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و  به عنوان سردبیر درخدمت مخاطبان  بود که  از دنا  این شماره، سومین شماره 
نویسندگان دنا بودم. خودم را برای خداحافظی و سخن پایانی آماده کرده بودم. در 
این مدت با سخت گیری هایم بسیاری را از خود رنجانیده ام که امیدوارم مرا ببخشند 
ولی متاسفانه سرنوشت طوری رقم خورده است که گویا باید برای چند شماره ای 
انتخاباتی  برنامه ی  در  که  تغییراتی  دلیل  به  که  چرا  کنند!  تحمل  مرا  نیز  دیگر  
انجمن های علمی ایجاد شده است، انتخابات به آبان ماه امسال موکول شده است.

پس خداحافظی  ها بمانند برای روزی دیگر!
نشریات  جشنواره ی  در  دنا  دهم  شماره ی  که  است  خوش حالی  و  افتخار  مایه ی 
دانشجویی منطقه ی یک کشور، مقام اول را در بین نشریات علوم پایه کسب کرده 
است. الزم می دانم تا از تمامی کسانی که بدون تالششان رسیدن به این موفقیت 
تبریک  دنا  دوست داران  تمامی  به  را  مقام  این  کسب  و  کنم  تشکر  نبود،  ممکن 

بگویم.
اما کمی هم به این شماره ی دنا بپردازیم که نتیجه ی تالش بی وقفه  ی همکاران این 
شماره بوده است. جای خوشحالی دارد که در این شماره هم به مانند شماره های 
دنا  نسخه  ی  این  در  پیوسته اند.  دنا  نویسندگان  جمع  به  جدیدی  دوستان  قبلی، 
مطالبی چون یادداشت "در اهمیت انتخاب تصادفی"، گزارش "از گردنه  ی کوهین 
تا قلعه رودخان" و پرونده ی این شماره با موضوع مدل های جانوری می درخشند. 
الزم است تا به مقاله ی “زیست  شناسی نوین و آرمان شهر جهانی” هم اشاره کنم که 

نسخه ی کامل تری از یادداشتی است که در شماره ی پیشین به چاپ رسیده بود.
در انتها می خواهم نوید چاپ نسخه ای الکترونیک از دنا را در تابستان پیش رو 
بدهم. در این تابستان اگر خدا بخواهد قصد داریم تا شماره ای را به صورت آزمایشی 
آماده  سازیم که به صورت الکترونیک به دست مخاطبان نشریه برسد. از مزیت های 
این شیوه ی انتشار، می توان به امکان ارسال دنا به متقاضیان دریافت دنا در خارج 
از کشور اشاره کرد. از عالقه مندان دعوت می کنم تا نویسه های خود را برای این 

نسخه از دنا ارسال کنند.
امیدوارم تا در این شماره هم بتوانیم رضایت مخاطبان نشریه را جلب کنیم.

سردبیر 

سخن سردبیر
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در سال Jill Pruetz 2007 برای اولین بار در تحقیقاتش در فونگلی سنگال 
گزارش کرد که شامپانزه ها از ابزارهایی برای شکار استفاده می کردند. عالوه 

براین Pruetz تاکید داشت که شامپانزه های ماده بیش تر از این ابزار ها استفاده 
می کردند. 

این نکته بخاطر کوچک بودن جمعیت مورد بررسی توسط بسیاری مورد بی توجهی 
یا نقد قرار گرفت ولی در عین حال به انگیزه ای برای پروفسور انسان شناس 

دانشگاه لوا تبدیل شد تا بررسی های بیش تری انجام دهد. Pruetz و همکارانش 
بیش از 300 شکار با استفاده از ابزار را ثبت و بررسی کردند.

نتایج این گروه تحقیقاتی نشان داد که هم افراد نر و هم افراد ماده از ابزار شکار 
برای شکار کردن استفاده می کردند اما بیش از نیمی از این شکارها توسط افراد 

ماده )175 ماده در برابر 130 نر( انجام می شد. هر دو جنس نر و ماده عمدتا 
شب دوست ها )galagos( را شکار می کنند. طبق گفته ی Pruetz شامپانزه ها از 

ابزاری مانند نیزه برای ضربه زدن به شکارهایی که در بین شاخه های درخت پنهان 
می شوند استفاده می کنند. او همچنین اضافه می کند که علت تفاوت رفتار در بین 
جنس ها، فرصت طلب بودن افراد نر می باشد؛ چرا که نرها در نزدیکی شامپانزه های 

دیگری که از ابزار شکار استفاده می کنند )که معموال ماده هستند( منتظر 
می مانند و سپس زمانی که شکار سعی می کند از دست شامپانزه ی ماده فرار کند، 

شامپانزه ی نر شکار را برای خود می گیرد.

چرا فونگلی؟ شامپانزه های فونگلی تنها جمعیت غیرانسانی هستند که از ابزار 
شکار استفاده می کنند. Pruetz علت را چنین بیان می کند که در فونگلی 

زمانی که یک فرد ماده یا نر رده پایین چیزی را شکار کند اجازه دارد تا آن را 
برای خود نگه  دارد و بخورد. درحالی که در نواحی دیگر نر الفا و یا دیگر نرها 

شکار را از آن ها می گیرند در نتیجه سود اندکی در شکارکردن توسط افراد ماده 
وجود دارد. علت دیگر می تواند تفاوت آب وهوایی فونگلی باشد. بخاطر خشکی هوا، 
میمون سرخ )red colobus( که شکار ارجح شامپانزه ها می باشد در این مناطق 
زندگی نمی کند در نتیجه شامپانزه ها باید شب دوست ها را شکار کنند؛ شکاری که 

میمون های ماده نیز می توانند با استفاده از ابزار نیزه مانند خود آن را شکار کنند.

در نهایت Pruetz اظهار داشت که شکار با استفاده از ابزار این اجازه را به 
شامپانزه های ماده که کم تر امکان دنبال کردن شکار 
را دارند می دهد تا از منبع غذایی مغذی تری 

استفاده کنند.
J. D. Pruetz , P. Bertolani , K. Boyer Ontl , S. 
Lindshield , M. Shelley , E. G. Wessling. New 
evidence on the tool-assisted hunting 
exhibited by chimpanzees (Pan troglodytes 
verus) in a savannah habitat at Fongoli, 
Sénégal. Royal Society Open Science, 15 
April 2015
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آنالیز های جدید در یکی از معروف ترین 
موقعیت های باستانی، وجود فرهنگ 
ماهرانه ای را برای کشتن و سالخی 

جسد های انسانی نشان می دهد، شواهدی 
که از اجداد هم نوع خوار ما خبر می دهند.

به نظر می آمد که تمامی رموز موجود در 
غار Goughs بعد از پایان یافتن اولین 
مرحله از تحقیقات صورت گرفته در این 

ناحیه، در سال 1992 آشکار شده است، اما 
تحقیقات بعدی هربار اکتشافات جدیدی را 

به همراه دارند.

در مطالعه ی اخیری که با کمک تکنیک های 
رادیوکربنی در رسوبات غار انجام شده است، 

بقایایی کشف شده اند که وجود اجداد 
هم نوع خوار ما را در 14700 سال پیش 

نشان می دهند.

بنا به گفته ی Silvia Bello پروفسور 

دپارتمان علوم طبیعی و سرپرست تیم 
تحقیقاتی بقایای یافت شده در آزمایش های 

بسیاری مورد آنالیز قرار خواهند گرفت، 
اما آن چه که تا کنون مشخص شده است 
این است که بقایای جمجمه ها با ظرافت 

تمام به شکل فنجان برش خورده اند. عالئم 
و شواهد بسیار دیگری مانند مفصل های 

جویده شده و یا رد دندان ها بر روی 
باقی مانده هم نوع خواری را استخوان های 

تایید می کنند. 
فرضیه ی 

دیگری 
که 

چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد، این 
است که این فرهنگ و رسوم بخشی از 

مراسم تدفین هم نوعان بوده است، اما هنوز 
مدرکی دال بر این موضوع پیدا نشده است.

Natural History Museum. “Palaeolithic remains show 
cannibalistic habits of human ancestors.” ScienceDai�
ly. ScienceDaily, 16 April 2015

در پژوهش فعلی، تیم در طول یادگیری 
جانور، قدرت اتصاالت بین این دو جمعیت 

نورونی را اندازه  گیری نمود.

به گفته یZador  "ما یافتیم که با توجه 
به این که جانور برای رفتن به سمت راست 

و یا چپ آموزش دیده باشد، یک تغییر 
در فعالیت جسم مخطط شنیداری ایجاد 

می گردد."

بر پایه ی این اطالعات، تیم نتیجه گیری 
نمود که ممکن است بتوان با استفاده از 

برش های مغز، چگونگی آموزش دیدن رت 
ها را پیش بینی نمود.

