتزیـــردرســـبکزندگـــی
میتواننـــدکمککننـــدهباشـــند:

• و 	 منظـــم  ورزش 
برنامه ریزی شـــده کـــه بـــه رونـــد 
بهبـــود و درمـــان کمـــک می کنـــد و 
انـــرژی فـــرد را بـــاال می بـــرد و بـــه 
او حـــس بهتـــری می دهـــد. ایـــن 
ورزش هـــا نبایـــد ســـخت و ســـنگین 
ــش  ــج افزایـ ــد به تدریـ ــند و بایـ باشـ
یابـــد و طـــوری نباشـــد کـــه فـــرد را 

کنـــد.  زده  فعالیـــت  از 
• تکنیک هـــای کاهـــش و کنتـــرل 	

ـــه  ـــرای ب ـــی ب ـــه روش های ـــترس ک اس
ــی از  ــرل بعضـ ــن کنتـ ــت گرفتـ دسـ
جنبه هـــای ایـــن بیمـــاری می دهـــد.

• رژیـــم غذایـــی مناســـب کـــه 	
نشـــانه ها و ناراحتـــی کلـــی فـــرد 
را کاهـــش دهـــد. پزشـــکان در ایـــن 
ـــراد  ـــه اف ـــد ک ـــر دارن ـــاق نظ ـــورد اتف م
ـــن  ـــتگی مزم ـــندرم خس ـــه س ـــال ب مبت
ــکل،  ــنگین، الـ ــای سـ ــد از غذاهـ بایـ
ـــود  ـــت ف ـــاد فس ـــر زی ـــن و مقادی کافئی
اجتنـــاب کننـــد. متخصـــص تغذیـــه 
ــه غذایـــی مناســـبی  ــد برنامـ می توانـ
بـــرای کاهـــش نشـــانه های خســـتگی 

ارائـــه بدهـــد.
• طـــب ســـوزنی، ماســـاژ، یـــوگا و 	

تای چـــی کمـــک زیـــادی بـــه ایـــن 
افـــراد می کنـــد.

• از 	 درمـــان  در  گاهـــی 
آنتی بیوتیک هـــا اســـتفاده می شـــود. 
گرچـــه شـــواهدی مبتنـــی بـــر مؤثـــر 
بـــودن ایـــن درمـــان وجـــود نـــدارد.

• در درمـــان ســـندرم خســـتگی 	
درمان هـــای  بســـیاری  از  مزمـــن 
جایگزیـــن می تـــوان کمـــک گرفـــت. 
تعییـــن این کـــه ایـــن درمان هـــا 
واقعـــاً مؤثرنـــد، ســـخت اســـت، تـــا 
ـــم  ـــه عالئ ـــل این ک ـــه دلی ـــدودی ب ح
ســـندرم خســـتگی مزمـــن اغلـــب در 
ارتبـــاط بـــا خلق و خـــو اســـت و هـــر 
روز بـــا روز قبـــل فـــرق می کنـــد. 
ــت  ــه اسـ ــورد توجـ ــه مـ ــه کـ آنچـ
ــاید  ــه شـ ــت کـ ــوع اسـ ــن موضـ ایـ
در بیـــن تمـــام مـــوارد درمانـــی، 
ــناختی  ــای رفتارشـ ورزش و درمان هـ
ـــی(  ـــبک زندگ ـــالح س ـــاوره و اص )مش
مؤثرتریـــن درمان هـــا بـــرای ایـــن 

ــند.  وضعیـــت باشـ
• هـــدف اصلـــی درمـــان ایـــن 	

اســـت کـــه بـــه فـــرد کمـــک شـــود 
ــا بـــا محدودیت هایـــی کـــه ایـــن  تـ
ـــی آورد  ـــود م ـــه وج ـــش ب ـــاری برای بیم
ــا  ــی یـ ــکار منفـ ــد و افـ ــارزه  کنـ مبـ
ــه  ــل بـ ــی را تبدیـ ــات منفـ احساسـ
احساســـات مثبـــت و واقع گرایانـــه 

نمایـــد. 
چگونهخودبیمارمیتوانداین

بیماریرادرمانکند؟
ســـندرم  از  مختلـــف  افـــراد  تجربـــه 
ـــن  ـــا ای ـــت. ب ـــاوت اس ـــن، متف ـــتگی مزم خس
حـــال بـــرای بســـیاری از مـــردم، عالئـــم در 
ـــده  ـــر آزاردهن ـــاری بیش ت ـــل دوره ی بیم اوای
ــان  ــت زمـ ــا گذشـ ــج و بـ ــت و به تدریـ اسـ
کاهـــش می یابنـــد. حمایـــت عاطفـــی از 
ــی  ــیار خوبـ ــک بسـ ــاوره کمـ ــار و مشـ بیمـ
و  محدودیت هـــا  بـــا  فـــرد  و  اســـت 
ــن  ــتگی مزمـ ــندرم خسـ ــناخته های سـ ناشـ

کنـــار می آیـــد.
ـــد  ـــندرم بای ـــن س ـــه ای ـــال ب ـــاران مبت بیم
ـــک  ـــودی از ی ـــا دوره بهب ـــاری ت ـــول بیم در ط

ـــد. ـــروی نماین ـــاوب را پی ـــه متن برنام
کـــه  بیمارانـــی  می شـــود  پیشـــنهاد 
در آســـتانه ی بهبـــودی قـــرار دارنـــد و تـــا 
کنتـــرل  نشـــانه ها  و  عالئـــم  حـــدودی 
شده اســـت، به منظـــور حفـــظ و ارتقـــاء 
بهبـــودی، ســـطح فعالیـــت کنترل شـــده 
در  اگـــر  داشته باشـــند.  متعادلـــی  و 
ــاری را  ــم بیمـ ــرد عالئـ ــه فـ ــی کـ روزهایـ
نشـــان نمی دهـــد بیـــش از انـــدازه فعالیـــت 
داشته باشـــد، ممکـــن اســـت بـــه دنبـــال آن 
ــد. ــته باشـ ــری داشـ ــد بیش تـ ــای بـ روزهـ

داشـــتن برنامـــه روزانـــه زمان بندی شـــده 
فعالیـــت در زمانـــی کـــه بیش تریـــن  و 
انـــرژی را دارد. داشـــتن برنامـــه ورزشـــی و 
ـــودی  ـــه بهب ـــن ب داشـــتن ســـاعت خـــواب معی

ــد. ــک می کنـ کمـ

دیدگاهبیولوژیکی
ـــه  ـــاالت ک ـــه بررســـی برخـــی مق ـــه ب در ادام
تأثیـــر عوامـــل مختلـــف را بـــر ایجـــاد ایـــن 

ــم. ــد می پردازیـ ــی کرده انـ ــندرم بررسـ سـ
اختاللدرمیتوکندریممکناست
عاملسندرمخستگیمزمنباشد

ــدری  ــالل در میتوکن ــس1: اخت عک
ممکــن اســت عامــل ایجــاد ســندرم 

خســتگی مزمــن باشــد.

داده  نشــان  بررســی ها  عکــس2: 
ــندرم  ــه س ــان ب ــه مبتالی ــت ک اس
 HKN1 تعــداد  مزمــن  خســتگی 

ــد. ــری دارن ــای کمت ه

در مـــورد ســـندرم خســـتگی مزمـــن از 
دیـــدگاه بیولوژیـــک نظریـــات و بررســـی هایی 
ـــگران  ـــی از پژوهش ـــت. برخ ـــام اس ـــال انج در ح
ـــدری را  ـــرد میتوکن ـــالل در عملک ـــال اخت احتم

ــد.  ــان می کننـ بیـ
ــالم  ــه اعـ ــود کـ ــات موجـ ــود نظریـ باوجـ
مزمـــن  خســـتگی  ســـندرم  در  می شـــود 
ــدارد و  ــود نـ هیـــچ مشـــکل متابولیکـــی وجـ
عامـــل فیزیولوژیـــک بـــرای کمبـــود انـــرژی 
ــود  ــری وجـ ــه دیگـ ــود؛ نظریـ ــرح می شـ مطـ
دارد کـــه اعـــالم می کنـــد احتمـــال حضـــور 
مشـــکالت متابولیکـــی در بیمـــاران مبتـــال 
بـــه ســـندرم خســـتگی مزمـــن وجـــود دارد. 
ـــل  ـــیون کام ـــرژی از اکسیداس ـــی ان ـــع اصل منب
ــد  ــوارش تولیـ ــتگاه گـ ــد. دسـ ــز می آیـ گلوکـ
گلوکـــز، گلیســـرول و اســـیدهای چـــرب و 
اســـیدهای آمینه را دارد. اگـــر مشـــکلی در 
سیســـتم گـــوارش بـــروز کنـــد، به عنـــوان 
 hypochlorhydria ،مثـــال تخمیـــر روده ای
ـــار  ـــرژی  دچ ـــد ان ـــراس، تولی ـــایی پانک ـــا نارس ی
ـــتگی  ـــه خس ـــد و در نتیج ـــد ش ـــالل خواه اخت
ممکـــن اســـت بـــروز کنـــد. هنگامی کـــه 
دســـتگاه گـــوارش به درســـتی عمـــل کـــرده 
و قنـــد و چربـــی بـــه جریـــان خـــون منتقـــل 
بـــه  اکســـیژن  به عـــالوه  و  می شـــوند 
ــل  ــز متصـ ــای قرمـ ــن در گلبول هـ هموگلوبیـ
اختیـــار  در  ترکیبـــات  ایـــن  می گـــردد، 
تمـــام ســـلول ها بـــدن قـــرار می گیـــرد. 
در ســـیتوزول هـــر ســـلول، گلوکـــز در طـــی 
یک ســـری از واکنش هـــای شـــیمیایی بـــه 
ــروات  ــول پیـ ــه دو مولکـ ــز بـ ــام گلیکولیـ نـ
شکســـته می شـــود ســـپس وارد اندامـــک 
ــیاری  ــه در بسـ ــود کـ ــرژی می شـ ــد انـ تولیـ
نـــام  میتوکنـــدری  بـــدن،  ســـلول های  از 
دارد. برخـــی از جزئیـــات ســـاختاری و تعـــداد 
ــت  ــاوت اسـ ــلول ها متفـ ــدری در سـ میتوکنـ
به طوری کـــه  ســـلول های عضالنـــی قلـــب 
ـــاوی  ـــز ح ـــد و مغ ـــلول های کب ـــکلتی و س و اس
ـــف  ـــر وظای ـــدری بناب ـــداد میتوکن ـــن تع باالتری
بیولوژیـــک خـــود هســـتند. میتوکنـــدری 
انـــرژی را از طریـــق متابولیســـم اکســـیداتیو و 
ــن  ــد. بنابرایـ ــد می نمایـ ــب ATP تولیـ در قالـ
اختـــالل عملکـــرد میتوکنـــدری می توانـــد 
منجـــر بـــه بـــروز خســـتگی و ســـایر عالئـــم 
ـــود.  ـــن ش ـــتگی مزم ـــندرم خس ـــا س ـــط ب مرتب
ایـــن نظریـــه ســـایر نظریـــات را رد نکـــرده و 
بیمـــار می توانـــد ترکیبـــی از اختـــالالت را 
ـــورد  ـــر م ـــه در زی ـــن نظری داشـــته باشـــد. کـــه ای

بررســـی قـــرار گرفتـــه اســـت.

Sar-  2009 توســـط  مطالعـــه ای در ســـال
ah Myhill Limited  و همـــکاران بـــر روی 
ـــن  ـــتگی مزم ـــندرم خس ـــه س ـــال ب ـــاران مبت بیم
ـــدری  ـــرد میتوکن ـــالل عملک ـــی اخت ـــا بررس و ب
انجـــام شـــد. هـــدف از ایـــن مطالعـــه بهبـــود 
ســـالمت بیمـــاران مبتـــال بـــه ایـــن ســـندرم 
بـــر مبنـــای بیوشـــیمی بیمـــاران بـــود. کـــه 
ــن  ــد ATP )آدنوزیـ ــاص تولیـ ــور خـ ــه طـ بـ
مهم تریـــن  به عنـــوان  فســـفات(  تـــری 
ــد.  ــی می کنـ ــدن را بررسـ ــرژی بـ ــع انـ منبـ
بیمـــاران بـــا اســـتفاده از معیارهـــای خاصـــی 
ــدد  ــار عـ ــر بیمـ ــرای هـ ــدند. بـ ــاب شـ انتخـ
خاصـــی بـــا مقیـــاس بـــل )مقیـــاس خـــاص 
طراحی شـــده در ایـــن آزمایـــش( و نمونـــه 
ــت  ــده جهـ ــت طراحی شـ ــرای تسـ ــی بـ خونـ
ــد از  ــد. بعـ ــندرم گرفته شـ ــن سـ ــی ایـ بررسـ
ـــورد  ـــی م ـــالمتی کنترل ـــای س ـــی فاکتوره بررس
ـــا  ـــردآوری آن ه ـــرح و گ ـــگران، ط ـــر پژوهش نظ
ــخص  ــل، مشـ ــای بـ ــا معیارهـ ــه بـ و مقایسـ
شـــد کـــه بیمـــاران طیف هـــای مختلفـــی از 
مشـــکالت بیوشـــیمیایی را دارنـــد. بررســـی ها 
ـــب  ـــل ترکی ـــه عوام ـــی ک ـــه هنگام ـــان داد ک نش
می شـــوند، ارتبـــاط قابـــل توجهـــی بیـــن 
ــدت  ــدری و شـ ــالل در میتوکنـ ــزان اختـ میـ
مشاهده شده اســـت.   )0,001<  P( بیمـــاری 
تشـــخیصی  ابـــزار  یـــک   ATP آزمـــون 
بیمـــاران  می توانـــد  و  اســـت  قدرتمنـــد 
مبتـــال بـــه خســـتگی و ســـایر عالئـــم را کـــه 
در اثـــر اتـــالف انـــرژی ناشـــی از اســـترس و 
ـــار  ـــراد دچ ـــایر اف ـــت از س ـــی اس ـــل روان عوام
خســـتگی ناشـــی از نقـــص عملکـــرد تنفـــس 
ــی های  ــج بررسـ ــد. نتایـ ــدا کنـ ــلولی جـ سـ
فـــردی نشـــان  داد کـــه اقدامـــات اصالحـــی، 
در قالـــب مکمل هـــای غذایـــی ، دارو درمانـــی 

و ســـم زدایی ، بـــه احتمـــال زیـــاد ســـودمند 
می باشـــد.