Zador توضیح می دهد:”جالب این است 
که در تمامی موارد، پیش بینی ما )راست یا 
چپ( صحیح بود. ما قطعه ی کوچکی از کد 

نورونی را کشف نمودیم که جانور با استفاده 
ازآن، این حافظه ها را کد می نماید. در واقع 

ما می توانیم ذهن این 
رت ها را بخوانیم."

 James Gnadt
مسئول پروژه در 

NINDS، می گوید:"برای 
دهه ها دانشمندان تالش 
نمودند تا نقشه ی حافظه 

را در مغز بکشند. این 
مطالعات نشان می دهد 

که دانشمندان می توانند 
سیناپس هایی را که 

حافظه ای خاص درآنان 

 دنا مجله ی علمی-تخصصی انجمن زیست شناسی

اخبار

 Natureدر مقاله ای چاپ شده در
Cold Spring Har� )،محققان آزمایشگاه 
borCSHL(، توضیح می دهند که چگونه 

برش های مغز می توانند "خوانده شوند" 
تا چگونگی آموزش یک َرت برای پاسخ 

رفتاری به یک صدا را نشان دهند.

این مقاله از اولین پژوهش هایی ست که 
نشان می دهد چگونه یک تغییر خاص در 

فعالیت هر نورون ،عمل یادگیری و حافظه 
را در مغز کد می کند.

CSH� پروفسور ، Anthony Zador
L،می گوید:"نوروساینتیست ها در گذشته 

مناطق دخیل در فرآیند یادگیری را 
شناسایی نموده اند، اما ما قصد داشتیم 

بیش تر پیش رویم و توضیح دهیم چگونه 
تغییر در اتصاالت ویژه، یک پاسخ رفتاری 

خاص را منجر می شود."

برای این کار، تیم بر روی چگونگی تبدیل 
نشانه های صوتی به رفتار در رت تمرکز 

داشت. محققان موش هایی تربیت نمودند 
که بین یک صدای خاص با پاداش ارتباط 
برقرار می نمود. تغییر در صدا)مانند تفاوت 
بین شیپور و فلوت(به جانور پیام می داد تا 

در سمت راست و یا چپ جعبه ی آموزش به 
دنبال پاداش بگردد.

در تحقیقات پیشین، تیم کشف نمود که 
فعالیت در جمعیت خاصی از نورون ها برای 
انجام عمل توسط جانور ضروری است. این 
جمعیت نورونی، اطالعات را از یک قسمت 

شنیداری مغز)قشر شنوایی(به دیگری)جسم 
مخطط شنوایی(انتقال می دهد.

ابراز می شود، به دقت مشخص 
نمایند. "

به گفته یZador، احتمال می رود این 
نتایج برای سایر ادراک و قسمت های مغز 

به کار گرفته شود.”ما امیدواریم که بتوانیم 
این روش را برای فرم های پیچیده تری از 
یادگیری و سایر سیستم های حسی)مانند 

بینایی(به کار بریم."

Qiaojie Xiong, Petr Znamenskiy, and Anthony Zador. 
Selective corticostriatal plasticity during acquisition 
of an auditory discrimination task. Nature, March 
2015

اجداد هم نوع خوار

دانشمندان قطعاتی از کد نورونی 
یادگیری و حافظه را رمزیابی نمودند
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اظهار داشت: "نتایج تحقیقات نشان می دهد 
که کودکان قبل  از این که توسط پدر و مادر 
و یا معلمین خود مورد تشویق و مذمت قرار 

گیرند، سطوح انگیزه ای متفاوتی را نشان 
می دهند".

در این تحقیق دوقلو های 9 تا 16 سال 
از کشور های بریتانیا، کانادا، آلمان، ژ اپن، 

بررسی روسیه و آمریکا مورد 
قرار 

تحقیقات انجام شده بر روی 13000 دوقلو 
در 6 کشور جهان نشان می دهد که 40 
تا 50 درصد تفاوت موجود در انگیزه ی 
کودکان برای یادگیری به ژنتیک و یا 

ژن های به ارث رسیده از والدینشان مربوط 
می شود.

 Stephen
 ،petrill

سرپرست تیم 
تحقیقاتی که 
بنا به گفته ی 

خودش 
قبل از این، 

مطالعه تاثیر 
عوامل محیطی 

را در چنین 
موضوعاتی 
پررنگ تر از 

وراثت می دید، 
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گرفتند. سواالت و شیوه ی بررسی در هر 
کشور متناسب با سیستم پرورشی همان 

کشور تنظیم شده بود. در نهایت پاسخ 
دوقلو های همسان و غیر همسان مقایسه 

شد. پاسخ نزدیک تر دوقلو های همسان به 
هم از ریشه های ژنتیکی در بروز انگیزه 

خبر داد. بنا به گفته ی Petrill انگیزه نیز 
مانند بسیاری از جنبه های شخصیتی ریشه 

در ژنتیک دارد، اما نمی توان نقش محیط 
و میزان اثرگذاری آن را نادیده گرفت، لذا 
هنوز هم تشویق و ترغیب دانش آموزان به 
عنوان راه حلی مناسب برای افزایش سطح 

انگیزه مطرح می شود.
Yulia Kovas, et al. Why children differ in motivation 
to learn: Insights from over 13,000 twins from 6 
countries. Personality and Individual Differences, 
2015; 80: 51

سلولی، CCR5، اتصال یابد.

eCD4�  ،در شرایط آزمایشگاهی
اتصال lg)پروتئین سنتز شده که مانع 

ویروس 

AIDS به سلول می شود( از تمامی 
پادتن های طبیعی HIV در مقابله با ویروس 

در سلول های مبتال شده موثرتر می باشد.

برای آزمایش چگونگی عملکرد آن در 
 eCD4�lg حیوانات، آنان ژن کد کننده ی

نزدیک به30 سال است که محققان در 
تالش  اند تا دریابند کدام پاسخ ایمنی برای 

مقابله با HIV مناسب است. این کوشش 
منجر به طراحی واکسن های AIDS و سایر 
روش های مقابله شده است. حال یک تیم 
تحقیقاتی نشان داده اند که نوعی مولکول 
سنتزی که از پادتن سیستم ایمنی بدن 
ما تقلید می کند، می تواند اثر محافظتی 

بیش تری نسبت به پادتن های 
ساخته شده توسط بدن داشته 
باشد؛ به طوری که استفاده از 

آن در طی این پژوهش، به 
درمان 4 میمون که به دوز 
باالیی از ویروس مبتال شده 

بودند، منجر شده است.

محققان اخیرا تعداد زیادی 
از پادتن های خنثی کننده 

)bNAbs( را کشف 
نموده  اند که شدیدا موثرند 

و در دوز های پایین 
فعالیت دارند.

 Michael Farzan اما
ویروس شناس موسسه ی تحقیقاتی 

Scripps به همراه 33 تن 
ازهمکارانش به تازگی استراتژی دیگری 
را به کار گرفته  اند، ساخت یک مولکول 

جدید بر پایه ی دانشمان از چگونگی ابتالی 
.HIV سلول به

HIV سلول های سفید خون را با اتصال 
به دو گیرنده ی سطح آنان مبتال می سازد.
 ،HIV پروتئین سطحی ،gp120 در ابتدا

به گیرنده ی سلول متصل می شود. این 
 gp120 )twist(اتصال باعث پیچ خوردگی
می شود و سلول می تواند به دمین گیرنده ی 

adeno�associated virus ) را وارد
AAV( که برای انسان بی خطر است نموده 

و 4 میمون را به آن مبتال ساختند. ویروس، 
سلول ها ی میمون را وادار به تولید انبوه این 

ساختار نمود.

میمون های تیمارشده با دوز باالیی از 
ویروس تا 34 هفته مبتال نشدند، درحالی 

که نمونه های تیمارنشده مبتال 
گشتند.

البته برخی محققان قانع 
 eCD4�lg نشده اند که

عملکرد بهتری را نسبت 
به پادتن های طبیعی 

HIV نشان خواهد داد. 
 ،David Baltimore

ویروس شناس و برنده ی 
جایزه ی نوبل در حال 

همکاری با گروهی است 
که در حال توسعه ی ژن 
درمانی AVV می باشند. 

به گفته ی وی، او از 
روش های جدید استقبال 

می کند، اما این روش 
تنها در لوله ی آزمایش و 

نمونه های حیوانی تست شده 
است و نمی توان به قطعیت 

پیش بینی نمود که در انسان چه 
پاسخی خواهد داد.

Farzan معتقد است که پیش از انتقال 
آزمایش ها بر روی انسان ،آزمایش های 
زیادی باید بر روی میمون انجام گیرد.

Science| DOI: 10.1126/science.aaa7876

مقابله با HIV  به کمک 
پروتئین مصنوعی

بی انگیزگی کودکان ریشه در ژنتیک دارد!
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دانشمندان دانشگاه منچستر روشی را 
یافته اند که طی آن درخت ها عالوه بر 

رشد سریع و بیش تر٬ قابلیت بازسازیشان 
هم افزایش می یابد و در برابر تغییرات 
اقلیمی هم مقاومت بیش تری را نشان 

می دهند. سرعت رشد یک درخت وابسته 
به سرعت تقسیم سلولی در ساقه درخت 

می باشد٬ در واقع با دستکاری ژن هایی که 
سرعت تقسیم سلولی را تعیین می کنند 
می توان سرعت کلی رشد درخت را هم 

تغییر داد. ژن های PXY و CLE رشد تنه 
درخت را کنترل می کنند٬ با تظاهر بیش 

از حد )بیان ژنی بیش از حالت نرمال( 
این دوژن٬ درخت دوبرابر سریع تر از 

حالت نرمال رشد می کند و بلند می شود. 
این رشد سریع می تواند به رویارویی 

درخت دربرابر شرایط متغیر اقلیمی کمک 
کند زیرا به طور کلی رشد گیاهان در 

هنگام تنش های محیطی کاهش می یابد. 

تحقیقات جدید نشان می دهد برخی 
باکتری ها می توانند از ذرات ریز مگنتیت 
برای ایجاد "باتری طبیعی" استفاده کنند.

با توجه به مقاله ی چاپ شده در مجله ی 
Science، باکتری می تواند الکترون را از 
ذرات میکروسکوپی مگنتیت تخلیه کند. 

از این اکتشاف می توان در پاکسازی آلودگی 
محیطی و سایر فعالیت های مهندسی 

زیستی استفاده نمود.

 Dr James ،به گفته ی راهنمای پروژه
Byrne »ژئوشیمی این فرآیند جالب 

است و این تحقیقات می تواند کاربرد های 
زیادی داشته باشد. جریان الکترون برای 

وجود حیات الزامی است و این حقیقت که 
مگنتیت می تواند به عنوان فعال احیایی 

)redox active( عمل کند، نشان 
می دهد که باکتری می تواند در محیط هایی 

که ترکیبات فعال احیایی موجودند 
زنده بماند.« وی در ادامه اظهار داشت: 
» در این تحقیقات ما تنها باکتری های 
متابولیسم کننده ی آهن را مورد بررسی 

قرار داده ایم، اما حدس می زنیم که ممکن 
است باکتری هایی که متابولیسم آهن را 

ندارند نیز بتوانند از مگنتیت به عنوان 
باتری استفاده نمایند -یا از طریق مهندسی 

ژنتیک به استفاده از آن وارد شوند- این 
مطلبی است که هنوز نمی دانیم.«

محققان دانشگاه Tübingen، دانشگاه 

Pacif�  منچستر و آزمایشگاه
ic Northwest، باکتری 

 Rhodopseudomonas
palustris را که در آب 
و خاک موجود می باشد، 
به همراه مگنتیت کشت 
دادند و میزان نوری که 

به محیط کشت می رسید 
را کنترل نمودند. با 

استفاده از روش های 
آنالیزی مغناطیسی، 

شیمیایی و معدن شناسی، 
مطالعات نشان داد که 
در شرایط دارای نور، 

باکتری های فوتواتوتروف 
و اکسیدکننده ی آهن، 

الکترون را از مگنتیت جدا 
کرده و آن را تخلیه ی 

الکترونی می نمایند. در 
شرایط بدون نور، باکتری های احیا کننده ی 
آهن غالب می باشند و می توانند الکترون ها 

را به مگنتیت بازگردانند و آن را برای 
ادامه ی چرخه  شارژ نمایند.

این مکانیسم اکسیداسیون-احیا در طول 
چرخه های متوالی ادامه می یابد، به این معنا 

که باتری در چرخه های متوالی روز-شب 
استفاده می شود.

با این که این تحقیق بر روی باکتری های 
متابولیسم کننده ی آهن انجام شده است، 

تصور می شود که در محیط توانایی مگنتیت 
برای عمل کردن به عنوان باتری گسترده تر 

است و شامل باکتری هایی که در حالت 
عادی نیازی به آهن برای رشد ندارند نیز 

می شود.

Andreas Kappler، دبیر کل انجمن 

ژئوشیمی اروپا می گوید: » ممکن است 
بتوان از مگنتیت برای پاکسازی مواد سمی 
استفاده نمود. برای مثال، مگنتیت می تواند 
 ،)III(فرم سمی کروم را به کروم ،)VI(کروم

که مسمومیت کمتری دارد، احیا سازد. با 
این حال ما هنوز در مراحل اولیه ی فهم 
مهندسی زیستی این اکتشاف هستیم.«

James M. Byrne, Nicole Klueglein, Carolyn Pearce, 
Kevin M. Rosso, Erwin Appel, Andreas Kappler. Redox 
cycling of Fe(II) and Fe(III) in magnetite by Fe-me-
tabolizing bacteria. Science, 2015

اخبار

این تحقیقات به طور آزمایشگاهی بر روی 
درخت سپیدار انجام شده است که نیازمند 

آزمودن در شرایط محیطی می باشد٬ اما 
ایده اصلی این تحقیقات در سال 2010 با 

گیاه ارابیدوپسیس صورت گرفت.

در واقع اهمیت تولید زیست توده در 
کمترین زمان و استفاده از سوخت های 

زیستی )طی مصرف کمترین میزان 
دی اکسید کربن را تولید می کنند( این 

تحقیقات را ارزشمند می کند.
J. Peter Etchells, Laxmi S. Mishra, 
Manoj Kumar, Liam Campbell, Simon R. 
Turner. Wood Formation in Trees Is In-
creased by Manipulating PXY-Regulat-
ed Cell Division. Current Biology, 2015; 

استفاده از ذرات 
مگنتیت برای ایجاد باتری 

طبیعی توسط باکتری

درخت هایی که سریع تر و بهتر رشد می کنند.
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تحقیقات اخیر روش جدیدی را برای 
ایجاد تغییرات در سلول های عصبی میزبان 

توسط انگل، نشان می دهند؛ تغییراتی که 
تفاوت های رفتاری مشاهده شده در میزبان 

را توجیه می کند.

انگل  Toxoplasma gondii پستانداران 
را به ویژه جوندگان و انسان را به عنوان 
میزبان اولیه آلوده می کند. این انگل به 
طور متوسط یک نفر از هر 4 انسان را 

مورد هدف قرار می دهد. بعد از ورود به 
بدن در کیست های سختی که به راحتی 
برداشته و حذف نمی شوند، به فاز نهفته 

تغییر می یابد. اما قبل از این مرحله تغییرات 
چشم گیری را در سلول های مهمی مانند 

سلول های آستروسیت مغزی ایجاد می کند. 
تیم تحقیقاتی دانشگاه هند پروتئین های 
این سلول ها را مورد ارزیابی قرار دادند و 
259 جایگاه مناسب برای استیالسیون را 

در 324 پروتئین یافتند. این یافته ها منجر 
Acety�  به طراحی نقشه ای تحت عنوان
lone شد که تمامی جایگاه های مناسب 
برای استیالسیون را بر روی پروتیین های 

این دسته از سلول ها نشان می دهد. فرآیند 
استیالسیون منجر به تغییر عملکرد، مکان 
قرارگیری جهت فعالیت و سایر جنبه های 

ساختاری این پروتئین ها می شود. این 
یافته ها مقدمه ای برای بررسی سایر سلول ها 

و جایگاه های پروتئینی مناسب برای 
استیالسیون است، که توسط انگل مذکور 

مورد هدف قرار می گیرد.

William Sullivan، پروفسور دپارتمان 
فارماکولوژی و میکروبیولوژی دانشگاه هند 

و سرپرست تیم تحقیقاتی، در این رابطه 
اظهار می دارد که : "ما هم چنان اثرات این 

تغییرات ایجاد شده در پروتئین ها را بر روی 
عملکرد سلول ها نمی دانیم، اما این یافته ها 

می توانند در فهمیدن مکانیسم کنترلی 
انگل ها و تغییر رفتار میزبان موثر باشند".

بار
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دانشگاه Strathclyde  و موسسه ی 
تحقیقاتی MRC/CSO میکروفون هایی 

مینیاتوری باقابلیت تشخیص جهت صدا و 
تمرکز بر روی صدایی  خاص را )همانند 

گوش حشرات( طراحی کردند. با وجود این 
که آنالیز صداها در ابزارهای کمک- شنوایی 

اهمیت بسیاری دارد ولی سال هاست که 
تغییراتی در این ابزار ها نمی بینیم ولی با این 

اختراع٬ شاهد تحول عظیمی در ابزارهای 
کمک-شنوایی خواهیم بود.