احتمالمیروداختاللدرسلولهای
خونیدرسندرمخستگیمزمننقش

داشتهباشد.
دیدگاهـــی  بـــه  دســـتیابی  به منظـــور 
ـــا  ـــان ژن ه ـــندرم، بی ـــن س ـــون ای روشـــن تر پیرام
ـــی  ـــورد بررس ـــی PBMC م ـــلول های خون در س
قـــرار گرفـــت. در مجمـــوع 9522 ژن تاکنـــون 
نرمال ســـازی  از  بعـــد  و  شـــده اند  آنالیـــز 
ــر  ــت هـ ــن فعالیـ ــالف میانگیـ ــا، اختـ داده هـ
 Pvalue (ژن بیـــن دو گـــروه کنتـــرل و شـــاهد
ــالف  ــج، اختـ ــد. نتایـ ــخص شـ 0.001 =( مشـ
ـــد  ـــان دادن ـــت 35 ژن نش ـــده ای را در فعالی عم
ـــرار  ـــد ق ـــورد تأیی ـــز م ـــز PCR نی ـــا آنالی ـــه ب ک
ـــی  ـــور دارای عملکردهای ـــای مذک ـــت. ژن ه گرف
ــم فعالیـــت   ــه ی تنظیـ ــده در زمینـ شناخته شـ
ســـلول های ایمنـــی، ســـلول های عصبـــی 
و عملکـــرد میتوکنـــدری هســـتند. 25 ژن 
ــد، در  ــی بودنـ ــالالت تنظیمـ ــز دارای اختـ نیـ
نتیجـــه می تـــوان گفـــت کـــه مبتالیـــان 
بـــه CFS دارای تغییـــرات تجدید ناپذیـــری 
هســـتند. ژن هـــا  از  برخـــی  تنظیـــم  در 
ارتباطسندرمخستگیمزمنونقص

دستگاهایمنی
ــا  ــوالً بـ ــه معمـ ــواردی کـ ــایع ترین مـ از شـ
ـــتگاه  ـــص دس ـــی دارد، نق ـــندرم همراه ـــن س ای
امـــا هنـــوز توضیـــح  ایمنـــی می باشـــد، 
روشـــنی در مـــورد ارتبـــاط ایـــن نقـــص کـــه 
در گروهـــی از ســـلول های ایمنـــی نمـــود 
ــه  ــور ارائـ ــندرم مذکـ ــا سـ ــد، بـ ــدا می کنـ پیـ

نشده اســـت. 

کمکبهکودکانبرایغلبهبر سندرمخستگیمزمن
ســندرم خســتگی مزمــن در کــودکان مشــکالت خاصــی را پیــش روی 
خانواده هــا قــرار می دهد.بــا درمــان مناســب، خانــواده ی کــودک مبتــال 
می توانــد بــه کــودک بــرای رفــع مشــکالت درســی و اجتماعــی ناشــی از ایــن 
بیمــاری کمــک کنــد و کــودک عملکــرد خــود در مدرســه را بهبــود بخشــد و بــا 

ــد. ــرار کن ــاط برق ــش ارتب ــط اطراف ــتان و محی دوس
 CFS بــرای آن کــه بــه کــودک خــود کمــک کنیــد تــا بــا نشــانه های عاطفــی

مبــارزه کنــد، می توانیــد از راهنمایی هــای زیــر کمــک بگیریــد:
• ــر 	 ــودش دفت ــرای خ ــا ب ــد ت ــویق کنی ــود را تش ــودک خ ک

ــرژی را دارد در آن  ــن ان ــه بیش تری ــی ک ــد و زمان ــت کن ــه ای درس روزان
یادداشــت کنــد و بــه او کمــک کنیــد تــا بــرای آن زمان هــا فعالیت هایــی 

را برنامه ریــزی کنــد. 
• از پزشــکتان بخواهیــد کــه یــک برنامــه تمریــن و ورزش بــرای 	

ــت و  ــد. فعالی ــاال بمان ــکان ب ــد ام ــی او در ح ــدرت بدن ــا ق ــد ت او بنویس
ــد  ــه او کمــک می کن ــودک ب ــای جســمانی ک ورزش در ســطح توانایی ه

ــری داشته باشــد. ــی حــس بهت ــا از لحــاظ جســمانی و روان ت
• از دوســتان و اعضــای خانــواده کمــک بخواهیــد، زیــرا ســالمت 	

روانــی در هنــگام مبــارزه بــا مشــکالت مزمــن از اهمیــت زیــادی برخوردار 
اســت و آن هــا می تواننــد بــه ســالمت روانــی فــرد کمــک زیــادی نماینــد. 

• ــن بیمــاری 	 ــر ای ــان تحــت تأثی اگــر تمرکــز و حافظــه فرزندت
قــرار گرفتــه اســت، روی روش هایــی کار کنیــد کــه او را در ایــن مســیر 

نگه می دارنــد. 
• ــمانی 	 ــزی و جس ــای تمرک ــا فعالیت ه ــد ت ــک کنی ــه او کم ب

ــد. ــام ده ــری انج بیش ت
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تخریبساختاریوعملکردی
سلولهایNatrualKillerدر

CFSمبتالیانبه
ــزرگ  ــلول های نســبتاً ب ــلول های NK، س س
ــده ای در  ــش عم ــه نق ــتند ک ــه داری هس دان
ــی  ــای ویروس ــه عفونت ه ــان علی ــاع میزب دف
بــازی  می کننــد. در مطالعــه ای ســاختار و 
عملکــرد ایــن ســلول ها در 41 بیمــار مبتــال به 
CFS بررســی گردیدنــد. ایــن مطالعــات نشــان 
داد کــه اکثــر مبتالیــان بــه ســندرم خســتگی 
لنفوســیت های  از  کمــی  تعــداد  مزمــن، 
صورتــی  در   هســتند؛  دارا  را   NKH1+T3-
ــن ســلول ها جمعیــت  ــال ای ــراد نرم کــه در اف
تشــکیل  را   NK ســلول های  از  وســیعی 
 CFS ــه ــال ب ــراد مبت ــی اف ــد. از طرف می دهن
ــلول های +NKH1+T3 را  ــادی از س ــداد زی تع
دارا هســتند کــه در افــراد عــادی ســهم بســیار 
کمــی از ســلول های NK را تشــکیل می دهــد. 
ــن ســلول ها  ــت ای ــات دیگــری فعالی در مطالع
نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. نتایــج 
ــاً  نشــان می دهنــد کــه ســهم بزرگــی ) تقریب
80 درصــد( از فعالیــت ایمنــی ســلول های 
NK در ایــن افــراد مربــوط بــه زیر مجموعــه ی 
ــه  ــه ای ک ــد، زیرمجموع +NKH1+T3 می باش
تحــت شــرایط نرمــال نزدیــک بــه 20 درصــد 
ــکیل  ــلول های NK را تش ــی س ــت ایمن فعالی
در  ســلول ها  ایــن  به عــالوه  می دهــد، 
ــت  ــد از جمعی ــا 16 درص ــال تنه ــرایط نرم ش

ســلول های NK را در بــر می گیرنــد.
مطالعــات  در  کــه  اســت  ذکــر  شــایان 
مربوطــه تفاوت هــای معنــاداری در مقایســه ی 
ســایر بخش هــای سیســتم ایمنــی ماننــد 
سیســتم  دو  در   MHCΠ و   Th ســلول های 
گــزارش   شــاهدین  و  مبتالیــان  ایمنــی 

ســت. شده ا
محققیــن بر اســاس ایــن داده هــا فرضیــه ی 
تغییــر تدریجــی سیســتم ایمنــی و نقــص آن 
ــد،  ــه CFS پیشــنهاد می کنن ــان ب را در مبتالی
ــاط روشــنی  ــل و ارتب ــوز دلی ــه هن ــد ک هرچن
ــا  ــندرم ب ــن س ــالالت ای ــم و اخت ــان عالئ می
ــی  ــتگاه ایمن ــده در دس ــای مشاهده ش نقص ه

ــت. ــزارش نشده اس ــدن گ ب
تالشعلماپیژنتیک

ــادی  ــوارد زی ــی در م ــات اپی ژنتیک اصالح
ــا  ــرد ژن ه ــدار در عملک ــی پای ــه اثرات منجــر ب
می شــود، امــا هنــوز در زمینــه ی ایــن بیمــاری 
ــت. از  ــزارش نشده اس ــی گ ــل قبول ــالح قاب اص
سلســله مطالعاتــی کــه در ایــن زمینــه انجــام 
ــه بررســی متیالســیون  ــوان ب شده اســت، می ت

DNA در نقــاط متفــاوت اشــاره کــرد.
ــادی  ــای زی ــم راه ه ــه می دانی ــور ک همان ط
یوکاریوت هــا  در  ژن  بیــان  کنتــرل  بــرای 
وجــود دارد، امــا متیالســیون DNA یکــی 

از ابزار هــای اپی ژنتیکــی رایــج اســت کــه 
ســلول ها از آن بــرای غیرفعــال کــردن یــا 
بــه اصطــالح خامــوش کــردن ژن هــا اســتفاده 
ــی را در  ــش مهم ــوع نق ــن موض ــد. ای می کنن
فرآیند هــای مربــوط بــه تکویــن، پایــداری 
کروموزومــی و ... ایفــا می کنــد و خطــا در 
آن منجــر بــه بــروز بیماری هــای بســیاری 

می شــود.
ــان  ــه در مبتالی ــورت گرفت ــی ص در بررس
فراوانــی  در  چشــمگیری  افزایــش   CFS
ژن هــای متیلــه  شــده گــزارش شده اســت. 
ــم  ــای تنظی ــه فراینده ــوط ب ــا مرب ــن ژن ه ای
ایمنــی ســلولی، متابولیســم ســلولی و فعالیــت 

می باشــند. کیناز هــا 
کیفیتخواب

ــن ســندرم  ــا ای ــط ب ــر مســائل مرتب از دیگ
شــیوع  و  خــواب  کیفیــت  در  تغییــرات 
اکثــر  می باشــد.  عصبانیــت  و  افســردگی 
مبتالیــان بــه ایــن ســندرم تمایــل زیــادی بــه 
خــواب بعدازظهــر نشــان می دهنــد. تحقیقــات 
نشــان داده انــد کــه خــواب بعدازظهــر در 
ایــن افــراد منجــر بــه عملکــرد شــناختی 
شــیوع  به عــالوه  و  می شــود  ضعیف تــری 
ــد. ــش می ده ــت را افزای ــردگی و عصبانی افس

CBTروشدرمانی
ــاده ی  ــم م ــش حج ــر کاه ــات اخی مطالع
در  را  مــخ  قشــر  در  موجــود  خاکســتری 
ــا  ــت، ام ــان داده اس ــه CFS نش ــان ب مبتالی
ــا ایــن نقــص در  هنــوز نامعلــوم اســت کــه آی
ــاری پیشــنهاد  ــن بیم ــرای ای ــی را ب ــخ دلیل م

می کنــد یــا خیــر.
درمــان رفتــار- شــناختی CBT از مجموعــه 
ــان  ــرای درم ــاری ب ــنهادی رفت ــای پیش راه ه
ــن روش رویکــردی  ــن ســندرم می باشــد. ای ای
مبتنــی بــر عقــل ســلیم اســت کــه بــر دو اصل 
بنیادیــن اســتوار اســت: نخســت، این کــه 
ــر  ــده ب ــری کنترل کنن ــا اث ــناختواره های م ش
ــه  ــد؛ و دوم این ک ــا دارن ــار م ــا و رفت هیجان ه
اثــری  مــا  رفتــار  یــا  چگونگــی عملکــرد 
ــا  ــای م ــری و هیجان ه ــوی فک ــر الگ ــوی ب ق
ــن روش، درک  ــاس ای ــع اس ــذارد. درواق می گ
ــار و  ــرل هیجــان، رفت نقــش شــناخت در کنت

ــت. ــرد اس عملک
ــن  ــر ای ــزان تأثی ــات می ــی از آزمایش در یک
ــی  ــورد بررس ــان م ــر مبتالی ــی ب روش درمان
ــاهد و  ــی ش ــروه آزمایش ــت. دو گ ــرار گرف ق
بیمــار به عنــوان جامعــه ی مــورد مطالعــه 
انتخــاب شــدند. در ابتــدا تمامــی افــراد گــروه 
بیمــار نســبت بــه افــراد گــروه کنتــرل حجــم 
ــد.  ــاده ی خاکســتری را دارا بودن ــری از م کم ت
ســپس بعــد از اعمــال دوره هــای درمانــی 
میــزان  در  توجهــی  قابــل  افزایــش   CBT
مــاده ی خاکســتری در ناحیــه ی لــوب پیشــانی 

مشــاهده شــد. ایــن تغییــر مشاهده شــده 
وجــود ارتبــاط دینامیــک چشــمگیری را بیــن 

ــد. ــان می ده ــز نش ــی مغ ــار و آناتوم رفت
بــه نوروبیولوژیســتها نــگاه

مزمــن خســتگی ســندرم
در  اختــالل  نورولوژیســت ها  برخــی 
گانگلیون هــای قاعــده ای3 را عامــل ایجــاد 
گانگلیون هــای  می داننــد.  ســندرم  ایــن 
ــته  ــج هس ــامل پن ــع ش ــه در واق ــده ای ک قاع
ــه ی  ــتند وظیف ــع هس ــخ واق ــر م ــر قش در زی
ــد  ــده دارن ــر عه ــدن را ب ــرکات ب ــرل ح کنت
ــال  ــوس اعم ــق تاالم ــر خــود را از طری ــه اث ک
می تــوان  دقیق تــر  طــور  بــه  می کننــد. 
گفــت ایــن هســته ها نقــش تنظیمــی در 
ــس4  ــور کرتک ــا موت ــط ب ــال ارادی مرتب اعم

ــد. دارن
ــراد  ــز اف ــت مغ ــزان فعالی ــی می در پژوهش
ــه ســندرم خســتگی در یــک آزمــون  مبتــال ب
پــاداش دار5، بــه طــوری کــه افــراد بــا اســتفاده 
ــه انجــام فعالیتــی تشــویق  ــاداش ب از نوعــی پ
ــرل  ــوارد کنت ــا م ــد و ب ــکن ش ــدند، اس می ش
ــج  ــد. نتای ــه گردی ــد مقایس ــالم بودن ــه س ک
نشــان داد کــه مبتالیــان بــه ســندرم خســتگی 
ــده ای  ــای قاع ــمت گانگلیون ه ــن در قس مزم
ــری  ــت کمت ــالم فعالی ــراد س ــه اف ــبت ب نس
دارنــد. پــس احتمــال مــی رود اختــالل در کار 
ــندرم  ــاد س ــه ایج ــده ای ب ــای قاع گانگلیون ه
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــط باش ــتگی مرتب خس
ــب  موضــوع کــه انتقال دهنــده ی عصبــی6 غال
در ایــن گانگلیون هــا، دوپامیــن7 می باشــد 
متابولیســم  در  اختــالل  گفــت  می تــوان 
ایجــاد  علــل  از  می توانــد  نیــز  دوپامیــن 

ــد. ــن باش ــتگی مزم ــندرم خس س
Neuromodulator در بررســی دیگر، اثر

بــر  را  عصبــی(   )تنظیم کننده هــای  هــا 
ســندرم خســتگی مــورد آزمــون قراردادنــد. در 
ــر Neuromodulatorهــای  ایــن بررســی ب
ــی  ــتگاه عصب ــه دس ــوط ب ــیدی مرب آمینواس
مرکــزی8 تأکیــد شــده اســت. یکــی از مــوارد 
 hydroxytryptamin-5 بررسی شــده 
عصبــی  انتقال دهنــده ی  بــر  کــه   )HT-5(
ســروتونین اثــر می کننــد9 بــود. دیگــر مــوارد 
Neuromodulatorهــای  بــه  مربــوط 
مرتبــط بــا دوپامیــن10 بودنــد. در آزمایشــات 
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در  تنظیم کننده هــا  ایــن  فعالیــت  میــزان 
حالــت اســتراحت و تمریــن بدنــی تــا حداکثــر 
تــوان فــرد و بازیابــی پــس از آن مــورد بررســی 
قــرار گرفتنــد. گروهــی مشــتمل از 12 بیمــار 
ــالم  ــرد س ــن و 11 ف ــتگی مزم ــندرم خس س
به عنــوان کنتــرل کــه از نظــر ســن و جنســیت 
متناظــر افــراد بیمــار بــوده و از نظــر ســابقه ی 
ــن  ــرای ای ــد، ب ــز مشــابه بودن ــک نی فیزیولوژی

ــت. ــرار گرف ــورد اســتفاده ق پژوهــش م
ــاز  ــیدهای پیش س ــت آمینواس ــدار غلظ مق
ــمای  ــا در پالس ــن Neuromodulatorه ای
ــی  ــن بدن ــتراحت، تمری ــت اس ــون، در حال خ
و بازیابــی پــس از آن مــورد بررســی قــرار 
گرفــت. عــالوه  بــر آن مقدار برداشــت اکســیژن 
ــذاری  ــرخ اثرگ ــا از پالســما و ن توســط بافت ه
)کــه نشــانگر میــزان تــالش یــا زور اعمال شــده 
بــرای انجــام کار اســت( افــراد نیــز در شــرایط 

ــرار گرفــت. فــوق مــورد بررســی ق
نتایج حاصل به شرح زیر بودند:

ــزان برداشــت اکســیژن از  ــم می 1- ماکزیم
ــال  ــراد مبت ــط اف ــا توس ــط بافت ه ــون توس خ
بــه ســندرم خســتگی مزمــن، بــه طــور 
ــر  ــرل کم ت ــراد کنت ــه اف ــبت ب ــاداری نس معن

ــود. ب
2- نــرخ اثرگــذاری در تمامــی حــاالت 
ــرای  ــی ب ــی و بازیاب ــت بدن ــتراحت، فعالی اس
ــراد  ــه اف ــبت ب ــاری نس ــه بیم ــال ب ــراد مبت اف

ســالم بیش تــر بــود.
ــز  ــاز نی ــیدهای پیش س ــزان آمینو اس 3- می
مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه نتایــج آن در 

جــدول1 آمــده اســت. 
میــزان  جــدول  ایــن  داده هــای  طبــق 
آمینواســید تریپتوفــان آزاد )کــه پیش ســاز 
محدودکننــده ی ســاخت HT-5 اســت.( در 
افــراد مبتــال بــه ســندرم بــه طــور معنــاداری 
ــوع  ــن موض ــود و ای ــر ب ــرل باالت ــراد کنت از اف
ــی  ــن بدن در تمامــی حــاالت اســتراحت، تمری
و بازیابــی قابــل مشــاهده بــود. در حالــی 
ــرای کل  ــده ب ــت مشاهده ش ــزان غلظ ــه می ک
تریپتوفــان در دو گــروه تفــاوت معنــاداری 
ــان در  ــاالی تریپتوف ــزان ب ــن می ــت. ای نداش
افــراد مبتــال در واقــع نشــان دهنده ی ســاخت 
ــه  ــود ک ــز می ش ــل مغ ــر HT-5 در داخ زیادت
ــی  ــر خواب آلودگ ــزان بیش ت ــه ی آن می نتیج

ــت. ــتگی اس و خس
عــالوه بــر تریپتوفــان، غلظــت BCAA11ها 
ــی  ــره ی جانب ــیدهای دارای زنجی ــا آمینواس ی
ــید های  ــا آمینواس ــا ی ــعب و 12LNAAه منش
بــزرگ خنثــی نیــز در پالســمای افــراد مــورد 
ــت آمده  ــر به دس ــت. مقادی ــرار گرف ــی ق بررس
نشــان از کم تــر بــودن معنــادار هــر دو در 
ــی داد. ــالم م ــراد س ــه اف ــبت ب ــاران نس بیم

ــرای ورود  ــع ب ــا در واق ــا و LNAAه BCAAه
ــت می کننــد  ــان آزاد رقاب ــا تریپتوف ــه مغــز ب ب
ــان  ــار غلظتش ــراد بیم ــه در اف ــا ک و از آن ج
کــه  تریپتوفانــی  مقــدار  اســت  کم تــر 
می توانــد وارد مغــز شــده و بــه HT-5 تبدیــل 
ــرد  ــع آن ف ــه تب ــود و ب ــر می ش ــود بیش ت ش

می شــود. و خســته  بیش تــر خواب آلــود 
بررسی شــده،  آمینو اســید  آخریــن 
آمینواســید تیروزیــن می باشــد کــه پیش ســاز 
بــه  وابســته  Neuromodulatorهــای 

Branched-Chain Amino Acids  .11

Large Neutral Amino Acids  .12

دوپامیــن می باشــد. مقادیــر غلظتــی ایــن 
آنزیــم در بیــن افــراد بیمــار نســبت بــه 
افــراد ســالم بــه طــور معنــاداری کم تــر 
ــه دوپامیــن )کــه  ــود. گیرنده هــای وابســته ب ب
ــته  ــای وابس ــط Neuromodulatorه توس
باعــث  می شــوند.(  کنتــرل  دوپامیــن  بــه 
افزایــش انگیــزه، ســرحال بــودن و فعالیت هــای 
ــه  ــور ک ــوند. همان ط ــر می ش ــی بیش ت فیزیک
ــودن  ــر ب ــل مشــاهده اســت کم ت ــج قاب در نتای
از  می توانــد  تیروزیــن  آمینو اســید  غلظــت 
Neuromodulator طریــق کاهــش تولیــد

ــش  ــث کاه ــن باع ــه دوپامی ــته ب ــای وابس ه
فعالیــت گیرنده هــای وابســته بــه دوپامیــن در 
ــدن  ــر ش ــه ی آن کم ت ــه نتیج ــود. ک ــز ش مغ

تحــرکات و انگیــزه ی فــرد می شــود.
اخیــر  آزمایشــات  نتایــج  مجمــوع  در 
ارتبــاط  احتمــال  نشــان دهنده ی  می توانــد 
ــروتونین و  ــا س ــط ب ــای مرتب ــن گیرنده ه بی
دوپامیــن در مغــز و ســندرم خســتگی مزمــن 

ــد. باش

جمعبندی
ــات  ــود تحقیق ــت باوج ــد گف ــت بای در نهای
گســترده ای کــه بــر روی ایــن ســندرم صــورت 
ــورد  ــی در م ــات کاف ــان اطاع ــه، همچن گرفت
مــورد  در  نمی تــوان  و  نــدارد  وجــود  آن 
ــه  ــان آن ب ــه درم ــی آن و البت ــخیص قطع تش
ــور  ــی همان ط ــی زد. ول ــخص حرف ــور مش ط
ــل  ــرروزه عوام ــات ه ــد تحقیق ــاره ش ــه اش ک
ــندرم  ــن س ــا ای ــاط ب ــه در ارتب ــی را ک متفاوت
هســتند آشــکار می کننــد و ایــن خــود نشــان 
از شــناخته شــدن هرچــه بیش تــر آن دارد 
تشــخیص های  بــه  روزی  می توانــد  کــه 

ــود. ــر ش ــخص منج ــی مش ــه و درمان قاطعان
Kristin Filler, et al., Association of mithochondrial 

dysfunction and fatigue: A review of the literature, 2014, 
BBA Clinical, 1, 12-23

Sarah Myhill, et al., Chronic fatigue syndrome and mi-
thochondrial dysfunction, 2009, Int J Clin Exp Med, 2, 1-16

Gotts ZM, Ellis JG, Deary V, Barclay N, Newton JL,The 
Association between Daytime Napping and Cognitive 
Functioning in Chronic Fatigue Syndrome, pone journal, 
2015, doi:10.1371/journal.pone.0117136

de Vega WC, Vernon SD, McGowan PO )2014( DNA 
Methylation Modifications Associated with Chronic 
Fatigue Syndrome, 2014, doi:10.1371/journal.pone.0104757

Robertson MJ, Schacterle RS, Mackin GA, Wilson SN, 
Bloomingdale KL, et al., Lymphocyte subset differences 
in patients with chronic fatigue syndrome, multiple 
sclerosis and major depression, 2005, Clin Exp Immunol 
141: 326–332. 

Vernon SD, Reeves WC, The challenge of integrating 
disparate high-content data: epidemiological, clinical and 
laboratory data collected during an in-hospital study of 
chronic fatigue syndrome,2006, Pharmacogenomics 7: 
345–354

Sanders P, Korf J, Neuroaetiology of chronic fatigue 
syndrome: an overview, 2008, World J Biol Psychiatry 9: 
165–171.

Visser J, Graffelman W, Blauw B, Haspels I, Lentjes E, 
et al., LPS-induced IL-10 production in whole blood cul-
tures from chronic fatigue syndrome patients is increased 
but supersensitive to inhibition by dexamethasone, 2001, 
J Neuroimmunol 119: 343–349

Lorusso L, Mikhaylova SV, Capelli E, Ferrari D, Ngonga 
GK, et al., Immunological aspects of chronic fatigue 
syndrome, 2009, Autoimmun Rev 8: 287–291

Petronis A, Epigenetics as a unifying principle in the 
aetiology of complex traits and diseases, 2010, Nature 
465: 721–727

Evelina Georgiades, et al., Chronic fatigue syndrome 
new evidence for a central fatigue disorder, 2003, clinical 
science, 105, 213-218

محققین
فرضیهیتغییر
تدریجیسیستم
ایمنیونقصآن
رادرمبتالیان
بهCFSپیشنهاد

میکنند.

میزانباالی
تریپتوفان
درافراد

مبتالدرواقع
نشاندهندهی
ساختزیادتر
HT-5درداخل
مغزمیشود
کهنتیجهیآن
میزانبیشتر
خوابآلودگیو
خستگیاست.

از   AAA متیله شــدن  عکــس3: 
خســتگی در  موثــر  عوامــل 

عکس5: مسیر سنتز دوپامین و 
سروتونین از آمینواسیدها

جدول1: بررسی غلظت 
آمینواسیدهای موثر در سیستم 
دوپامین-سروتونین مغز در 
پالسمای افراد مورد آزمایش

عکس4: گاگلیون های قاعده ای

2829 مجله علمی-تخصصی دنــــــــــــــا                                                    پرونده / سندرم خستگی مزمن



مقاالت
تمایز در تومور.....32

<<<حسنرخش-خورشید

مقدمه ای بر تفکر....34
<<<امیرحسین اسامعیلی

به هوا نیز کمی فکر 
کنیم................ 40

   <<<فاطمهنجبایی

طراحی : سجاد دانشگر



چکیده

را  ســرطان  و  تمایــز  کلیــدواژگان  اگــر 
از  انبوهــی  کنیــم،  جســت وجو  هــم  بــا 
آن هــا  در  کــه  خواهیم دیــد  را  مقــاالت 
ارتباطــات متفاوتــی بیــن ایــن دو کلمــه 
ــز  ــا از تمای ــی از آن ه ــت. برخ ــرار شده اس برق
ــد.  ــا می گوین ــی از توموره ــلول ها در بعض س
بــرای  خوبــی  نمونــه ی  تراتومــا  مثــاًل 

نشــان دادن انــواع تمایــز در ســلول های 
 .)Weinberg, 2013(اســت تومــوری 
همچنیــن خواهیم دیــد کــه در برخــی 
از تومورهــا منشــأ ســلول های  دیگــر 

ــه ای  ــور، ســلول های تمایزیافت توم
دچــار  کــه  هســتند 

یــی  ا د ز یز تما
 Jögi , ند) شــده ا

 .)A., et al., 2012
ــم  ــادی ه ــی های زی ــج بررس نتای

می گوینــد ســلول های تومــوری در انواعــی 
تغییــرات  باعــث  ســرطان هامی توانند  از 
تمایــزی در ســلول های نرمــال اطــراف شــوند 
و بــا آن هــا ارتبــاط متابولیســمی برقــرار 
 Hanahan, D., and Coussens,(1ــد کنن
ــی  ــا از تومورزای ــناخت م L. M., 2012(. ش
ــه  ــز ب ــه تمای ــت ب ــب شده اس ــن موج همچنی
چشــم یــک راه درمانــی بنگریــم. آزمایش هــای 

 Reverse( ــوس ــرگ معک ــر وارب ــال خــوب آن اث 1 مث
ســلول های  آن  در  کــه  اســت   )Warburg Effect
از  مولکول هایــی  دریافــت  بــا  اطــراف  نرمــال 
ســلول های ســرطانی، متابولیســم بی هــوازی انجــام 
می دهنــد و متابولیت هایــی آزاد می کننــد کــه بــه 

می رســد. تومــور  ســلول های  مصــرف 

ســلول های  تمایــز  بــرای  موفقیت آمیــزی 
ســرطانی اجــرا شــده اند کــه در نتیجــه ی 
آن هــا پیش رفــت تومــور مهــار شده اســت. 
بســیار  می آیدمــروری  ادامــه  در  چــه  آن 
کوتــاه بــر تنــوع ســلولی در تومورهــا، بررســی 
علــل پیدایــش آن و اهمیــت ایــن موضــوع در 

ــت. ــرطان اس ــا س ــه ب مواجه

در ســال 2012 در حالــی کــه 8,2 میلیــون 
ــه ســرطان رخ داد، 14,1  ــر ابتــال ب مرگــدر اث
ــد تشــخیص داده شــدند.  میلیــون بیمــار جدی
روده  و  پســتان  شــش،  ســرطان های 
ــنده ترین  ــد و کش ــرطان ها بودن ــن س رایج تری
ــه  ــداد مــرگ در ســال ب ــر حســب تع ــواع ب ان
ــده  ــد و مع ــش، کب ــرطان های ش ــب س ترتی

 Ferlay,( بودنــد 
 J., et

 a l . ,

از  ایــن ســرطان ها و بســیاری  2014(. در 
ــی  ــی از هتروژن ــطوح مختلف ــر، س ــواع دیگ ان
ــر  ــه نظ ــود. ب ــده می ش ــلولی دی ــز س و تمای
ــی  ــون اندام ــرطان همچ ــان س ــی محقق برخ
ــلولی  ــزای س ــه اج ــت ک ــده اس سازماندهی ش
ــا هماهنگــی شــگفت انگیزی  ــی آن ب و مولکول
بــه هــم مرتبــط هســتند. ایــن تمایــز و تفــاوت 

می آیــد؟ کجــا  از 

هتروژنی2درتومور

ــی  ــه معن ــور ب ــلول ها در توم ــی س هتروژن
ــت  ــن اس ــلول ها ممک ــت. س ــاوت آن هاس تف