با استفاده از این تکنولوژی فرد می تواند 
بگوید که منبع صدا از پشت است یا جلو 

ولی تشخیص این که منبع صدا از باالست 
یا پایین به خصوص در سالن هایی که صدا 
اکو می شود برای دستگاه دشوار است. این 

حال آن که تغییرات رفتاری جوندگان 
خیلی بیش تر مورد مطالعه و طبقه بندی 

قرار گرفته است.
Anne Bouchut, Aarti R. Chawla, Victoria Jeffers, Andy 
Hudmon, William J. Sullivan Jr. Proteome-Wide 
Lysine Acetylation in Cortical Astrocytes and Alter-
ations That Occur during Infection with Brain Para-
site Toxoplasma gondii. PLoS One, March 18, 2015

این تیم تحقیقاتی در مقاله ی پیشین خود 
توضیحاتی را در ارتباط با تغییرات رفتاری 

ایجادشده در میزبان ها ارائه داده بودند. 
به عنوان مثال آن ها نشان داده بودند که 

موش های آلوده به انگل نه تنها ترسی 
نسبت به رایحه ی گربه ها ندارند، بلکه به 

سمت آن جذب هم می شوند و بدین صورت 
طعمه های راحتی برای میزبان های بعدی 
انگل می شوند و به انتشار هر چه بیش تر 

انگل کمک می کنند. مطالعات نشان داده اند 
که این انگل موجب ایجاد تغییرات رفتاری 

در انسان نیز می شوند و این تغییرات با 
متغیر های دیگری مثل سن و جنسیت در 

ارتباط است.

بنا به گفته ی Sullivan، مطالعات در 
تغییرات رفتاری انسان بسیار محدود است، 

دستگاه همچنین قابلیت تفکیک صدای 
انسان از صداهای جانبی دیگر و تمرکز بر 

روی آن را دارد و یا توانایی این را دارد 
که صداهای بلند و زمینه ایی مثل صدای 

هواپیما و قطار را حذف کند.

این پروژه٬ در حال بررسی تکنیک های 
چاپ سه بعدی و تلفیق آن با دستگاه های 

کمک-شنوایی نیز می باشد
 

www.sciencedaily.
com/releas�

es/2015/04/150420084749.htm

ساخت میکروفون هایی 
با الهام از حشرات

سرنخ هایی ازمکانیسم های به کار گرفته شده 
توسط انگل ها برای کنترل میزبان
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نقل وگفتمان

مهدی صادقی | در اهمیت انتخاب تصادفی

حامد رحمانی | از گردنه ی کوهین تا قلعه رودخان





ــک زیست شــناس، سال هاســت  ــوان ی ــه عن ب
ــل  ــم روی تحلی ــتان ریاضی دان ــا دوس ــه ب ک
ــای  ــا و مدل ه ــا ابزاره ــتی ب ــای زیس داده ه
ــطه ی  ــه واس ــم. ب ــکاری می کن ــی هم ریاض
بــه   84 اردیبهشــت  در  آشــنایی،  ایــن 
مراســمی دعــوت شــدم کــه بــه مناســبت روز 
ریاضیــات در یکــی از فرهنگســراهای تهــران 
ــود از  ــرار ب ــه ق ــق برنام ــد. طب ــزار می ش برگ
ــد  ــر شــنونده ی چن ــا 8 بعد ازظه ســاعت 7 ت
ــامی  ــرف ش ــس از ص ــیم و پ ــخنرانی باش س
ــا” پخــش شــود.  ــم “ذهــن زیب مختصــر، فیل
ــیار  ــودم و بس ــده ب ــم را ندی ــن فیل ــن ای م
ــه  ــودم و راســتش این ک ــدن آن ب مشــتاق دی
بــه همیــن دلیــل ایــن دعــوت را قبــول کــرده 
بــودم. بــه هرحــال مطابــق معمــول، برنامــه با 
ــر شــروع شــد. ســخنرانی  ــم ســاعت تأخی نی
عمــر  تولــد  روز  انتخــاب  دلیــل  بــه  اول 
ــه ســنت  ــات، ب ــوان روز ریاضی ــه عن ــام ب خی
هرســاله ی ایــن مراســم بــه خیــام بــه عنــوان 
یــک شــاعر و ریاضــی دان اختصــاص داشــت. 
ــا انتخــاب ایــن روز ریاضی دانــان  بــه نظــرم ب
مــا دوســت دارنــد نشــان دهنــد کــه آموختن 
جبــر از آدمــی موجــودی جبرگــرا نمی ســازد 

ــام. ــته تر از خی ــاهدی برجس ــه ش و چ

جنبه هــای  بــه  بعــدی  ســخنرانی های 
در  ریاضیــات  کاربردی تــر  و  عمومی تــر 
ــرای  ــت و ب ــاص داش ــف اختص ــوم مختل عل
ــا  ــود ام ــب ب ــن جال ــل م ــام مث شــنونده ی ع
مراســم از برنامــه ی زمان بندی شــده کلــی 
ــان  ــا از ریاضی دان ــود و گوی ــاده ب ــب افت عق
ــاب  ــه حس ــت ک ــار داش ــد انتظ ــم نمی ش ه
ــب  ــاعت از 9 ش ــند. س ــته باش ــان را داش زم
ــت  ــه اعــالم شــد معاون ــود ک هــم گذشــته ب
فرهنگــی و هنــری شــهرداری بــه عنــوان 
متولــی فرهنگســراها و میزبــان مراســم آمــده 
ــد.  ــامد بگوی ــن خوش ــه حاضری ــا ب ــت ت اس
ــر را  ــه ی دیگ ــر 10 دقیق ــد حداکث ــاال بای ح
ــردم.  ــل می ک ــم تحم ــان مراس ــا پای ــم ت ه
امــا چنیــن نشــد، 10 دقیقــه، 20 دقیقــه، 40 
ــخنرانی  ــت و س ــاعت گذش ــک س ــه، ی دقیق
ســخنرانی  محتــوای  از  نمی شــد.  تمــام 
بــه  فقــط  نیســت  یــادم  چیــزی  البتــه 
ــای  ــی از اظهارنظره ــه معجون ــر دارم ک خاط
ــود و  ــی ب ــفی و عرفان ــی، فلس ــی، علم تاریخ
ــاد داســتانی از چخــوف  ــه ی این کــه مــن را ب
می انداخــت کــه در آن معلمــی را کــه ســعی 
داشــت در جمــع فالســفه اظهارنظرهــای 
ــبیه  ــتی تش ــه مس ــد ب ــفی بکن ــق فلس عمی
کــرده بــود کــه روی یــخ سرســره بــازی 
ــن  ــا چنی ــودم را ب ــردم خ ــد. ســعی ک می کن
ــا مجبــور  تصویرســازی هایی مشــغول کنــم ت
نشــوم بــدون خداحافظــی از دوســتانم جلســه 
ــالم  ــام شــد و اع ــم. باالخــره تم ــرک کن را ت
ــم  ــر، فیل ــامی مختص ــد از ش ــه بع ــد ک کردن
ــردم  ــر نک ــام صرف نظ ــود. از ش ــش می ش پخ

امــا بســیار دیــر شــده بــود و مجبــور بــودم از 
ــه فرصتــی  ــم صرف نظــر و آن را ب ــدن فیل دی
دیگــر موکــول کنــم. بــا تأســف از ایــن بابــت 
خداحافظــی کــردم و بــه خانــه رفتــم. بنــا بــه 
ــی دم  ــواب چای ــل از خ ــتم قب ــادت خواس ع
ــن  ــون را روش ــه تلویزی ــن فاصل ــم و در ای کن
ــوض  ــا را ع ــال ه ــه کان ــی ک ــردم و در حال ک
مــی کــردم بــه ناگهــان اتفــاق جالبــی افتــاد. 
ــا را  ــم ذهــن زیب شــبکه ی چهــار داشــت فیل
پخــش می کــرد. عجــب تصادفــی! حــدود 
ــده  ــروع ش ــازه ش ــم ت ــود و فیل ــب ب نیمه ش
بــود. نشســتم و فیلــم را نــگاه کــردم و از 
ــه  ــن ب ــع م ــردم. درواق ــذت ب ــای آن ل تماش
ــدگان  ــاق بینن ــه اتف ــب ب ــر قری ــد اکث همانن
ایــن فیلــم، اســم جــان نــش را نشــنیده 
بــودم و البتــه از نظریــه ی بازی هــا هــم 
ــاره ای  ــم اش ــم ه ــتم و فیل ــزی نمی دانس چی
بــه ایــن موضــوع نداشــت. پخــش فیلــم تمــام 
ــود و  ــده ب ــرم پری ــواب از س ــر خ ــد و دیگ ش
ــه  ــتم ک ــه نشس ــه ی برنام ــای ادام ــه تماش ب
ــد  ــم می پرداختن ــد فیل ــه نق ــان ب کارشناس
و پــس از آن، پشــت صحنه هــای فیلــم و 
ــش  ــران پخ ــردان و بازیگ ــا کارگ ــه ب مصاحب
شــد. در بخشــی از پشــت صحنــه جــان 
نــش را نشــان مــی داد کــه درحــال تماشــای 
ــه ای  ــس از آن مصاحب ــود و پ ــم ب ــط فیل ضب
ــرد در  ــعی می ک ــه س ــی ک ــش درحال ــا ن ب
ــور  ــش را به ط ــادل ن ــوم تع ــه مفه ــای تخت پ
ســاده توضیــح دهــد. در یکــی دو دقیقــه، از 
بازیکنــان، مجموعــه ی اســتراتژی های هــر 
بازیکــن، منفعــت بازیکنــان و نقطــه ی تعــادل 
ــی اســتراتژی  ــچ بازیکن ــه در آن هی ــت ک گف

خــود را تغییــر نمی دهــد.