Heterogeneity 2

ــأ  ــه منش ــند ک ــوع باش ــل متن ــن دلی ــه ای ب
ســلولی متفاوتــی دارنــد. اگــر ســلول های 
ــداری  ــل ناپای ــه دلی ــور، ب ــک توم ــه ی ی اولی
جدیــدی  جهش هــای  متحمــل  ژنتیکــی، 
شــوند، ســلول های حاصــل از هــر کــدام 
ــران  ــا دیگ ــاوت ب ــلولی متف ــون س ــک کل ی
ســلول های  در  تفــاوت  می دهــد.  تشــکیل 
تومــوری تحــت تأثیــر محیــط هــم قــرار 
ــور  ــی در توم ــی رگ زای ــاًل وقت ــرد. مث می گی
ــه رگ  ــک ب ــلول های نزدی ــت، س ــام گرف انج
بــه دلیــل دست رســی بیش تــر بــه مــواد 
غذایــی و اکســیژن بــا ســلول های دورتــر 
ــه  ــت ک ــخص شده اس ــتند. مش ــاوت هس متف
ــاوت و  ــر متف ــلول ها اث ــن س ــک از ای ــر ی ه
مهمــی در پیش رفــت تومــور دارنــد. راه دیگــر 
ایجــاد تنــوع ســلولی، وجــود ســلول های 
بنیــادی ســرطانی3 اســت کــه بــا تقســیم های 
ــادی  ــادی و غیربنی ــلول های بنی ــارن، س نامتق
ــه و  ــلول های تمایزیافت ــد و س ــاد می کنن ایج
ــلولی  ــوع س ــد. تن ــد می آورن ــی را پدی متفاوت
ــن  ــد محصــول همــه ی ای ــا می توان در توموره
 Magee, J. A.,(راه هــای ایجــاد تنــوع باشــد
 Shackleton, M. et al.,  ;et al., 2012
2009(. البتــه ایــن تفاوت هــا همیشــه در 
حــدی نیســتند کــه از آن هــا بــه عنــوان تمایــز 
ســلولی یــاد کنیــم، امــا در برخــی مــوارد، بــه 
ــلول های  ــای دارای س ــورد توموره ــژه در م وی
ــر  ــلولی واضح ت ــز س ــرطانی تمای ــادی س بنی
روبه افزایــش  اهمیــت  می شــود.  مشــاهده 
ارتبــاط تومورهــا و محیــط و نقــش متفــاوت 

پیش رفــت  در  تومــوری  ســلول های 
نشــان دهنده ی  تومورزایــی، 

ــلولی در  ــوع س ــت تن اهمی
ــت.  ــور اس توم

ی لها ســلو
ســرطانی بنیــادی

شناخته شــده ترین عامــل ایجــاد تمایــز 
در بیــن ســلول های ســرطانی، ســلول های 
بنیــادی ســرطانی هســتند. ایــن ســلول ها 
مطــرح  نوروبالســتوما  در  بــار  نخســتین 
ــری از  ــاد دیگ ــواع زی ــپس در ان ــدند و س ش
ســرطان ها ماننــد لوکمیــا، ســرطان پســتان و 
 Magee, J.(ــون کشــف شــدند ســرطان کول
A., et al., 2012(. ایــن ســلول ها، ماننــد 
ــی  ــدن، توانای ــال ب ــادی نرم ــلول های بنی س
ــیم  ــر تقس ــد و در اث ــدود دارن ــیم نامح تقس
خودتجدیدکنندگــی4،  قابلیــت  و  نامتقــارن 
ســلول  یــک  و  بنیــادی  ســلول  یــک 
می آورند.به تدریــج  وجــود  بــه  تمایزیافتــه 
مارکرهــای مولکولــی خاصــی در این ســلول ها 
شناخته شــدند کــه در هــر نــوع تومــور از آن ها 
بــرای جداســازی ســلول ها اســتفاده می شــود. 

Cancer Stem Cells 3

Self-renewal 4

امــا تســت تشــخیصی اصلــی ســلول های 
بــه  آن هــا  واردکــردن  ســرطانی  بنیــادی 
موش هــای سرکوب شــده ی ایمنــی اســت. 
ســلول های بنیــادی ســرطانی، ســلول هایی 
ــر نســبت  ــا تعــداد بســیار کم ت هســتند کــه ب
می تواننــد  تومــور  ســلول های  ســایر  بــه 
در ایــن موش هــا تومورزایــی کننــد. مثــاًل 
در حــدود 200 ســلول -CD44+/CD24 در 

تومــوری  جمعیــت 
پســتان  ســرطان 
عنــوان  بــه  کــه 
بنیــادی  ســلول های 
می شــوند،  شــناخته 
ــور  قابلیــت ایجــاد توم
در اغلــب موش هــای 
ه ی  ب شــد کو سر
ایمنــی را دارنــد. در 
بــرای  کــه  حالــی 
آن  در  تومورزایــی 
توســط  موش هــا 
ســلول های  ســایر 
ــه  ــتان ب ــرطان پس س
تقریبــاً 50000 ســلول 
 Han, J.)نیازمندیــم
 S., and Crowe, D.
 L., 2009; Kai, K.,
et al., 2010; Ve-

 lasco-Velázquez,
 M. A., et al.,

 .(2012

عــالوه  ســرطانی  بنیــادی  ســلول های 
بــر ایجــاد ســلول های تومــور، نقش هــای 
ــد.  ــور دارن ــت توم ــری در پیش رف ــم دیگ مه
ایــن  بررســی ها نشــان می دهنــد کــه در 
اســترس  بــه  پاســخ  ژن هــای  ســلول ها 
اکسایشــی بیش تــر بیــان می شــوند، ایــن 
ســلول ها مقاومــت بیش تــری نســبت بــه 
ــت در  ــد )مقاوم ــده دارن ــای یونیزه کنن پرتوه
ــل  ــای ABC )عام ــی(، پمپ ه ــر پرتودرمان براب
ــه  ــه شــیمی درمانی( کــه مربــوط ب مقاومــت ب
ــا از  ــه داروه ــا از جمل ــن مولکول ه بیرون ریخت
ســلول هســتند در بســیاری از ایــن ســلول ها 
مقاومــت  و  شــده اند  یافــت  فراوانــی  بــه 
بــه آپوپتــوز ایــن ســلول ها نیــز بیش تــر 
 Hanahan, D., and Weinberg,)اســت
Ve- ;Kai, K., et al., 2010 ;R., 2011

 lasco-Velázquez, M. A., et al.,
ــا ســرطان،  ــه ب ــرای مقابل ــن ب 2012). بنابرای
ــت  ــرطانی اهمی ــادی س ــلول های بنی ــار س مه

دارد.  به ســزایی 

ــلول های  ــأ س ــف منش ــی های کش در بررس
از  بســیاری  توجــه  ســرطانی،  بنیــادی 
ــلول های  ــل س ــد تبدی ــه فراین ــگران ب پژوهش
اپی تلیــال بــه مزانشــیمیEMT( 5( جلــب 
تکویــن  در  مهمــی  فراینــد   EMT شــد. 
تحــت  کــه  می شــود  محســوب  جانــوران 
تأثیــر چنــد فاکتــور رونویســی شناخته شــده، 
صــورت   Twist و   Slug  ،Snail ماننــد 
اپی تلیــال  ســلول های  آن  در  و  می گیــرد 
خــود  ســطحی  پروتئین هــای چســبندگی 
دســت  از  را  کدهرین هــا6(  از  )انواعــی 
می دهنــد و یــا مقــدار ایــن مولکول هــا را 
در ســطح خــود کــم می کننــد و از شــکل 
چندوجهــی بــه دوکــی تبدیــل می شــوند. بــه 
ــرای پیش رفــت  ــد ب ــن فراین نظــر می رســد ای
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ــال  ــه ی اپی تلی ــأگرفته از الی ــای منش توموره
ضــروری باشــد؛ زیــرا ســلول ها هــم بــه 
فضــای بیش تــر بــرای تقســیم ها و تمایزهــای 
ــد و  ــاز دارن ــی نی ــک رگ زای ــوری و تحری توم
هــم متاســتاز وابســته بــه حرکــت و مهاجــرت 
ــال  ــلول های اپی تلی ــس س ــت. پ ــلولی اس س
ــور گســترش  ــا توم ــد مزانشــیمی شــوند ت بای
 Hanahan, D., and Weinberg,(یابــد
 .)R., 2011
ی  گی هــا یژ و
کتــی  حر
ی  ل ها ســلو
نشــیمی  ا مز
مقاومــت  و 
ن  شــا بیش تر
آپوپتــوز  بــه 
پژوهش هــا را بــه 
خــود جلــب کــرد و 
 EMT ــد ــرض ش ف
ممکــن اســت در 
ســلول ها  تبدیــل 
ســلول های  بــه 
ــرطانی  ــادی س بنی
مهمــی  نقــش 
 Kai,(داشته باشــد
 K., et al.,
امــا   .)2010
نشــان  اخیــراً 
ســت  ه ا ه شد د ا د
چنــد  هــر  کــه 
ســلول های  از  ویژگی هایــی  بــر   EMT
ــم  ــیم و تهاج ــد تقس ــتان، مانن ــرطان پس س
ــت دارد،  ــر مثب ــا، اث ــه درمان ه ــت ب و مقاوم
امــا توانایــی تومورزایــی آن هــا را پــس از ورود 
ــی  ــده ی ایمن ــای تضعیف ش ــدن موش ه ــه ب ب
ــت  ــن اس ــه ممک ــد. در نتیج ــش نمی ده افزای
EMT منجــر بــه بنیادی شــدن ســلول های 
 .)Xie, G., et al., 2014(تومــوری نشــود
پژوهش هــا در ایــن زمینــه ادامــه دارد تــا 
ــرطانی  ــز س ــه تمای ــد EMT ب ــخص کن مش
بــه  ســلول ها  تمایــز  یــا  و  اســت  مقــدم 
ــام  ــل از EMT انج ــدن، قب ــمت سرطانی ش س

 . د می گیــر

بــه ســرطانی بنیــادی ســلولهای
عنــوانهــدفدرمانــی

بــا توجــه بــه آن چــه در مــورد ســلول های 
می تــوان  گفته شــد،  ســرطانی  بنیــادی 
ــور  ــلول ها از توم ــن س ــذف ای ــرد ح ــور ک تص
زیــرا  کنــد.  متوقــف  را  ســرطان  بتوانــد 
قــدرت  کــه  ســرطانی  ســلول های  ســایر 
تقسیمشــان محــدود اســت بــه تدریــج از 
هــم  رایــج  درمان هــای  و  می رونــد  بیــن 
روی ســلول های غیربنیــادی بهتــر نتیجــه 
از  موفقیت آمیــزی  تالش هــای  می گیــرد. 
ــلول های  ــه س ــادی ب ــلول های بنی ــز س تمای
ــتوما  ــا، نوروبالس ــار لوکمی ــه در مه تمایزیافت
 Magee,)ــت ــت شده اس ــتوما ثب و گلیوبالس
J. A., et al., 2012). امــا اســتراتژی های 
حــذف  یــا  تمایــز  بــر  مبتنــی  درمانــی 
ســلول های بنیــادی ســرطانی نیازمنــد توجــه 
بــه نکاتــی اســت. ســلول های بنیــادی در 
همــه ی انــواع ســرطان ها یافــت نشــده اند. 
در انواعــی از ســرطانکه وجودشــان مــورد 
قبــول اســت، دو الگــو بــرای پیدایــش و حفــظ 
ــت. در  ــناخته شده اس ــادی ش ــلول های بنی س
برخــی ســرطان ها ماننــد ســرطان پســتان بــه 
ــلول ها  ــی س ــت بنیادینگ ــد ماهی ــر می رس نظ

تحــت تأثیــر کنــام7 خاصــی اســت کــه شــامل 
اســت.  تغذیــه  و  پیام رســانی  ســلول ها، 
بنابرایــن در ایــن تومورهــا شــاید همــه یــا اکثر 
ســلول ها بتواننــد بــه ســلول های بنیــادی 
Klevebring, 2014; Gup-(تبدیــل شــوند

ta, P. B., et al., 2011(. ایــن امــر شــانس 
ــردن  ــر ازبین ب موفقیــت درمان هــای مبتنــی ب
یــا تمایــز ســلول های بنیــادی ســرطانی را کــم 
ــرطان ها  ــی س ــا در برخ ــد. ام ــان می ده نش
ســلول های  خــون،  ســرطان های  ماننــد 
ــخصی  ــادی مش ــای بنی ــرطانی نی ــادی س بنی
ــا  ــزی در آن ه ــادی متمای ــار بنی ــد و تب دارن
ــوری  ــلول های توم ــه س ــود دارد. در نتیج وج
ــی  ــا تمایززدای ــت ب ــه نخواهندتوانس تمایزیافت
ــوند. در  ــل ش ــادی تبدی ــلول های بنی ــه س ب
ــا تمایــز ســلول های بنیــادی  نتیجــه حــذف ی
ــف و  ــا را متوق ــن توموره ــد ای ــد رش می توان

ــد.  ــان کن ــرطان را درم س
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نشان داده اند که خاک با تنوع و فراوانی 
میکروارگانیسم ها  از  جدید  گروه  یک 
مضر  دی اکسید  نیتروژن  است  قادر 
تبدیل  نیتروژن  گاز  به  را  اتمسفر  در 
تقریبا  گاز  این  که  جایی  آن  از  و  کند 
80درصد هوایی که ما تنفس می کنیم 
هیچ  می باشد،  پایدار  و  بردارد  در  را 
تاثیری بر محیط زیست نمی گذارد. این 
تحقیقاتی  تیم های  توسط  ارگانیسم ها 
شده  شناسایی   2013 سال  در  مشابه 
برای حذف  به عنوان مطالعه  اما  بودند 
مورد  دی اکسید  نیتروژن  مضر  گاز 
نگرفته بودند.دانشمندان  قرار  استفاده 
در  شده  آوری  جمع  خاک  نمونه   47
کرده  تحلیل  و  تجزیه  را  اروپا  سراسر 
بین  توجهی  قابل  بسیار  تفاوت های  و 
برای  خود  ظرفیت  نظر  از  این خاک ها 

از بین بردن نیترواکسید را یافتند.)10(
پروفسور توسط  دیگر  تحقیقی  در 

دانشگاه  )استاد   Brocker
که  شده  ،عنوان  کلمبیا،نیویورک( 
آرامی  به  گذشته  سال   51 طی  جهان 
فعالیت  وجود  با  اما  است  شده  خنک 
باال  زمین  حرات  درجه  انسان  های 
 10000 طی  که  طوری  به  رود  می 
به مشکالت شدیدی  آینده منجر  سال 
نمی توانیم  »ما  او  گفته  می گردد.طبق 
فسیلی  های  از سوخت  را  وابستگیمان 
قطع کنیم پس باید به دنبال جایگزین 
مقابله  راه های  بهترین  از  یکی  باشیم. 
کربن  انداختن  دام  به  مشکل  این  با 
حل  راه  دیگر  عبارت  به  می باشد 
اولیه اش  محل  به  کربن  بازگرداندن 
تحقیقات  طبق  می باشد.«  زمین  یعنی 
و گزارش های دانشمندان امکان به دام 
قدرتی  ایستگاه های  از  کربن  انداختن 
وجود دارد اما چون تقریبا دوسوم کربن 
از منابع پراکنده منشا می گیرد، اجرای 
این  حل  کلید  هوایی  مستقیم  ضبط 

چالش جهانی می باشد.)11(
به  که  داریم  را  این حق  ما  از  هریک 
داریم  دوست  که  بیاندیشیم  نکته  این 
در چگونه جهانی زندگی کنیم؟ هر فرد 
کند،  ایجاد  تغییر  تواند  می  تنهایی  به 
همه ی ما هر روز بر جهان اطراف خود 
تاثیر می گذاریم. حتی اگر تمام روز در 
خانه و در حال استراحت باشیم، باز هم 
هوای  از  تاثیر  کوچک ترین  عنوان  به 
بنابراین  می کنیم  تنفس  خود  اطراف 
سعی کنیم در جهان اطراف خود تاثیر 
کنیم.)12( ایجاد  را  موثری  و   مثبت 