ــکان  ــان و م ــق در زم ــوت، معل ــات و مبه م
ــودم  ــده ب ــره ش ــون خی ــه صفحــه ی تلویزی ب
تنهــا نیرویــی ناخــودآگاه حاصــل اصــول 
را  مــن  ایــن دوران،  فرهنگــی  و  اخالقــی 
ــاد  ــروم و فری ــه کوچــه ن ــا ب مهــار می کــرد ت
تــا  آن  به جــای  یافتــم".  “یافتــم،  نزنــم 
ــردم  ــر می ک ــی فک ــه مدل ــدم زدم. ب ــح ق صب
کــه ســال ها در جســتجوی آن بــودم تــا 
ــل و ایجــاد  ــری را در تکام ــوم تصمیم گی مفه
ســاختارهای پیچیــده ی زیســتی درک کنــم. 
ــه  ــدل ک ــن م ــب ای ــی ام در قال ــؤاالت قبل س
ــنیده  ــه آن ش ــع ب ــه راج ــد جمل ــا چن تنه
بــودم در ذهنــم می چرخیدنــد. تــا صبــح 
تحمــل کــردم و در اولیــن فرصــت در راه 
ــگ  ــم زن ــکار ریاضی دان ــک هم ــه ی ــرم ب دفت
ــورت  ــا او مش ــی ب ــردم تلفن ــعی ک زدم و س
ــارت  ــر عب ــا نشســتن پشــت کامپیوت ــم. ب کن
ــت و جو  ــوگل جس ــا را در گ ــه ی بازی ه نظری
ــیر جدیــدی در  کــردم و از آن لحظــه، مس
ــون  زندگــی مــن شــروع شــد کــه آن را مدی
یــک ســخنران هســتم کــه وقت نشناســی اش 
ایــن فرصــت را برایــم فراهــم آورد تــا پشــت 

ــش را  ــان ن ــه ی ج ــم و مصاحب ــه ی فیل صحن
ــم. ببین

کتاب هــا  مطالعــه ی  بــه  بعــد  ســال های 
بازی هــا،  نظریــه ی  دربــاره ی  مقاالتــی  و 
جلســات هفتگــی بــا همــکاران و دانشــجویان 
ــا هــدف مدل کــردن  ــی ب و کار روی پروژه های
پیچیدگی هــای رفتــاری موجــودات زنــده بــر 
ــن  ــت. در بی ــا گذش ــه ی بازی ه ــاس نظری اس
ــات  ــاب "ریاضی ــدم کت ــه خوان ــی ک کتاب های
ــت.  ــژه ای داش ــز و وی ــت متمای ــا" جذابی زیب
ــاره ی  ــی درب ــاب درس ــا" کت ــات زیب "ریاضی
نویســنده ی  و  نیســت  بازی هــا  نظریــه ی 
محقــق  یــک  اصــوالً  ســیگفرید  تــام  آن 
یــا متخصــص نظریــه ی بازی هــا نیســت. 
ــرای 20 ســال ویراســتار علمــی  ســیگفرید ب
روزنامــه ی صبــح داالس بــود و در حــال 
ــم در  ــتون منظ ــک س ــنده ی ی ــر نویس حاض
وب ســایت اخبــار علمــی اســت. او نویســنده ی 
 pit( آونــگ"  و  "بیــت  دیگــر  کتــاب  دو 
and pendulum, 2000( و "موضوعــات 
 )strange matters, 2002( عجیــب" 
نیــز اســت. در ســال 1993 جایــزه ی انجمــن 
شــیمی آمریــکا را بــرای توصیف شــیمی برای 
عمــوم، در ســال 2004 جایــزه ی انجمــن 
ــال 2006  ــی و در س ــندگان علم ــی نویس مل
بــرای  را  ژئوفیزیــک  اتحادیــه ی  جایــزه ی 
ــگاری  ــه ی خبرن ــر در حرف ــک عم ــرف ی ص

ــت. ــرده اس ــب ک کس

ــا" او ســعی کــرده  در کتــاب "ریاضیــات زیب
ــه  ــد ک ــز کن ــه تمرک ــن نکت ــر ای ــا ب ــت ت اس
نظریــه ی  مختلــف  بیان هــای  چگونــه 
بازی هــا در طیــف وســیعی از زمینه هــای 
علمــی بــه کار مــی رود و درعیــن حــال 
ــه  ــن نظری ــه ای ــه چگون ــت ک ــان داده اس نش
از نظریاتــی در فیزیــک، شــیمی، ریاضــی، 
زیست شناســی  جامعه شناســی،  اقتصــاد، 
بــر  و  پذیرفتــه  تأثیــر  علــوم  ســایر  و 
ــدون درک  ــت. ب ــته اس ــر گذاش ــا تأثی آن ه
ــکان  ــوم، ام ــل عل ــر متقاب ــی و تأثی یکپارچگ
هیــچ تغییــر کیفــی در درک و شــناخت مــا از 
جهــان وجــود نــدارد و هرچنــد امــروزه دوران 
ــان  ــوم زم ــه ی عل ــع هم ــه جام ــی ک غول های
ــوم  ــت و عل ــده اس ــپری ش ــند س ــود باش خ
نیــز بــه رشــته های مجــزا تجزیــه شــده، 
ــل بیــن رشــته های به ظاهــر  امــا تأثیــر متقاب
ــدگاه،  ــن دی ــه دارد. از ای ــوم ادام ــزای عل مج
ــن  ــان دادن ای ــدودی در نش ــا ح ــیگفرید ت س
پیشــنهاد  و  اســت  بــوده  موفــق  ارتبــاط 
می کنــد کــه نخــی کــه ایــن دانه هــای 
تســبیح را بــه هــم متصــل می کنــد، وحــدت 
نظریــه ی  و  آمــاری  مکانیــک  ریاضیاتــی 

اســت. بازی هــا 

ــار  ــم رفت ــوان عل ــا را می ت ــه ی بازی ه نظری
ــه  ــل یافت ــان ریاضــی تقلی ــه زب ــه ب ــد ک نامی
اســت. رفتــار بــر پایــه ی تصمیم گیــری اســت 
متمایزکننــده ی  ویژگــی  تصمیم گیــری  و 
موجــودات زنــده از باکتــری تــا انســان از 
ــه  ــودات چگون ــت. موج ــده اس ــان غیرزن جه
ــیدن  ــرای رس ــوالً ب ــد و اص ــم می گیرن تصمی
بــه چــه هدفــی تصمیــم می گیرنــد؟ در 
جهانــی کــه تمــام پدیده هــا جبــری باشــند و 
شــناخت قطعــی از همــه ی پدیده هــا وجــود 
داشــته باشــد، بــا داشــتن هــدف قاعدتــاً بایــد 
بتــوان یــک تصمیــم مشــخص پیــدا کــرد کــه 
ــا  ــی ب ــا چــه در جهان درســت ترین اســت؛ ام
پدیده هــای جبــری ولــی بــا عــدم قطعیــت در 
شــناخت آن هــا یــا در جهانــی کــه پدیده هــا 
ــوان  ــه می ت ــتند، چگون ــی هس ــود تصادف خ
تصمیــم گرفــت یــا بــه عبــارت دیگــر، از بیــن 

بدون درک 
یکپارچگی 

و تأثیر 
متقابل علوم، 
امکان هیچ 
تغییر کیفی 
در درک و 
شناخت ما 
از جهان 

وجود ندارد 
و هرچند 

امروزه دوران 
غول هایی 
که جامع 

همه ی علوم 
زمان خود 

باشند سپری 
شده است 
و علوم نیز 

به رشته های 
مجزا تجزیه 

شده، اما 
تأثیر متقابل 

بین رشته های 
به ظاهر 

مجزای علوم 
ادامه دارد.

“

”

گفتمان
در اهمیت تصمیم گیری تصادفی

کتاب ریاضیات زیبا چگونه ترجمه شد؟

 دنا مجله ی علمی-تخصصی انجمن زیست شناسی

مهدی صادقی
هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

sadeghi@nigeb.ac.ir

12



مجموعــه تصمیم هــای بالقــوه، کــدام را بایــد 
انتخــاب کــرد؟

یــک رابینســون کــروزوی تنها در یــک جزیره 
پدیده هــای  دربــاره ی  قطعیــت  عــدم  بــا 
ــرد؟  ــم بگی ــد تصمی ــه می توان ــی چگون طبیع
ــا پرســش های این چنینــی مواجــه  احتمــاالً ب
اســت. آیــا فــردا هــوا ابــری خواهــد بــود؟ اگــر 
ابــری باشــد بــاران می بــارد؟ اگــر بــاران بیایــد 
ســیل راه خواهــد افتــاد؟ حداکثــر کاری که او 
ــد  ــزان عــدم قطعیتــش می توان ــه می بســته ب
ــن  ــدام از ای ــه هرک ــه ب ــت ک ــن اس ــد ای بکن
ــر  ــد و ب ــبت ده ــی را نس ــا، احتمال پدیده ه
اســاس ایــن احتمــاالت تصمیمــی بگیــرد کــه 
امیــد بــه زندگــی او را حداکثــر کنــد. بدیهــی 
اســت کــه هــر تصمیمــی کــه او بگیــرد بــرای 
ــا  ــارد ی آســمان فرقــی نخواهــد کــرد کــه بب

نبــارد.