3 درجه افزایش دمای جهانی تاثیرات 
روی  زنده  موجودات  روی  بر  زیادی 
زمین دارد. در کل درجه حرارت تاثیر 
دارد  زنده  موجودات  توزیع  بر  مهمی 
فرایند های  روی  بر  حرارت  که  چرا 
از  برخی  و  می باشد  تاثیرگذار  زیستی 
خود  بدن  دمای  تنظیم  در  موجودات 
هستند.)5( ناتوان  بیرون  حرارت  با 

آب  مستقیم  تاثیر  تحت  زیستی  تنوع 
گونه  هر  نتیجه،  در  می باشد.  هوا  و 
بدون  زیستی  تنوع  حفظ  برای  اقدام 
توجه به تغییرات آب و هوا، با شکست 
به  برای  هم چنین  خواهد شد.  مواجه 
حداقل رساندن  تاثیر مخرب انسان بر 
تغییرات اقلیمی یکی از نکاتی که باید 
در نظر گرفته شود حفظ تنوع زیستی 
خودش  مناسب  اقلیمی  شرایط  در 

می باشد.)12( 
از مشکالت دیگر آب و هوایی ، ورود 
اشعه فرابنفش به سطح زمین به علت 
استراتوسفری  اوزون  شدن  سوراخ 
به  اوزون  الیه   در  می باشد.)سوراخ  
گاز  غلظت  که  است  منطقه ای  معنی 
 6^10*2/7 از  کمتر  آن  در  اوزون 
مولکول در هر سانتی متر مربع باشد.( 
زنده  موجودات  برای  فرابنفش  اشعه 
موجب  و  می باشد  خطرناک  بسیار 
رنگدانه های  و    DNAبه زدن  صدمه 
باکتری ها  و  گیاهان  در  فتوسنتزی 
سرطان  ایجاد  موجب  یا  و  می گردد 
می شود.  انسان  و  حیوانات  در  پوست 
سرطان پوست امروزه در بین افراد 10 
 1950 دهه  در  که  است  میزانی  برابر 
نیمکره  در  بیماری  این  بروز  بود.خطر 
جنوبی کره زمین مشمول کشورهایی 
آفریقای  و  نیوزلند  استرالیا،  چون 
جنوبی می باشد.که به ویژه در استرالیا 
انواع  افراد  گزارشات30درصد  به  بنا 
مختلفی از سرطان پوست را دارند.)6(

چرامادچارمشکالتآبو
هواییشدهایم؟

پیش،  سال  میلیون   2/3 به  نزدیک 
اولیه  پروکاریوت های  که  هنگامی 
شروع به فتوسنتز کردند و با تولید گاز 
اتمسفر  در  را  گاز  این  میزان  اکسیژن 
افزایش دادند. فرم جدیدی از اکسیژن 
به نام اوزون در الیه استراتوسفر 10-

وجود  به  زمین  سطح  کیلومتری   50
دارد  را  سقفی  نقش  اوزون  الیه  آمد. 
فرابنفش  اشعه  برابر  در  زمین  از  که 
همان طور  اشعه  این  می کند.  حفاظت 
زنده  موجودات  برای   گفته شد  که 

Sources:
1)Book : Ecology,second 

edition,2011,MICHAEL L.CAIN . 
Bowdoin College,WILLIAM D. BOWMAN 
. University of Colorado,SALLY 
D.HACKER .Oregon State University

2) Book : Ecology,second 
edition,2011,MICHAEL L.CAIN . 
Bowdoin College,WILLIAM D. BOWMAN 
. University of Colorado,SALLY 
D.HACKER .Oregon State University

3) Book : Ecology,second 
edition,2011,MICHAEL L.CAIN . 
Bowdoin College,WILLIAM D. BOWMAN 
. University of Colorado,SALLY 
D.HACKER .Oregon State University

4) Amos P. K. Tai, Maria Val Martin, 
Colette L. Heald. Threat to future 
global food security from climate 
change and ozone air pollution. Nature 
Climate Change, 2014; DOI: 10.1038/
nclimate2317

5) Book : Ecology,second 
edition,2011,MICHAEL L.CAIN . 
Bowdoin College,WILLIAM D. BOWMAN 
. University of Colorado,SALLY 
D.HACKER .Oregon State University

6) Book : Ecology,second 
edition,2011,MICHAEL L.CAIN . 
Bowdoin College,WILLIAM D. BOWMAN 
. University of Colorado,SALLY 
D.HACKER .Oregon State University

7) Book : Ecology,second 
edition,2011,MICHAEL L.CAIN . 
Bowdoin College,WILLIAM D. BOWMAN 
. University of Colorado,SALLY 
D.HACKER .Oregon State University

8) Book : Ecology,second 
edition,2011,MICHAEL L.CAIN . 
Bowdoin College,WILLIAM D. BOWMAN 
. University of Colorado,SALLY 
D.HACKER .Oregon State University

9) G. G. Pfister, S. Walters, J.-
F. Lamarque, J. Fast, M. C. Barth, 
J. Wong, J. Done, G. Holland, 
C. L. Bruyère. Projections of 
Future Summertime Ozone over 
the U.S..Journal of Geophysical 
Research: Atmospheres, 2014; 
DOI:2013/10.1002JD020932

10) Christopher M. Jones, Ayme 
Spor, Fiona P. Brennan, Marie-
Christine Breuil, David Bru, Philippe 
Lemanceau, Bryan Griffiths, Sara Hallin, 
Laurent Philippot. Recently identified 
microbial guild mediates soil N2O sink 
capacity. Nature Climate Change, ;2014 
801 :(9) 4 DOI: 10.1038/nclimate2301
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که  همانطور  می باشد.  خطرناک  بسیار 
آگاه هستیم CFC  ها موجب ازبین رفتن 
اوزون استراتوسفری گشته اند، به طوری 
تنهایی   به  که هر مولکول کلرازCFC ها 
اوزون  مولکول   5^10 نابودی  موجب 
اثر  که  دیگری  ترکیبات  می گردد. 
و متیل  تتراکلرید  دارند کربن  مشابهی 

کلروفرم می باشند.)7(
شده است  اشاره  که  همانطور 
تروپوسفر  الیه  در  اوزون  گاز  وجود 
اوزون  گاز  که  می باشدچرا  خطرناک 
اکسید کننده ای قوی می باشد به همین 
دلیل اکسیژن موجود در آن به راحتی 
واکنش  ترکیبات  دیگر  با  می تواند 
ایجاد  موجب  الیه  این  در  اوزون  دهد. 
در  چشم  سوزش  و  تنفسی  مشکالت 
وهمین طور  می گردد  حیوانات  و  انسان 
میزان  و  از بین برده  را  گیاهان  غشای 
فتوسنتز و رشد آن ها را کاهش می دهد 
به عالوه گاز اوزون در تروپوسفر همانند 
اکسید های  متان،  کربن دی اکسید، 
نیتروژن و کلروفلوئورو کربن ها یک گاز 

گلخانه ای می باشد.)8(
راهکارهایپیشروبرایحل

مشکالتآبوهوا
تحقیقات جدید منجر به تولید نوعی 
دستگاه محاسباتی قدرتمند گشته است 
که دانشمندان به کمک آن قادرند میزان 
آلودگی هوا را ساعت به ساعت محاسبه 
برای  هواشناسی  موقعیت های  تنوع   ،
خنکی  مقابل  در  گرما  و  خشکی  مثال 
و رطوبت را شمارش و جزئیات بیش تر 
آلودگی  سطوح  از  مشخصی  تصاویر  و 
این  با  اما  آورند.  دست  به  را  آینده 
حال این دستگاه توانایی شرح جزئیات 
هوا  مواد شیمیایی  تغییرات  از  ضروری 
با آن  در نواحی کوچک را ندارد و کار 

هزینه بر و  وقت گیر است.)9(
کاهش  برای  نیز  استراتژی هایی 
متمرکز  تروپوسفری  اوزون  محصوالت 
ترکیبات  خروج  کاهش  به  که  شده اند 
مربوط  فرار  ترکیبات  و  نیترواکسیدها 
گازهای  از  یکی  اکسید  نیترو  می باشد. 
گلخانه ای می باشد که از کود های دامی، 
صنعتی  فرایند های  برخی  و  فاضالب 
دندان پزشکان  می شود.  منتشر  دیگر 
بخش)به  آرامش  عنوان  به  ماده  ازاین 
می کنند.  استفاده  خنده(  گاز  اصطالح 
گاز  این  تولید  از  یک سوم  حدود 
گلخانه ای از فعالیت های انسان می باشد. 
   NRIتحقیقاتی گروه  دانشمندان 

از  درصد   46 شده  انجام  دانشمندان 
خرابی های محصوالت که قبال رخ داده 
همچنین  و  حرارت  افزایش  دلیل  به 
آلودگی هوا می باشد. بنابراین می توان 
در  عاملی  عنوان  به  آلودگی هوا  گفت 
در  جهان  در  تغذیه  سوء  شکل دادن 
دانشمندان  می باشد.  پیشرفت  حال 
دریافته اند که طبق بد بینانه ترین پیش 
بینی میزان سوء تغذیه تا سال 2050 
یابد.  افزایش  18/27درصد  تواند  می 
امور  استاد   Deuis L. Mauzerall
پیشنهادات  و  زیست  محیط  مهندسی 
طی  پرینستون  دانشگاه  المللی  بین 
نتیجه گیری از این تحقیقات می گوید: 
بهبود  در  هوا  آلودگی  سطح  کنترل 
می باشد  موثر  کشاورزی  محصوالت 
پاک  انرژی  منابع  از  استفاده  بنابراین 
خورشیدی  انرژی  یا  باد  انرژی  مانند 
آالینده های  و  گلخانه ای  گازهای  نه 
مرسوم هوا  سود مضاعف دارد ،عالوه 
هوا  آلودگی  کاهش  موجب  اینکه  بر 
در  تغذیه  سوء  کاهش  آن  دنبال  به  و 
اوزون  افزایش سطح  از  جهان می شود 
تروپوسفری نیز جلوگیری می کند.)3(

وجود گاز اوزون در الیه استراتوسفر 
اما  می باشد  سودمند  بسیار  و  ضروری 
از  پایین تری  در سطح  اگر  گاز  همین 
اتمسفر یعنی تروپوسفر قرار بگیر، می 
تواند موجب ایجاد بسیاری از مشکالت 
تنفسی مانند تشدید آسم و برونشیت 
و آمفیزم در بین بسیاری از افراد گردد. 
اوزون  مدت  کوتاه  دوره های  در  حتی 
مرگ  موجب  می تواند  تروپوسفری 
شدن  وارد  همچنین  و  محلی  میر  و 
و  کشاورزی  محصوالت  به  خسارت 

گیاهان گردد.)4(
گرم  مورد  در  که  دیگری  ی  نکته 
توجه  آن  به  باید  هوا  و  آب  شدن 
حیوانات  روی  بر  هوا  و  آب  تاثیر  کرد 
 Bergmann می باشد که طبق قاعده
حیوانات در آب و هوای سردتر نسبت 
به گونه مشابه خود در آب و هوای گرم 
تر اندازه بزرگ تری دارند. اکولوژیست 
ها انتظار دارند که گرم شدن کره زمین 
یک اثر بزرگ بر روی توزیع موجودات 
زنده در جهان داشته باشد، حتی 2 یا 

رفتار  از  مناسبی  معرف  هوا  و  آب 
هوا  و  آب  بیان گر  اقلیم  می باشد.  ما  
در یک منطقه در مدت زمان طوالنی 
زندگی  محل  شناخت  در  و  باشد  می 
نیز  زنده  موجود  عملکرد  چگونگی  و 
طول  بر  هوا  و  می باشد.آب  تاثیرگذار 
بازه زمانی رخدادهایی مثل آتش سوزی 
رخدادها  می باشد.این  موثر  بهمن ها  و 
از  و  زنده  موجودات  نابودی  موجب 
هم گسیختن جوامع زیستی می گردد 
ایجاد  و  رشد  برای  فرصتی  دوباره  اما 

جوامع و موجودات فراهم می کند.)1(
تغییراتآبوهواییومشکالت

ناشیازآن
دست  به  اخیرا  که  اطالعاتی  طبق 
 0/6 تا  جهانی  گرم شدن  آمده است  
تا  پیش  دهه  یک  از  سلسیوس  درجه 
به دنبال آن  امروزه رخ داده است که 
پدیده هایی همچون ذوب شدن یخ های 
کوهی  یخ های  ذوب  افزایش   ، قطبی 
اتفاق  دریاها  آب  میزان  باالرفتن  و 
گزارشات،  طبق   همچنین  می افتند. 
با  محیط زیستی  تغییرات  یک سری 
مثل  دارد.  ارتباط  جهانی  شدن  گرم 
انقراض  پرندگان،  زودهنگام  مهاجرت 
و  خزندگان  و  دوزیستان  محلی 
سبزشدن گیاهان زودتر از آمدن بهار.

معنی  به  فقط  زمین  شدن  گرم   )2(
معنی  به  بلکه  نمی باشد  دما  افزایش 
نیز هست. آلودگی هوایی  وجود خطر 

درجه حرارت باال و آلودگی الیه اوزون 
برسانند و  به گیاهان آسیب  می توانند 
دهند.  کاهش  را  محصوالت کشاورزی 
محصوالت  در  احتمالی  کاهش های 
کشاورزی نگران کننده است: طبق گفته 
و  جمعیت  رشد  دلیل  به  دانشمندان 
تغییر عادات غذایی، این احتمال می رود 
که تا سال 2050 نیازمند افزایش 50 
اما  شویم  غذایی  محصوالت  درصدی 

از  گروهی  توسط  که  تحقیقاتی  طبق 

وجودگاز
اوزون
درالیه

استراتوسفر
ضروری
وبسیار
سودمند
استاما
همینگاز
اگردرسطح
پایینتریاز
اتمسفریعنی
تروپوسفر
قراربگیرد
میتواند

موجبایجاد
تعدادیاز
مشکالت
سالمتی

دربینافراد
گردد.

مانمیتوانیم
وابستگیمان
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سوختهای
فسیلیقطع
کنیمپس

بایدبهدنبال
جایگزین
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مقابلهبااین
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زمین.
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ــدو اِِمرســون او را یکــی از  ــف وال رال
ــطو  ــنِگ ارس ــت و هم س ــِب خلق عجای
ــخصیت هایی  ــته ش ــد. از آن دس خوان
ایــن  بــه  چندگاهــی  از  هــر  کــه 
دنیــای فانــی قــدم می گذارنــد تــا 
بــه  را  بشــر  ذهــِن  توانایی هــای 

پــو  اَلِــن  اِدگار  گذارنــد.   نمایــش 
ــکا )Eureka( را  ــرش، یوری ــن اث آخری
ــه او تقدیــم کــرد. تاِمــس ِجِفرســون  ب
ــا  چنــان مجــذوِب او شــده بــود کــه ت
آخــر عمــر بــه مکاتبــه بــا او پرداخــت. 
هرچنــد پــای او بــه غــرِب ایــاالِت 
متحــده بــاز نشــد، ســی و شــش شــهر، 
ــاِم او را  ــار ن ــال و غ ــوه، س ــش، ک بخ
ــش  ــند. از هم عصران ــه دوش می کش ب
ــراز او  ــم ت ــهرتی ه ــون ش ــا ناپلئ تنه

ــت. داش

ــن  ــه چنی ــیدن ب ــش از رس ــا پی ام
شــهرتی، الکســاندر فــون هومُبلــِت 
ــه  جــوان و همــکاِر فرانســوی اش، اِمی
 ،)Bonpland  Amie( بونپالنــد 
بــه  را  باروبنــه ی خــود  می بایســت 
ــد.  ــال می دادن ــی انتق ــکای جنوب آمری
ــا تابســتاِن 1799 کــه ایــن دو قــدم  ت
بــر خــاِک آمریــکا نهادنــد، هنــوز پــای 
نرســیده  جــا  آن  بــه  طبیعی دانــی 
ــر  ــه ه ــی نیســت ک ــود. جــای تعجّب ب
آنچــه در ایــن قــاره جدیــد انتظارشــان 
ــوف  ــگان نامکش ــید برهم ــی کش را م
ــا  ــرادرش در اروپ ــه ب ــت ب ــود. هومُبل ب
نوشــت:» درختــان نارگیــِل ناشــناخته 
بــا  متــر   18 تــا   15 بلنــداِی  بــه 
ــم  ــای عظی ــیع و گل ه ــی وس برگ های
و عطرآگیــن! در ســه روز اول ســفرمان 

ــن ســو  ــه ای ــگان ب ــا همچــون دیوان م
و آن ســو می دویدیــم و هرآنچــه در 
ــد  ــه ای جدی ــم گون ــان می یافتی اطرفم
ــماِر  ــا ش ــه ی ــه ک ــد گفت ــود. بونپالن ب
ــا  ــه ســر می رســد و ی ــب ب ــن عجای ای

او ســربه بیابــان می نهــد!«

بــه  هومُبلــت  کنجــکاوِی 
دو  نبــود.  محــدود  زیست شناســی 
ــاره ی  ــه ق ــفرش ب ــش از س ــال پی س
آمریــکا، او بیــش از هــزار آزمایــش 
دربــاِب الکتریســته ی حیوانــی کــه 
کشــف  گالوانــی  لوئیجــی  توســِط 
ــِن  ــانید. یافت ــام رس ــه انج ــده بود ب ش
مارماهــِی الکتریکــی در قــاره ِی جدیــد 
بــه  منجــر  کــه  انــگاری  ســهل  و 
ــد، آن  ــی ش ــوِک الکتریک ــِت ش دریاف

آورد.  یــادش  بــه  را  آزمایش هــا 

ُولتــی   500 شــوکی  دریافــِت 
آزمایشــاِت  انجــاِم  از  را  هومُبلــت 
ــر روِی مارماهــِی الکتریکــی  ــر ب بیش ت
و جانــداراِن دیگــر بازنداشــت. او حتــی 
cura- ــوراری  ــِم کی ــِن طع )از آموخت

re( کــه توســط بومیــاِن آمریــکا بــرای 
ــه  ــان ب ــردن ترکش هایش ــن ک زهرآگی
کار می رفــت اِبایــی نداشــت. طعــِم 
تلــِخ ایــن زهــر، کــه تنهــا در صــورت 
خــون  گــردِش  دســتگاِه  بــه  ورود 
ــوش  ــش خ ــه زبان ــت، ب ــنده اس کش

ــد. ــم آم ه

ــن  ــر از چنی ــت فرات ــِق هومُبل عالی
تمامــِی  بــر  او  بــود.  تهوراتــی 
زمــاِن خویــش  علمــِی  شــاخه های 
ــج  ــفِر پن ــِی س ــت. در ط ــلط داش تس
و  او   ،1804 تــا  از 1799  ســاله اش، 
ــه،  ــل، گین ــال، برزی ــد از ونزوئ بونپالن
بولیــوی،  اکــوآدور،  کلمبیــا،  کوبــا، 
و  کــرده  دیــدن  مکزیــک  و  پــرو 
نمونــه ی  هــزاران  جمــع آوری  بــه 
زمین شــناختی  جانــوری،  گیاهــی، 
و  زدنــد  دســت  فرهنگ شــناختی  و 
از رســم نقشــه های بســیار دقیــق و 
مشــاهده کســوف، زمین لــرزه و بــارِش 
شــهابی نیــز غافــل نبودنــد. آن هــا 
بلندتریــن قلــه ی اکــوآدور را نیــز فتــح 
ــا 80  ــه ت ــودی ک ــورد صع ــد. رک کردن

ســال شکســته نشــد. 

هومُبلــت از آخریــن افــرادی بــود که 
ــِی شــاخه های علمــی عصــرش  برتمام
تســلط داشــت. پــس از هومُبلــت، 
ــز  ــان نی ــِن طبیعی دان ــی بزرگتری حت
ــر شــاخه های معــدودی اســتاد  تنهــا ب
ــماِر  ــش ش ــی افزای ــِت اصل ــد. عل بودن
هومُبلــت  از  پــس  طبیعی دانــان  
کســی جــز خــوِد هومُبلــت نبــود. 
ــفرش  ــه س ــیدِن خالص ــاپ رس ــه چ ب
تحــِت عنــواِن ســفرنامه ی شــخصی 

قــاره ی  اســتوایِی  نواحــِی  دربــاِب 
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nent( نــه تنهــا بــه معروفیــِت او 
ــیاری  ــوِق بس ــه مش ــد، بلک ــر ش منج
قــرن  کاشــفین  و  طبیعی دانــان  از 
کــه  افــرادی  بــود.  نیــز  نوزدهــم 
بــه  هومُبلــت  نــام  از  نام هایشــان 
گــوِش مــا آشــناتر می آیــد. چارلــز 
ــه  ــوان، ک ــِل )Charles Lyell( ج الی
ــه عنــواِن پــدر زمین شناســی  بعدهــا ب
ــت را در  ــد، هومُبل ــده ش ــدرن نامی م
هومُبلــت،  کــرد.  مالقــات  پاریــس 
 )Louis Agassiz( آگاســیز  لویــی 
ــویق  ــکا تش ــه آمری ــرت ب ــه مهاج را ب
ــیز،  ــه آگاس ــود ک ــا ب ــرد و در آن ج ک
ــی در  ــِخ طبیع ــتاِد تاری ــِت اس در قام
هــاروارد، بــه چهــره ی پیشــرویِی ایــن 

ــد. ــدل ش ــکا مب ــاخه  درآمری ش

چارلــز دارویــن نیــز از نفــوِذ هومُبلت 
ــجوی  ــاِن دانش ــود. در زم ــان نب در ام
ــفرنامه ی  ــِد س ــت جل ــِی هف اش تمام
هومُبلــت را از از ابتــدا تــا انتهــا خوانــد. 
ــت  ــاِت هومُبل ــِق توصیف ــان عاش او چن
ــوِل  ــه فص ــد ک ــتوایی ش ــِی اس از نواح
مربوطــه را بــه حافظــه اش ســپرد. جلِد 
اوِل ســفرنامه ِی هومُبلــت از معــدود 

کتبــی بــود کــه دارویــن در طــِی ســفِر 
ــاِت  ــت. توصیف ــراِه داش ــه هم ــِگل ب بی
در  ماجراجویی هایــش  از  هومُبلــت 
ــر  ــابه ب ــری مش ــی اث ــکای جنوب آمری
ــس )Alfred Wallace( و  ِ ــرد وال آلف
Henry Wal- ــر بیتــس  ــری والت )هن

ــت.  ter Bates( داش

کشــفیاِت  و  یافته هــا  وجــوِد  بــا 
او  اثرگــذارِی  و  هومُبلــت  پرشــماِر 
بــِر نســلی جدیــد از طبیعی دانــان، 
طبیعــت  دربــاره ی  دیدگاه هایــش 
ــه  ــی کــه ب توســط همــان طبیعی دانان
ــوم  ــن شــاخه از عل ــه ای واســطه ی او ب
ــد.  ــل ش ــد باط ــده بودن ــد ش عالقه من
هومُبلــت بــه اجــزاء جانــدار و بی جــاِن 
واحدهــای  عنــواِن  بــه  طبیعــت 
الیتغیــر  ســازه ای  تشــکیل دهنده ی 
پیــش  می نگریــد.  آمیــز  صلــح  و 
از  یکــی  بــه  از ســفرش، هومُبلــت 
همکارانــش چنیــن نوشــت: » ]هــدِف 
ــِش  ــاهده ی برهم کن ــن[ مش ــِی م اصل
ــر  ــان ب ــت بی ج ــر طبیع ــا و اث نیرو ه
ــر  ــد ب ــا تأکی ــداران ب ــان و جان گیاه

سازه ایســت.« چنیــن  هارمونــی 

ــون  ــش هایی چ ــه پرس ــت ب هومُبل
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــا نپرداخ ــأ گونه ه منش
پرســش هایی  چنیــن  او،  منظــِر  از 
بودنــد.  خــارج  علــم  قلمــروی  از 
طبیعی دانانــی کــه جــای پاهــای او 
را در نواحــی اســتوایی دنبــال کردنــد، 
دیــدی تمامــا متفــاوت از طبیعــت 
ارائــه کردنــد. دیدگاهــی کــه بــر تنــازع 
ــزای  ــی اج ــه هم آوای ــاء و ن ــرای بق ب
طبیعــت تکیــه می کنــد. هومُبلــت 
در ِمــِی 1859 درگذشــت؛ شــش مــاه 
ــد  ــدگاِه جدی ــن دی پیــش از انتشــاِر ای

دارویــن.  منشــأگونه های  در 

Da- ــو  ــک کول ــد م ــر ِدیوی )از نظ
نــگاِر  ،تاریــخ   )vid McCullough
دســتاورِد  مهمتریــن  معــروف،  
هومُبلــت بــه نمایــش گذاشــتِن تنــوع 
حیــات روِی کــره ی خاکــی، بیشــمارِی 
اشــکاِل حیــات و شــماِر گونه هــای 

ــود.   ــوف ب نامکش

.)Eduard Hildebrant( تصویر: نقاشی از هومُبلت اثر ادوآرد هیلِدبرانت

پینوشتها:

1• و ( هومُبلــت  بــه همــراِه  ماجراجویی هایــش  از  پــس  بونپالنــد 
ــت و  ــی رف ــکای جنوب ــه آمری ــر ب ــا، باردیگ ــه اروپ ــتش ب بازگش
مســتعمره ای در بیــن مــرز پاراگوئــه بــا آرژانتیــن بنیــان گذاشــت 
تــا بــه تولیــد و فــروِش چــاِی پاراگوئــه ای دســت زندکــه در نهایــت 
ــی در  ــت ول ــرار گرف ــت ق ــت بازداش ــی تح ــات محل ــط مقام توس

ــد. ــت آزاد ش نهای

2• تأســف آمیــز اســت کــه آگاســیز امــروزه تنهــا بــه واســطه مخالفــت (
ــن  ــأ گرفت ــه منش ــادش ب ــن و اعتق ــده ی داروی ــا ای ــدیدش ب ش

ــود. ــناخته می ش ــف ش ــاکان مختل ــون از نی ــای گوناگ نژاده

3• ــای گســترده اش ( ــه واســطه ی پژوهش ه ــروزه ب ــس ام ــری بِیت هن
ــود.    ــناخته می ش ــد )mimicry( ش ــاِب تلقی در ب

هومُبلتاز
آخرینافرادی
بودکهبرتمامِی
شاخههایعلمی
عصرشتسلط

داشت.
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سفرنامهِی
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معدودکتبیبود
کهدارویندر
طِیسفِربیِگل
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چکیده:

نظریــهی ازظهــوِر پیــش
ــئولیِت ــن،مس ــاِبداروی انتخ
اصلــِیزیستشناســانکشــفو
ــدارانقلمداد طبقــهبنــدِیجان
ــِن ــیازمطرحتری ــد.یک میش
ــاندر ــان،الکس ــنطبیعیدان ای
Alexan� هومُبلــت )فــون
بــود. )der von Humboldt
ــر ــتهب ــریبرجس ــتاث هومُبل
ــود ــسازخ ــاِنپ زیستشناس
ــا ــت.ب ــنداش ــهداروی ازجمل
وجــودچنیــناثرگــذاریدر
عصــرخــود،نــاِمهومُبلــتبــه
ــت. ــپردهشدهاس ــیس فراموش
بازخوانــیدســتآوردهــاِی
هومُبلــتازآنجهــتقابــِل
ــاوجــوِد تأمــلاســتکــهاو،ب
تنــوِع از دریافتــش و درک
ــدهبر گســتردهیموجــوداِتزن
ــه ــی،ب ــرهیخاک ــنک روِیای
ــی ــازهازوراِیدیدگاه ــنس ای
می نگریســتکــهدرتضــاد
تمــاموکمــالبــادیــدگاِه
وجــوِد بــا بــود. دارویــن
ــتاز ــادی،هومُبل ــنتض چنی
قهرمانــاِنداوریــنبــهحســاب
ــوِی ــهس ــهاو راب ــدک میآم
ــِن ــوقداد.مت ــیس طبیعیدان
از خالصهایســت رو پیــش
ــا ــوداِتبیهمت ــِلاولموج فص
)Remarkable Creatures(
 Sean( َکــرول شــان اثــِر
B. Carroll(کــهبــهدســت
ایــنطبیعــیداِن آوردهــاِی
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گونــه   45000 حــدود  تاکنــون 
عنکبــوت از سراســر جهــان معرفی شــده 
ــدود 600  ــان ح ــن می ــه از ای ــت ک اس
گونــه از ایــران گــزارش شــده اند. در 
ــره ی  ــه جزی ــده ب ــفر انجام ش ــی 2 س ط
نگارنــده  هرمــز )دی مــاه 92 و 93(، 
ــایی 14  ــه شناس ــق ب ــطور موف ــن س ای
خانــواده و 19 گونــه از عنکبوت هــا در 
ــه  ــره شــده اســت کــه در ادام ــن جزی ای
ــی  ــاره ی برخ ــی درب ــی اجمال توضیحات
ــای  ــت )گونه ه ــده اس ــه ش ــا ارائ از آن ه
ــا * مشــخص  ــران ب ــی انحصــاری ای بوم

شــده اند(:

Araneidae Clerck, 1757

Argiope cf. lobata (Pallas, 
)عکس1 ( (1772

ایــن عنکبــوت کــه دوشــکلی جنســی 
ــه شــکل جثــه بــزرگ در  مشــخص آن ب
نرهــا  در  کوچــک  جثــه ی  و  ماده هــا 
ــور  ــه ای اســت کــه ت ــان اســت، گون نمای
مــدور می تنــد و غالبــاً حشــرات پــروازی 
عنکبــوت  ایــن  می کنــد.  شــکار  را 
زندگــی در میــان علفزارهــای نواحــی 
انــدازه ی  می دهــد.  ترجیــح  را  گــرم 
ــر  ــا 7 میلی مت ــن 5 ت ــا بی ــه در نره جث
ــر  ــا 26 میلی مت ــن 17 ت ــا بی و در ماده ه
اســت )بــدون احتســاب پاهــا(. پراکنــش 
ــان  ــه جه ــه محــدود ب ــن گون ــی ای جهان
اســتان های  اکثــر  در  و  بــوده  قدیــم 

ــور دارد. ــران حض ای

A.Zamani -عکس1: عکاس

Filistatidae Ausserer, 
1867

Sahastata sinuspersica 
Marusik, Zamani & Mir-
shamsi, 2014* )2عکس(

ــه، کــه نمونه هــای آن ســال  ایــن گون
جزیــره  از  نگارنــده  توســط  گذشــته 
ــه ای  ــوان گون ــه عن جمــع آوری شــدند، ب
ــد تشــخیص داده شــده و در اواخــر  جدی
ــت  ــه عل ــد. ب ــف ش ــال 2014 توصی س
کرانه هــای  در  گونــه  ایــن  پراکنــش 
ــار  ــه افتخ ــه ب ــن گون ــارس، ای ــج ف خلی
ــت  ــده اس ــذاری ش ــام گ ــج ن ــن خلی ای
)Sinuspersica معــادل التیــن خلیــج 
ــی  ــوت زندگ ــن عنکب ــت(. ای ــارس اس ف
ــح  ــنگ ها را ترجی ــر س ــرات و زی در حف
می دهــد، ولــی ممکــن اســت در فضــای 
حفراتــی  زمیــن  درون  در  نیــز  بــاز 
ــوت در  ــن عنکب ــه ی ای ــد. جث ــر کنن حف
ــش  ــت و پراکن ــر اس ــدود 12 میلی مت ح
آن احتمــااٌل عــالوه بــر ایــران برخــی 
ــارس را  ــج ف ــیه ی خلی ــورهای حاش کش

نیــز در بــر می گیــرد.