ــی  ــری از جای ــر تصمیم گی ــی بیش ت پیچیدگ
ــر  ــورد نظ ــود م ــه موج ــود ک ــروع می ش ش
مــا در اجتماعــی زندگــی کنــد کــه منفعــت 
حاصــل از هــر تصمیمــی کــه می گیــرد 
ــد  ــی باش ــری دیگران ــه تصمیم گی ــته ب وابس
ــه  ــی ک ــر تصمیم ــل از ه ــت حاص ــه منفع ک
ــه  ــه او و بقی ــه هــر تصمیمــی ک ــد ب می گیرن
می گیرنــد وابســته اســت و همــه ی ایــن 
زندگــی  اجتماعــی  در  تصمیم گیرنده هــا 
دربــاره ی  قطعیــت  عــدم  کــه  می کننــد 
میــزان منفعــت و تصمیمــات وجــود دارد. 
نظریــه ی بازی هــا مــدل ریاضــی بــرای رفتــار 
و تصمیم گیــری در چنیــن جهانــی اســت.

ــانی  ــه ی انس ــه جامع ــع ب ــه راج ــی ک هنگام
چالــش  مهم تریــن  می کنیــم،  صحبــت 
مســأله ی منفعــت اســت. بــدون داشــتن 
ــی  ــی تصمیم ــت، پیش بین ــی از منفع تعریف
غیرممکــن  گرفــت  خواهنــد  افــراد  کــه 
اســت و ایــن چالــش حتــی در حــوزه ی 
ــوان  ــادگی می ت ــه س ــراً ب ــه ظاه ــاد ک اقتص
ــرد  ــف ک ــول تعری ــزان پ ــا می ــت را ب منفع
نیــز وجــود دارد. چالــش دیگــر داشــتن 
اطالعــات از دیگــر بازیکنــان، مجموعــه ی 
چالــش  و  منفعت هاســت  و  اســتراتژی ها 
ــی محاســبه و حــل مســأله در  ــدی، توانای بع
ــدم  ــن ع ــه ی ای ــا هم ــده و ب ــی پیچی جهان
ــن  ــه پیشــگویی بهتری ــا اســت. البت قطعیت ه
تصمیمــی کــه بازیکنــان یــک بــازی خواهنــد 
ــن  ــرط اساســی دارد و آن ای ــک ش ــت ی گرف
ــدگان  ــا تصمیم گیرن ــان ی ــه بازیکن ــت ک اس
موجوداتــی عاقــل هســتند کــه تــالش دارنــد 
ــه ی  ــد. نظری ــر کنن ــان را حداکث ــا منفعتش ت
بــا یــک  بــازی شــطرنج  بــرای  بازی هــا 

ــدارد. ــی ن ــچ راه حل ــل هی گوری

بــا درنظــر گرفتــن همــه ی ایــن پیچیدگی هــا، 
مفاهیــم راه حــل در نظریــه ی بازی هــا در 
یــا  اســتراتژی ها  از  مجموعــه ای  نهایــت 
احتمــال  بــا  بالقــوه  تصمیم گیری هــای 
نسبت داده شــده بــه هــر اســتراتژی را بــه 
ایــن  بهینــه می دهــد. در  پاســخ  عنــوان 
ــری  ــک تصمیم گی ــن کار ی ــت عاقالنه تری حال
تصادفــی اســت. بدیهــی اســت کــه منظــور از 
ــری  ــک تصمیم گی ــی، ی ــری تصادف تصمیم گی
تصمیم گیــری  بلکــه  نیســت  کتــره ای 
تصادفــی بــا پرتــاب ســکه ای اســت کــه 
نســبت شــیر یــا خــط آمــدن آن بــر مبنــای 
ــر  ــه ه ــا ب ــه ی بازی ه ــه نظری ــی ک احتماالت
اســتراتژی می دهــد بایــاس شــده باشــد.

ــا  ــه همین ج ــا ب ــه ی بازی ه ــی نظری پیچیدگ
ــه  ــس خودخواهان ــا هرک ــود. آی ــم نمی ش خت
ــود  ــت خ ــردن منفع ــر ک ــال حداکث ــه دنب ب
اســت یــا افــراد شــرکت کننده در یــک بــازی 
بــا هــم ائتــالف خواهنــد کــرد؟ طبیعــی 
اســت کــه پاســخ ایــن اســت کــه اگــر ائتــالف 
منفعــت بیش تــری بــرای افــراد فراهــم کنــد، 
ــن  ــا ای ــیم. ب ــته باش ــار آن را داش ــد انتظ بای
حــال اگــر ائتالف هــای متعــددی بالقــوه 
ــه مشــارکت در  ــم ب ــر باشــد تصمی امکان پذی
ــی  ــد ریاض ــای امی ــر مبن ــز ب ــالف نی ــر ائت ه
منفعــت حاصــل از مشــارکت در هــر ائتــالف، 
ــالف  ــر ائت ــارکت در ه ــه مش ــی را ب احتمال
ــاب  ــه پرت خواهــد داد کــه تصمیم گیــری را ب
ســکه ی بایــاس شــده وابســته می ســازد. 
ــزی  ــانی چی ــع انس ــت در جوام ــوم عدال مفه
ــرکت در  ــت حاصــل از ش ــز تقســیم منفع ج
ائتــالف نیســت و این کــه اصــوالً منفعــت 
حاصــل از ائتــالف در بیــن مشــارکت کنندگان 
ــه  ــل ب ــراد تمای ــا اف ــود ت ــع ش ــه توزی چگون
مشــارکت در یــک ائتــالف را داشــته باشــند. 
ــه  ــه )و ن ــیم عادالن ــن تقس ــی ای ــدل ریاض م
الزامــاً مســاوی( جایــزه ی نوبــل ســال 2012 
ــن  ــا ای ــان آورد، ب ــه ارمغ ــپلی ب ــرای ش را ب
ــه  ــت حاصل ــری منفع ــع بش ــال، در جوام ح
از مشــارکت افــراد، عادالنــه و بــر طبــق 
ــل  ــه تمای ــود ک ــع نمی ش ــپلی توزی ــدل ش م
بــه بــازی غیرمشــارکتی و خودخواهانــه را 

افزایــش می دهــد.

توســعه ی نظریــه ی بازی هــا در 70 ســال 
ــای غیرمشــارکتی  ــل بازی ه ــته از تحلی گذش
ــن  ــک بازیک ــه در آن ی ــر ک ــوع صف ــا مجم ب
برنــده و دیگــری بازنــده خواهــد بــود شــروع 
شــد و بــه بازی هــای بــا مجمــوع غیــر 
صفــر تعمیــم یافــت و ســپس بازی هــای 
ــالف  ــا ائت ــا بازیکن ه ــه در آن  ه ــارکتی ک مش
ــگاه  ــد. از ن ــامل ش ــد را ش ــکیل می دهن تش

یــک زیست شــناس، تشــابه جالبــی بیــن 
ــه  ــاده ب ــکل س ــه از ش ــن نظری ــعه ی ای توس
ــده وجــود  ــا تکامــل موجــودات زن پیچیــده ب
ــب  ــتی در قال ــل زیس ــل تکام دارد. در تحلی
نظریــه ی بازی هــا، موجــودات زنــده نیــز 
بــه  به تدریــج  بازی هــای غیرمشــارکتی  از 
تقســیم  و  مشــارکتی  بازی هــای  ســمت 
حرکــت  مشــارکت  از  حاصــل  منفعــت 

کرده انــد.

در  را  بازی هــا  نظریــه ی  کــه  هنگامــی 
زیست شناســی بــه کار می بندیــم و رفتــار 
موجــودات زنــده را در به اصطــالح جنــگل 
تحلیــل می کنیــم، از دو چالــش عمــده ی 
ــانی  ــع انس ــه در جوام ــن نظری ــتفاده از ای اس
خــالص می شــویم. اولیــن مســأله منفعــت و 
دومــی عقالنیــت اســت. همان طــور کــه ذکــر 
شــد حتــی در تحلیــل مســائل اقتصــادی نیــز 
تعریــف منفعــت بــه ســادگی ممکــن نیســت، 
امــا در جنــگل منفعــت همــه ی اعضــای یــک 
ــل  ــه تولیدمث ــنی دارد ک ــف روش ــه تعری گون
یــا درواقــع حفــظ بقاســت. عقالنیــت را 
ــه  ــده دارد ک ــه عه ــی ب ــاب طبیع ــز انتخ نی
حــذف  را  غیرعاقالنــه  تصمیم گیــری  هــر 
نســل های  در  بــازی  تکــرار  و  می کنــد 
ــم  ــن را فراه ــای عاقل تری ــکان بق ــی، ام متوال

می ســازد.

ــلولی  ــای تک س ــده از باکتری ه ــودات زن موج
ــر  ــلولی در ه ــر پرس ــودات پیچیده ت ــا موج ت
ــا  ــتند ام ــری  هس ــال تصمیم گی ــه در ح لحظ
ــده  ــودات زن ــری موج ــردن تصمیم گی مدل ک
بــر طبــق نظریــه ی بازی هــا، تفاوتــی اساســی 
انســانی  جامعــه ی  در  تصمیم گیــری  بــا 
دارد. در طبیعــت، موجــودات در محیطــی 
ــدا  ــر پی ــی تغیی ــم و تصادف ــور دائ ــه به ط ک
ــال  ــه دنب ــی کــه ب ــا رقبای ــد، همــراه ب می کن
ــا  ــتند ب ــود هس ــت خ ــردن منفع ــر ک حداکث
عــدم قطعیتــی مواجــه هســتند کــه بهتریــن 
ــی  ــری تصادف ــک تصمیم گی ــه آن ی ــخ ب پاس
ــت.  ــترس اس ــتراتژی های در دس ــن اس از بی
ــد و اصــوالً  ــا موجــودات تصمیــم نمی گیرن ام
بازیکــن ایــن بــازی نیســتند. بلکــه خودشــان 
دسترســی  در  اســتراتژی های  از  یکــی 
و  شــده اند  ایجــاد  تصادفــاً  کــه  هســتند 
ــط  ــه توس ــت ک ــن استراتژی هاس ــبت ای نس
ــای  ــود و بق ــن می ش ــی تعیی ــاب طبیع انتخ
یــک گونــه در انتخــاب عاقالنــه ایــن نســبت 
ــل یــک  ــوط از اســتراتژی ها اســت. تبدی مخل
ارگانیســم بــه یــک اســتراتژی نیــز پدیــده ای 
تصادفــی اســت کــه در درون ژنــوم ارگانیســم 
ــاوت  ــن تف ــن اصلی تری ــد شــده اســت و ای ک

ــده اســت. ــده و غیرزن ــان زن جه

تاریــخ تکاملــی موجــودات زنده از تک ســلولی 
از  بــازی  تغییــر  پیچیــده،  پرســلولی  تــا 
بازی هــای غیرمشــارکتی خودخواهانــه بــه 
آن  در  کــه  اســت  مشــارکتی  بازی هــای 
ــم  ــا مشــارکت باه ــه ای از ســلول ها ب مجموع
ــا  ــوند ت ــل می ش ــتراتژی تبدی ــک اس ــه ی ب
ــن  ــند. از ای ــته باش ــری داش ــت بیش ت منفع
دیــدگاه، موجــودات زنــده بازیکنانــی نیســتند 
انتخــاب اســتراتژی را داشــته  کــه حــق 
ــی  ــا بازیچه های ــتراتژی ی ــا اس ــند. آن ه باش
ــتگاه  ــوند. خاس ــاب می ش ــه انتخ ــتند ک هس
زنــده  موجــودات  در  آگاهــی  تکامــل  و 
بازیکن شــدن  بــه  بازیچه بــودن  از  تغییــر 
ــودن  ــی ب ــتراتژی تصادف ــک اس ــت. از ی اس
ــه ی  ــی از مجموع ــاب تصادف ــق انتخ ــه ح ب

بالقــوه.  اســتراتژی های 

موجودات 
زنده بازیکنانی 

نیستند که 
حق انتخاب 
استراتژی 
را داشته 

باشند. آن ها 
استراتژی یا 
بازیچه هایی 

هستند 
که انتخاب 
می شوند. 

خاستگاه و 
تکامل آگاهی 
در موجودات 
زنده تغییر از 

بازیچه بودن به 
بازیکن شدن 

است.

“

”

تصویر: جان نش
فی
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به منظور آشنایی بیش تر با فلور منطقه ی 
شمال ایران و آشنایی با گیاهانی که در 

کالس های درس تئوری با آن ها آشنا شده 
بودیم، اردوی 3 روزه ای به سمت استان 

گیالن برگزار شد. 8 صبح روز چهارشنبه 9 
اردیبهشت ماه با حرکت مینی بوس از مقابل 
درب قدس دانشگاه تهران حرکت کردیم. در 
این سفر سرکار خانم دکتر سلمکی و جناب 

آقای دکتر زارع به عنوان اساتید راهنما ما 
را همراهی کردند.

حوالی ساعت 10، جهت مشاهده ی تنوع 
گیاهی در ارتفاعات روستای محمودآباد 

نمونه توقف کردیم و فلور منطقه را مورد 
مطالعه قرار دادیم. در همین حین اساتید 

نیز توضیحات مفیدی راجع به ساختار های 
ریختشناسی گیاهان و شیوه ی شناسایی 

 گیاهان ارائه دادند.
در این ایستگاه گیاهان زیادی را مشاهده 

کردیم که از مهم ترین آن ها می توان به 
گل گندم )Centaurea depressa( و 
کنگر )Gondelia( از تیره ی مینا یا گل 

آفتابگردان، چمن )Poa bulbosa( و 
جو ) Hordeum( از تیره ی گندم، نوک 
لک لکی )Erodium( از تیره ی شمعدانی 
و شیر پنیر )Galium( از تیره ی روناس 

 اشاره کرد.
 Galium گیاه شیر پنیر با نام علمی

aparine دارای گل های ریز سفیدرنگ 
 می باشد. برگ های این گیاه باریک در قاعده 

میخی شکل و در انتها سر نیزه ای شکل 
می باشد. حاشیه ی برگ ها ناصاف است. 

سطح باالیی برگ ها پوشیده از کرک های 
خشن و خارمانند می باشند و در سطح 

زیرین دارای کرک های زبر و برگشته ای 
 هستند که باعث می شود به سطوح بچسبند.

گیاه نوک لک لکی نیز از دیگر گیاهان 
مشاهده شده است که با نام علمی 

Erodium cicutarium شناخته میشود. 
این گیاه کوچک دارای برگ هایی متقابل 

و مرکب از پنج تا نه برگچه ی نوک تیز 
می باشد. گل های صورتی رنگ این گیاه 

در انتهای شاخه جمع شده اند. گیاه نوک 
لک لکی دارای میوه ی چندقسمتی باریک 

و درازی است که منتهی به یک زبانه ی 
کوچک و باریک می شود، که ظاهری شبیه 

 نوک لک لک پیدا می کند. 

بعد از بررسی گیاهان این منطقه و یاداشت 
نکات مهم به سمت ارتفاعات کوهین حرکت 

کردیم و حدود ساعت 12 در مرتفع ترین 
ناحیه کوهین توقف کردیم تا به مشاهده و 

 بررسی گیاهان این منطقه بپردازیم.
در این ایستگاه گیاهان تک لپه ای مهمی 

همچون زنبق )Iris( از تیره ی زنبق، 
خیارک )Ixiolirion tataricum( از 

)Muscari( تیره ی خیارک، کالغک
از تیره ی سنبل، الله )Tulipa( و الله ی 

واژگون )Fritillaria persica( از 
تیره ی سوسنیان را مشاهده 

کردیم. همچنین 
از جمله 

مهمترین 

گیاهان دولپهای این ناحیه میتوان به گون 
(Astragalus(، بزرگترین سرده گیاهی 

ایران، فراموشم مکن (Myosotis( از 
تیره ی گاوزبانیان اشاره داشت.