A.Zamani -عکس2: عکاس

Gnaphosidae Pocock, 
1898

Pterotricha loeffleri 
(Roewer, 1955)* )3عکس(

ــا ســایر  ــه کــه در مقایســه ب ایــن گون
ــواده ی Gnaphosidae از  ــای خان اعض
جثــه ی بــزرگ و قابــل توجهی برخــوردار 
ــر در  ــی مت اســت )طــول پیکــر 7,5 میل
ماده هــا(،  در  متــر  میلــی   9 و  نرهــا 
می باشــد.  ایــران  انحصــاری  بومــی 
ایــن عنکبــوت، حرکاتــی ســریع داشــته 
درون  و  ســنگ ها  زیــر  در  زندگــی  و 

حفــرات را ترجیــح می دهــد.

Y.Marusik -عکس3: عکاس

تاکنون حدود 
45000 گونه 
عنکبوت از 

سراسر جهان 
معرفی شده 

است که از این 
میان حدود 600 

گونه از ایران 
گزارش شده اند.

Hersiliidae Thorell, 1870

Hersiliola macullulata 
(Dufour, 1831)

Salticidae Blackwall, 
1841

Menemerus marginatus 
(Kroneberg, 1875)

Plexippus paykulli (Aud-
ouin, 1826)

Scytodidae Blackwall, 
1864

Scytodes arwa Rhe-
ims, Brescovit and Van 
Harten, 2006 )4عکس(

Scytodes makeda Rhe-
ims, Brescovit and Van 
Harten, 2006 )5عکس(

ایــن دو گونــه عنکبــوت زیبــا بــه گروه 
عنکبوت هــای خیوانــداز تعلــق دارنــد 
)خیــو بــه معنــی آب دهــان اســت(. 
ــن نام گــذاری اســتراتژی شــکار  ــت ای عل
کــه  بــوده  عنکبوت هــا  ایــن  جالــب 
ــدد  ــا از غ ــورداری آن ه ــطهی برخ بواس
تولیــد ابریشــم در کلیســرهای آن هــا 
ــی احســاس  حاصــل می شــود. در لحظه
عنکبوت هــا  ایــن  طعمــه،  حضــور 
بــر  متــر  بــا ســرعت 30  می تواننــد 
ــه  ــار در ثانی ــدود 1800 ب ــا ح ــه، ت ثانی
کلیســرهای خــود را بــه طرفیــن حرکــت 
داده و مخلوطــی از ابریشــم، زهــر و نوعی 
ــکار  ــه ســمت ش ــاده ی چســبناک را ب م
بــه صــورت زیگــزاگ پرتــاب کننــد. 
ــکار،  ــا ش ــورد ب ــس از برخ ــاده پ ــن م ای
در معــرض هــوا منقبــض شــده و امــکان 

تحــرک را از جانــور ســلب می کنــد.

A.Mohajeran -عکس4: عکاس

A.Mohajeran -عکس5: عکاس

Sicariidae Keyserling, 
1880

Loxosceles rufescens 
(Dufour, 1820) )6عکس(

ایــن گونــه بواســطه ی زهــر بافتگــرای 
خــود و همچنیــن بــه علــت زندگــی 
در اطــراف و درون ســاختمان ها دارای 
صــورت  در  اســت.  پزشــکی  اهمیــت 
نکروزهــای  ایجــاد  امــکان  گــزش، 
ــرات  ــه اث ــی ب ــه گاه ــدید ک ــی ش بافت
ــود  ــوند، وج ــر ش ــم منج ــتمیک ه سیس
عنکبوت هــا  ایــن  عمومــی  نــام  دارد. 
ــتی  ــطح پش ــم روی س ــطه ی عالئ بواس
ــی  ــای ویولون ــان عنکبوت ه سر-سینه ش
ــزوا طلــب  ــه علــت رفتــار ان اســت کــه ب
نیــز  منــزوی  عنکبوت هــای  خــود 

می شــوند. نامیــده 

A.Zamani -عکس6: عکاس

Eusparas-
sus xerxe با
طولحدود12
سانتیمتر)با
احتسابپاها(،
بزرگترین
عنکبوت
جزیره
محسوب
میشود.

Sparassidae Bertkau, 
1872

Eusparassus xerxes (Po-
cock, 1901) )7عکس(

بــا طــول حــدود 12  ایــن گونــه 
پاهــا(،  احتســاب  )بــا  ســانتی متر 
ــره محســوب  ــوت جزی ــن عنکب بزرگ تری
ایــن  جهانــی  پراکنــش  می شــود. 
ــران، عمــان، امــارات  ــر ای ــه عــالوه ب گون
ــر  ــتان را در ب ــی و پاکس ــده ی عرب متح
می گیــرد و در ایــران از ســواحل جنوبــی 
کشــور گــزارش شده اســت. ایــن عنکبوت 
شــب گرد بــوده و غالبــٌا روز را بــه اختفــا 
ــده  ــا ساخته ش ــی و ی ــرات طبیع در حف
می گذرانــد.  جانــوران  ســایر  توســط 
ــه آن  ــوت، ب ــن عنکب ــزرگ ای ــه ی ب جث
مثــل  مهره دارانــی  از  شــکار  قابلیــت 

گکوهــا را نیــز می دهــد.

A.Mohajeran -عکس7: عکاس

Theridiidae Sundevall, 
1833

Latrodectus pallidus 
O. P.-Cambridge, 1872 
(عکس8)

ــوه ی  ــی بی ــام عموم ــا ن ــه، ب ــن گون ای
در  کــه  اســت  زهــری  دارای  ســفید، 
ــت  ــن اس ــان ممک ــزش انس ــورت گ ص
ــرد  ــددی در ف ــرات متع ــروز اث موجــب ب
ــی  ــی در نواح ــه زندگ ــن گون ــود. ای ش
نوعــی  را ترجیــح می دهــد و  اســتپ 
تــور نامنظــم می تنــد کــه بــرای بــه 
ــل  ــن رو مث ــرات زمی ــن حش دام انداخت
دارد.  بیش تــری  تخصــص  مورچه هــا 
شــکم ایــن گونــه ســفید رنگ بــوده و در 
ــت  ــت عالم ــن اس ــکمی، ممک ــطح ش س
را  ساعت شــنی  شــکل  بــه  زردرنگــی 

ــد. ــروز ده ب

R.Soltani -عکس8: عکاس

Prodidomidae Simon, 
1884

Prodidomus redikorzevi 
Spassky, 1940

Zimiris doriai Simon 1882

Thomisidae Sundevall, 
1833

Xysticus cf. tristrami (O. 
P.-Cambridge, 1872)

Thomisus onustus Walck-
enaer, 1805

بــه طــور کلــی از ایــن 19 گونــه 
ایــن  در  شــده  شناســایی  عنکبــوت 
انحصــاری  بومــی  گونــه   3 جزیــره، 
Sahastata sinus� بودنــد  )ایــران 

  Pterotricha loeffleri  ،persica
و  Evippa fortis(. از بیــن ایــن 19 
 ،Argiope lobata( گونــه   5 گونــه، 
Oecobi�  ،Latrodectus pallidus
Uroctea limbata   ،us nadiae

و Artema doriai( زندگــی وابســته 
بــه تــور داشــته و مابقــی زمیــن رو 
ــی  ــود 2 گونه ــن، وج ــتند. همچنی هس
 Loxosceles ــکی ــت پزش ــد اهمی واج
Latrodectus pall� و    rufescens

ــت. ــه اس ــز توج ــز حائ idus نی

Lycosidae Sundevall, 
1833

Evippa fortis Roewer, 
1955*

Oecobiidae Blackwall, 
1862

Oecobius nadiae (Spass-
ky, 1936)

Uroctea cf. limbata (C. L. 
Koch, 1843)

Pholcidae C. L. Koch, 
1850

Artema doriai (Thorell, 
1881)

“
“

”
”

 مجله علمی-تخصصی دنــــــــــــــا                                                     پاورقی / تنوع عنکبوت های جزیره هرمز

تنوع عنکبوت های جزیره هرمز

علیرضا زمانی
دانشجوی کارشناسی علوم جانوری دانشگاه تهران

a.zamani@ut.ac.ir

4647



"عکاســیبــافــالشوســهپایه
ــی ــنعبارت ــت".ای ــوعاس ممن
اســتکــهتــکتــکمــادراکثر
ــا ــیب ــایتاریخ ــاوبناه موزهه
آنمواجــهشــدهایم.معمــواٌل
ــوع ــنن ــزدرای ــردازینی نورپ
مکانهــابــهگونــهایاســت
کــهمنبــعنــوردرکنارههــا
ــور ــوعن ــردومجم ــرارمیگی ق
موجــوددرمحیــطزیــادنیســت.
ــه ــاب ــرایطعکسه ــنش درای
ســرعت پایین بــودن علــت
شــاترولــرزشدســتتــار
ــکل ــنمش ــاای ــوند؛ام میش
ــر ــزویبیشت ــتفادهازای ــااس ب
شــمارهی در میشــود. حــل
ــوم ــیدومفه ــهبررس ــلب قب
دیافراگــموشــاترپرداختیــم.در
ایــنشــمارهبــهمفهــومایــزوو
رابطــهیآنبــادومتغیــرقبلــی
ــیدر ــاوتنورده ــاالتمتف وح

تصویــرمیپردازیــم.

Internation- مخفــف   ISO
 al Standards Organization
اســت و اســتانداردی اســت کــه از 
اندازه گیــری  بــرای  مدت هــا قبــل 
ــروزه  ــد. ام ــی ش ــم معرف ــرعت فیل س
نیــز بیانگــر میــزان حساســیت فیلــم 
ــت،  ــور اس ــر ن ــور در براب ــا سنس و ی
ــان دهنده ی  ــزو نش ــرخ ای ــن ن بنابرای
ــت.  ــور اس ــه ن ــیت ب ــزان حساس می
ــرخ  ــن ن ــی ای ــای معمول در دوربین ه
ــت.  ــف شده اس ــا 6400 تعری از 25 ت
هرچــه عــدد ایــزو کم تــر باشــد، 
ــری  ــر حساســیت کم ت سنســور تصوی
تصویــر  درنتیجــه  و  خواهد داشــت 
دســت  بــه  روان تــری  و  شــفاف تر 
عــدد  ایــن  هرچــه  امــا  می آیــد؛ 
تصویــر  سنســور  باشــد،  بیش تــر 
تصویــر  و  می کنــد  عمــل  قوی تــر 
ــه در  ــود ک ــل می ش ــری حاص دقیق ت
ــورت  ــه ص ــال ب ــای دیجیت آن نویزه

در  ثبــت می شــوند.  رنگــی  نقــاط 
ــوری  ــیگنال ن ــه س ــی ک ــع زمان واق
ســاطع  عکس بــرداری  ســوژه ی  از 
تصادفــی  رنگــی  سنســور  نشــود، 

می کنــد. ایجــاد 

ســوژه هایی  بــا  اوقــات  گاهــی 
متحــرک  کــه  می کنیــد  برخــورد 
نــوری  شــرایط  در  یــا  و  هســتند 
ایــن  در  دارنــد؛  قــرار  نامناســب 
ایــزوی  مجبوریــد  شــما  حالت هــا 
دوربیــن را افزایــش دهیــد تــا بتوانیــد 
ــوری مطلــوب  ــا شــرایط ن تصویــری ب
تهیــه نماییــد و ریســک افزایــش نویــز 
در تصویــر را قبــول کنیــد. در این جــا 
ــت  ــز اهمی ــه حائ ــی ک ــه ی مثبت نکت
ــان  ــه الم ــل س ــرات متقاب ــت، اث اس
مرتبــط بــا نوردهــی )دیافراگــم، شــاتر 
ــر هــم اســت. همــان طــور  ــزو( ب و ای
ــر هــم ذکــر شــد، میــزان  کــه پیش ت
بــاز بــودن دریچــه ی دیافراگــم کنترل 
کننــده ی میــزان نــور ورودی از لنــز به 
ــا سنســور اســت  ــم و ی صفحــه ی فیل
تعیین کننــده ی  شــاتر  ســرعت  و 
مقــدار ســرعتی اســت کــه دریچــه ی 
می شــود.  بســته  و  بــاز  دیافراگــم 
زمانــی کــه ایــن ســه متغیــر بــا هــم 
ــری  ــر کلی ت ــوند، متغی ــب می ش ترکی
EV- Exposure Val-  تحــت عنــوان

ue و یــا میــزان نوردهــی حاصــل 
می شــود. 

ــه  ــک از س ــر ی ــری دره ــر تغیی ه
ــی  ــا نورده ــط ب ــی مرتب ــل اصل عام
ــری  ــل اندازه گی ــری مشــخص و قاب اث
بــر روی دو المــان دیگــر و نهایتــٌا 
بــه  داشــت.  خواهــد  تصویــر  بــر 
عنــوان مثــال فــرض کنیــد در حیــن 
عکس بــرداری از ســوژه ی خــود بــا 
ــم  ــه دیافراگ ــوط ب ــدد مرب ــش ع افزای
کوچک تــر  را  دیافراگــم  دریچــه ی 
ــز  ــه لن ــور ورودی ب ــزان ن ــد و می کنی
ــه  ــور ک ــان ط ــد، هم ــش دهی را کاه
در شــماره ی قبلــی ذکــر کردیــم، 
منجــر  دیافراگــم  عــدد  افزایــش 
ــس  ــدان عک ــق می ــش عم ــه افزای ب
نهایــی  تصویــر  در  و  شــود  مــی 
عــالوه بــر ســوژه ی اصلــی، دیگــر 
ــز در  ــدان نی ــود در می ــزای موج اج
ــه  ــا توج ــد. ب ــرار می گیرن ــوس ق فوک
بــه ارتبــاط معکــوس دیافراگــم و 
ســرعت شــاتر، بــرای جبــران افزایــش 
دیافراگــم  عــدد  در  ایجاد شــده 
را کــم  می بایســت ســرعت شــاتر 
کنیــد تــا مــدت زمــان بیش تــری 
بــرای رســیدن نــور بــه سنســور 
فراهــم شــود و اجــزای موجــود در 
عکــس بــا وضــوح مطلوبــی ثبــت 

ــاز و بســته  شــوند. کاهــش ســرعت ب
شــدن دریچــه ی دیافراگــم بــا کاهــش 
سنســور  حساســیت  و  ایــزو  نــرخ 
ــود؛  ــراه خواهد ب ــور هم ــه ن ــبت ب نس
ــدد  ــش ع ــورت افزای ــه در ص ــرا ک چ
بــه  بــا توجــه  ایــزو  بــه  مربــوط 
ــیدن  ــان رس ــدت زم ــودن م طوالنی ب
نــور بــه سنســور نویــز بیش تــری 
در تصویــر ثبــت می شــود. همــان 
ــد هــر ســه عامــل  طــور کــه می بینی
ارتبــاط تنگاتنگــی دارنــد و تغییــر در 
ــر در  ــه ایجــاد تغیی هرکــدام منجــر ب
ــر  ــر کلی ت ــر و متغی ــر دیگ دو پارامت

ــود. ــی ش EV م

 EV ــر ــا پارامت ــی دوربین ه در تمام
ــه  ــود و ب ــم می ش ــه ای تنظی ــا دکم ب
صــورت پیش فــرض مقادیــری مثبــت 
ــر  ــر در نظ ــن متغی ــرای ای ــی ب و منف
ــب  ــی مناس ــود. نورده ــه  می ش گرفت
بــرای یــک تصویــر بــا مقــدار اولیــه ی 
ــه  ــی ک ــود. زمان EV0 مشــخص می ش
یکــی از تنظیمــات دوربیــن را تغییــر 
تاریک تــری  تصویــر  تــا  می دهیــم 
ــده و  ــی ش ــیم، EV منف ــته باش داش
مثبــت   EV روشــن تر  تصاویــر  در 
تنطیمــات  اگــر  حــال  می شــود. 
ــر  ــزو تغیی ــا ای ــاتر و ی ــم، ش دیافراگ
جــای  بــه  می تــوان  کرده باشــد، 
تغییــر متناســب دو پارامتــر دیگــر 
ــا کــم  ــه ســراغ متغیــرEV  رفــت. ب ب
و زیــاد کــردن ایــن پارامتــر دوربیــن، 
ــر تنظیمــات نوردهــی موجــود،  ــا ب بن
تیره تــر  یــا  و  روشــن تر  را  عکــس 
ــه EV0 برســد. توجــه  ــا ب ــد ت می نمای
داشته باشــید کــه همــواره چنیــن 
ــن  ــودکاری در دوربی ــتم های خ سیس
ــرای  ــذا ب ــراه هســتند ل ــا هم ــا خط ب
گرفتــن یــک عکــس مطلــوب همــواره 
ــه  ــوط ب ــداد مرب ــتی اع ــم دس تنظی
توصیــه  ایــزو  و  شــاتر  دیافراگــم، 

می شــود.

ــی  ــر دلیل ــه ه ــه ب ــرایطی ک در ش
نوردهــی مناســب نباشــد، بــا دو حالت  
Over-)  نوردهــی بیــش از انــدازه

از  کمتــر  نوردهــی  و   (exposed
ــه رو  ــدازه(Underexposed) روب ان
عکس هایــی  چنیــن  در  می شــویم. 
ــیار  ــی بس ــود در نواح ــات موج اطالع
ــچ  ــا هی ــره ب ــیار تی ــا بس ــن و ی روش
ــا  ــت نیســتند؛ ام ــل دریاف روشــی قاب
ــی را  ــرایط نورده ــه ش ــی ک در صورت
ــری  مناســب تر کنیــم و حجــم بیش ت
از اطالعــات را بــا نــور مناســب ثبــت 
از  اســتفاده  بــا  می توانیــم  کنیــم، 
بــا  فتوشــاپ  مثــل  نرم افزارهایــی 

نــوری  شــعاع های  دنبال کــردن 
در بازیابــی اطالعــات ازدســت رفته 

موفق تــر عمــل کنیــم.

اگــر بــه گزینه هــای موجــود در 
یــا  و   DSLR دوربین هــای  منــوی 
شــبه SLR نگاهــی بیندازیــد متوجــه 
Meter- عنــوان تحــت   مــوردی 

ing mode و یــا حالــت ســنجش 
گزینــه  ایــن  می شــوید.  نوردهــی 
ــی  ــان نورده ــرل آس ــث کنت ــه باع ک
در تصویــر می شــود، آخریــن مبحــث 
در زمینــه ی نوردهــی و نورســنجی 
در عکاســی می باشــد. دوربین هــای 
دارای ایــن نــوع از تنظیــم مجهــز 
ــتند  ــی هس ــنج داخل ــک نورس ــه ی ب
ــز را  ــه لن ــور ورودی ب ــدت ن ــه ش ک
محاســبه می کنــد و ســپس بــا توجــه 
انتخــاب  پیش فــرض  حالــت  بــه 
ــه  ــوف ب ــود را معط ــور موج ــده، ن ش
می کننــد. کادر  در  موجــود  نقــاط 

ــرای متغیــر فــوق، چهــار حالــت در  ب
نظــر گرفتــه  می شــود:

 Matrix(ــتماتریســی 1-حال
)metering

تنظیــم  کــه  حالــت  ایــن  در 
دوربین هــا  بیش تــر  پیش فــرض 
بخش هــای  بــه  کادر  می باشــد، 
مختلــف تقســیم می شــود و نقــاط 
ســیاه و ســفید بــه صــورت مجــزا 
ــر  ــی در ه ــوند و نورده ــز می ش آنالی
ــه  ــگ و فاصل ــا رن ــب ب ــه متناس نقط
ــی  ــود. نورده ــم  می ش ــز تنظی از مرک
بــه صــورت  نقطــه ی فوکــوس  در 
محور هــای عمــود بــر هــم انجــام 

. د می شــو

ــز ــرمرک ــزب ــتتمرک 2-حال
Center�Weighted meter�(

)ing

در ایــن حالــت تمامــی کادر بــه 
یــک انــدازه مــورد بررســی و نوردهــی 
نــور  درصــد  نمی گیــرد. 80  قــرار 
معطــوف بــه مرکــز کادر و 20 درصــد 
باقــی مانــده معطــوف بــه اطــراف 
ــه  ــی ک ــت زمان ــن حال ــود. از ای می ش
ــرار   ــدان ق ــت می ــوژه ای در مرکزی س

می شــود. اســتفاده  می گیــرد، 

 Spot( نقطــهای حالــت -3
)metering

ــه ی  ــا نقط ــه ای تنه ــت نقط در حال
فوکــوس )3 درصــد کادر( نوردهــی  
می شــود. ایــن حالــت زمانــی کــه 
ســوژه، بخــش کوچکــی از کادر را 
ــه خــود اختصــاص می دهــد، مــورد  ب

اســتفاده قــرار می گیــرد.

 Partial(4-حالــتبخشــی
)metering

در  نوردهــی  حالــت  ایــن  در 
نقطــه ی فوکــوس و  بخــش محــدودی 
از اطــراف آن )10 درصــد کادر( انجــام 

می شــود.

گفته شــده  حــاالت  بــر  تســلط 
و اســتفاده ی درســت از تنظیمــات 
گفتــه شــده، تنهــا بــا تمریــن در 
حاصــل  متفــاوت  موقعیت هــای 

. د می شــو
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ــاِن  ــهورترین متخصص ــزِول از مش ِکرت
هــوِش مصنوعــی اســت کــه ســال ها در 
ــمند  ــین های هوش ــاختِن ماش ــاِب س ب
غــور کرده اســت. نتایــِج کارهــای اولــی 
هوشــمندی  سیســتم های  بــه  اش 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــون Siri انجامی چ
ایــن انبــوِه دانــش در بــاِب هــوِش 
مصنوعــی، ِکرتــزِول توانایــی پاســخ 

ــج را دارد:  ــه ایــن پرســِش بغرن دادن ب
ــِز انســان  ــه هــای هوشــمند و مغ رایان
چــه شــباهت هایی بــا یکدیگــر دارنــد. 
ِکرتــزِول ضمــن تأکیــد بــر برخــی 
ــن دو  ــان ای ــن می ــای بنیادی تفاوت ه
آن  شــباهت های  پیچیــده،  ســازه ی 
ــباهت هایی  ــازد. ش ــکار می س دو را آش
ــناخت  ــرای ش ــد راه را ب ــه می توانن ک

ــد. ــاز کنن ــز ب ــر ســازوکاِر مغ بهت

چگونه می شود یک ذهن ساخت؟  آشکارسازی اسراِر فکِر انسان

اثرِریِکرتزِول

امــا  اســت  دشــواری  کار  نوشــتن 
نوشــتن بــه شــیوه ای خوانــا از آن 
ــای  ــا مدت ه ــت. ت ــوارتر اس ــم دش ه
مدیــد کتبــی کــه پیرامــوِن نــگارش 
ــه  ــر ب ــه چــاپ مــی رســیدند بیش ت ب
کتــب آشــپزی شــباهت داشــتند: 
نبایدهــا  و  بایدهــا  از  ملغمــه ای 
بــا  اســتثناء ها.  و  کلــی  قواعــد  و 
وجــوِد ســال های پژوهــش دربــاب 
چگونگــی زبــان آمــوزی در کــودکان و 

بزرگســاالن و شــناخت اصــول عصبــی-
روانــِی درک و دریافــِت قواعِد دســتوری 
ــی  ــی جای ــن یافته های ــان، چنی در انس
ندارنــد.  دســتوری  کتــب  ایــن  در 
ــی  ــتاد روانشناس ــر، اس ــتیون پینک اس
جدیدتریــن  در  هــاروارد  دانشــگاه 
ــتی  ــن کاس ــع ای ــدِد رف ــش درص کتاب
برآمده اســت. ایــن کتــاب نــه تنهــا 
دربرگیرنــده ی درِک علمــی مــا از زبــان 
آمــوزی و اثــر آن بــر قواعــد دســتوری 
اســت، بلکــه زبــان را مجموعــه ای پویــا 
از قواعــد و لغــات و نــه ســازه ای ایســتا 

می انــگارد. 

 نوشتن در قرِن بیست و یکم
ِ
 انساِن متعقل برای

ِ
مفهوِم َسبک: راهنمای

شــبکه ی پیچیــده ی مغــز 
ــاب  ــن کت را داراســت. ای
و  احتمــاالت  تمامــی 
امکاناتــی را کــه بــه 
ــوژی  واســطه ی تکنول
پیشــرفت های  و 
ممکــن  اخیــر 
مــورد  می شــود، 
قــرار  بحــث 

. هــد می د

اثراستیونپینِکر

بــه  بــار  ایــن   Michio Kaku
پدیــده ی  پیچیده تریــن  ســراغ 
ــت؛  ــه اس ــان رفت ــده ی جه شناخته ش

انســان. مغــز 

ــاره ی آینــده ی  صحبت هــای اخیــر درب
ــد  ــوان می کنن ــی را عن ــز، موضوعات مغ
حیطه هــای  در  تنهــا  زمانــی  کــه 
داشــت.  وجــود  تخیلــی  علمــی– 
بســط  و  توضیــح  بــه  ایــن کتــاب 
آزمایشــات انجــام شــده در برتریــن 
در  دنیــا  تحقیقاتــی  آزمایشــگاه های 

بیوفیزیــک  و  نوروســاینس  شــاخه ی 
ــون  ــاتی پیرام ــت، آزمایش ــه اس پرداخت
توانایــی کنتــرل ذهــن و  قــدرت ذهــن 
ــی، کنتــرل احساســات و ثبــت  در تلپات

رویا هــا. و  خاطــرات 

The Future of the Mind ســفری 
علــم  مرز هــای  از  فراتــر  اکتشــافی، 
 Kaku دکتــر  اســت.  نوروســاینس 
پیشــینه و رونــد علمــی الزم بــرای 
ــد  ــی می کن ــه روزی را بررس ــیدن ب رس
ــل  ــناخت کام ــت ش ــان قابلی ــه انس ک

The Future of the Mind

ــکاری  ــل هم ــه حاص ــایت ک ــن س ای
 Elsevier و   Cellpress گــروه 
از  مجموعــه ای  لینــک  می باشــد، 
ــاخه های  ــا را در ش ــن ژورنال ه بهتری
متنــوع و بــا رویکــرد ســلولی در 
می دهــد.  قــرار  کاربــر  اختیــار 
 The مثــل  معتبــری  ژورنال هــای 
American Journal of hu-

 man genetics, Biophysical
Journal, Cell host & mi-

 crobe, Molecular plant,
 Stem cell reports, Neuron,

Immunity, Trends in neu-
ــال دیگــر  roscience  و ده هــا ژورن
ــز  ــا را نی ــام آن ه ــی ن ــه شــاید حت ک
نشنیده باشــیم. جمــع آوری چنیــن 
ــد  ــن ح ــا ای ــری ب ــه ی معتب مجموع
مفیــد  ابــزاری  تنــوع می توانــد  از 
ــات و  ــزان اطالع ــش می ــت افزای جه
دانــش پیرامــون مســائل، موضوعــات 
و تحقیقــات روز دنیــا  باشــد کــه 
بــرای تک تــک دانشــجویان مفیــد 
ژورنــال  کــه  زمانــی  خواهد بــود. 
انتخــاب  را  نظرتــان  مــوردن 
ــه  ــی ب ــر دسترس ــالوه ب ــد، ع می کنی
ــد  ــر می توانی ــخه ی حاض ــد و نس جل
را  پیشــین  شــماره های  ســایر 

نیــز مــورد مطالعــه قــرار دهیــد. 
ژورنــال  تمامــی قســمت های 
مثــل اخبــار، یادداشــت، مقــاالت، 
بــه  و...   Research Highlight
می شــود.  داده   نمایــش  تفکیــک 
البتــه بــرای مشــاهده ی متــن کامــل 
قســمت هایی مثــل مقــاالت، نیــاز 

بــه ثبت نــام داریــد.

Cellpress

“formula” یــک نرم افــزار بســیار 
کاربــردی اســت کــه بــر روی سیســتم 
عامــل  اندرویــد نصــب و راه انــدازی 
شــامل  نرم افــزار  ایــن  می شــود. 
ــردی  ــای کارب ــه ای از فرمول ه مجموع
ــد.  ــیمی می باش ــک و ش ــی، فیزی ریاض
علــم  عنــوان  بــه  زیست شناســی 
مطالعــه حیــات همــواره بــا دیگــر علوم 
ــت و  ــاط اس ــردی در ارتب ــه و کارب پای
ــی  ــع تحصیل ــطحی از مقاط ــر س در ه
همــواره فرمول هــای پایــه ای مــورد 
نیــاز هســتند. از جملــه مــوارد موجــود 
زیست شناســی  در  کــه  نرم افــزار  در 
بــه طــور مســتقیم مــورد اســتفاده قرار 

فرمول هــای  مجموعــه  می گیــرد، 
ســاختاری بــه همــراه خصوصیــات 
فیزیکــی و شــیمیایی اســیدهای آمینــه 
از  می تــوان  همچنیــن  می باشــد. 
ــه  ــی ک ــای عامل ــه ای از گروه ه مجموع
ــیمیایی  ــی های بیوش ــواره در بررس هم
ــن  ــرد. همچنی ــام ب ــد، ن ــرد دارن کارب
ــل  ــت )مث ــداد ثاب ــزار اع ــن نرم اف در ای
ــی  ــور و...( معرف ــدد ب ــا، ع ــت گازه ثاب
ــد  ــزار را میتوانی ــن نرم اف می شــوند.  ای
  google از  رایــگان  صaورت  بــه 

store دانلــود نماییــد.
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