گیاه الله از تیره ی سوسنیان از مهم ترین 
گیاهان پیازی است که پراکندگی وسیعی 

در در ایران دارد. این گیاه دارای برگ هایی 
سبز تیره نواری بوده که اغلب در حاشیه  

مواج میباشند. گل ها در الله دارای 6 پرچم 
و کالله ی3 قسمتی میباشد. این گیاه 

دارای 6 قطعه گلپوش میباشد که منشا 
سه قطعه ی آن گلبرگ و سه قطعه دیگر 
کاسبرگ است و به رنگ های متنوعی در 

 طبیعت یافت می شود.
پس از عبور از این ایستگاه حدود ساعت 

یک برای ناهار در کنار طبیعت توقف کردیم 
و بعد از صرف ناهار مشاهده ی کوتاهی 

از گیاهان منطقه به عمل آوردیم. از این 
گیاهان می توان به درخت گز از تیره ی گز 

و آلبالو از تیره ی گل سرخیان اشاره کرد. 
راجع به سرده ی آلبالو متوجه شدیم که 

این گیاه از نظر ریختشناسی بسیار به گیاه 

نقل و گفتمان

 از گردنه ی کوهین تا قلعه رودخان
 سفر علمی سیستماتیک گیاهی 1

 دنا مجله ی علمی-تخصصی انجمن زیست شناسی

محمد رحمانی
دانشجوی کارشناسی علوم گیاهی دانشگاه تهران

hamedrahmani74@gmail.com
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گیالس شبیه است. هر چند که به لحاظ 
شکل شاخه  بندی می توان تفاوت دو گونه را 
تشخیص داد. برای مثال آلبالو شاخه بندی 

 منشعب تری نسبت به گیالس دارد.
بعد از صرف ناهار حرکت کردیم و حدود 

ساعت 3 به منجیل رسیدیم. از جمله 
نکات جالب این منطقه می توان به مشاهده 

سرده ی زیتون (Olea europea( از 
 Cupressus) تیره ی زیتون و سرده ی سرو

sempervirens( از تیره ی سرو اشاره 
داشت که هر دوی این گیاهان از جمله 

عناصر مدیترانه ای به شمار میروند. 

بعد از عبور از شهرهای منجیل و رودبار، به 
امام زاده هاشم رسیدیم و به بررسی گیاهان 

این منطقه پرداختیم. نکته ی قابل توجه 
در این منطقه این است که شروع ناحیه ی 
هیرکانی را داریم و گیاهانی که خاص این 
منطقه و آب و هوای آن هستند.  از جمله 

گیاهان مشاهده شده در این منطقه می توان 
به نخل مرداب (Carex( از تیره ی جگنیان، 

 )Punica geranatum( درخت انار
 Stachys) از تیره ی حناییان، زبان  بره

byzantina( از نعنائیان، درخت انجیلی 
)Parrotia( از تیره ی انجیلیان و انواع 

سرخس ها از جمله سرخس پرعقابی اشاره 
 کرد.

 Parrotia درخت انجیلی با نام علمی
persica دارای برگ های مستطیلی و 

تنه ی پرانشعابي است. همچنین در صورت 
قطع کردن بخشی از درخت، گیاه می تواند از 

 انشعابی دیگر به رشد خود ادامه دهد.
بعد از این ایستگاه در توقف گاه بعدی 
در پارک جنگلی سراوان توقف کردیم 
و با قدم زدن در جنگل در حالی که به 

دقت مواظب بودیم تا به گیاهان آسیب 
نرسانیم، انواع درخت ها و گیاهان مختلف 

را مشاهده کردیم که از مهم ترین آن ها 
می توان به زالزالک از تیره ی گلسرخیان، 

توسکا )Alnus( از تیره ی توسکانیان، 
کوله خاس (Ruscus hyrcanus(، گل 
فیلی )Rhynchocorys elephas ( از 

 تیره ی گل میمونیان اشاره کرد.
 Crataegus گیاه زالزالک با نام علمی
aronia برگ هایی به شکل تخم مرغ و 

دارای لوب دارد. بر روی ساقه ی این گیاه 

خار دیده می شود. رنگ برگ ها سبز تیره 
است. زالزالک دارای میوه های کوچک و 
تخم مرغی شکل است و ساقه ی گیاه نیز 

قهوه ای رنگ بوده که بر روی آن شکاف های 
 نارنجی رنگی دیده می شود.

درخت توسکا دارای برگ های بیضی و مدور 
و دارای سطح چسبنده و دندانه وار است. 
همچنین رگبرگ ها شانه ای شکل هستند. 

شاخه های این گیاه، خاکستری رنگ همراه با 
لکه های قهوه ای می باشد. همچنین این گیاه 
معموالً زودتر از بقیه ی گیاهان جوانه می زند 

و برگ های آن نیز دیرتر از دیگر گیاهان 
 زرد می شود.

در این جنگل  درختانی را دیدیم که 
توسط قارچ یا کرم تخریب شده بودند. 

همچنین تنه ی بسیاری از درختان قطع 
شده به زیستگاهی برای بسیاری از خزه ها و 

 موجودات دیگر تبدیل شده بود.
بعد از بررسی فلور این منطقه به اقامتگاه 

رسیدیم و پس از استراحت و تحویل گرفتن 
سوئیت ها، شام خوردیم و بعد از کمی قدم 

 زدن و مشاهده ی محیط خوابیدیم.
صبح روز دوم ساعت هفت و نیم از خواب 

بیدار شدیم و بعد از صرف صبحانه اقامتگاه 
را به مقصد ارتفاعات قلعه رودخان ترک 

 کردیم.
دژ رودخان نام قلعه ای تاریخی در 20 

کیلومتری جنوب غربی شهر فومن در استان 
گیالن است. برخی از کارشناسان، ساخت 

قلعه را در دوران ساسانیان و مقارن با حمله 
اعراب  به ایران دانسته اند. برای رسیدن به 
قلعه باید حدود 2 ساعت کوه پیمایی کرد. 

در این کوه پیمایی گیاهانی چون ازگیل 
جنگلی، خارشکن )Saxifraga(، دارواش  

 ،)Hypericum) گل راعی )Viscum)
Asplenium scolopen�)  زنگی دارو
 Adiantum) و پرسیاوش )derium

 capillus veneris( را مشاهده کردیم.
Hyperi�  گیاه گل راعی با نام علمی

cum androsaemum گیاهی است 
با برگ های تخم مرغی دراز و پهن. این 

برگ ها شامل نقاط شفاف سوراخ مانندی 
با حاشیه  ی سیاه می باشند که در واقع 

کیسه های مملو از اسانس هستند. گل ها 
معموال زردرنگ و دارای پنج گلبرگ 

 می باشند.

بعد از رسیدن به قلعه بعد از استراحتی 
کوتاه و مشاهده ی این قلعه ی تاریخی به 

پایین برگشتیم و مشغول صرف ناهار شدیم. 
بعد از صرف ناهار به سمت دریا حرکت 

کردیم. ساعت 6 به ساحلی در نزدیکی انزلی 
رسیدیم و مدت کوتاهی را در کنار ساحل 

گذراندیم. از جمله گیاهان ماسه دوستی 
که در ساحل رویش داشتند می توان به 

 persica Convolvulus اشاره کرد.
نزدیک ساعت 9 به اقامتگاه برگشتیم و 

بعد از استراحت شام خوردیم و به خاطر 
 خستگی زیاد زود خوابیدیم.

در روز سوم نیز ساعت 7 بیدار شدیم و بعد 
از صرف صبحانه به سمت تهران حرکت 

 کردیم و ساعت 1 به تهران رسیدیم.
این سفر در کنار بحث گیاه شناسی پر از 

درس های بزرگ بود، درس هایی که شاید 
مهم ترین آن ها را باید احترام به طبیعت 

و محیط زیست دانست. امید است با 
فراموش نکردن این درس ها بتوانیم در کنار 

مطالعه ی طبیعت در حفظ آن نیز تالش 
کنیم.

در انتها الزم می دانم از خانم دکتر سلمکی 
بابت یاری های بی دریغشان در تنظیم و 

ویرایش این گزارش تشکر کنم.

هی
گیا

یلد 
ش ف

زار
گ

 گیاه آلبالو از 
نظر مرفولوژی 
به گیاه گیالس 

بسیار شبیه 
است، هر 

چند که به 
لحاظ شکل 
شاخه  بندی 

می توان تفاوت 
دو گونه را 

تشخیص داد.

“

”
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Erodium :2تصویر
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ــه  ــی و چگون ــه زمان ــوری چ ــای جان مدل ه
ــای زیست-پزشــکی شــدند؟ وارد دنی

تاریخچــه ی اســتفاده از حیوانــات و یــا هــر 
ــان،  ــر از انس ــری غی ــده ی دیگ ــود زن موج
بــرای انجــام آزمایش هــا و مشــاهده ی نتایــج 
ــه ســالیان بســیار گذشــته )حــدودا  آن هــا، ب

از دوران یونــان باســتان بــه بعــد( برمی گــردد. 
ــر،  ــان حاض ــی در زم ــتان و حت ــد باس در عه
بیش تــر مطالعــات، آزمایش هــا و تحقیقــات 
بــرای کشــف علــت بیماری هــای انســانی 
ــت. در  ــورت گرفته اس ــا ص ــان آن ه و راه درم
ــر  ــات بیش ت ــودات، حیوان ــه ی موج ــن هم بی
ــا  ــام آزمایش ه ــدل انج ــوان م ــه عن ــه ب از هم
ــه عبــارت دیگــر می تــوان  انتخــاب شــده اند. ب
گفــت کــه مدل هــای جانــوری بیش تــر در 
ــا و  ــی بیماری ه ــه بررس ــوط ب ــای مرب زمینه ه
ــه ی زیســت  ــانی )در زمین ــای انس ناهنجاری ه
ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــکی( م –پزش

ــی  ــوان مدل های ــه عن ــوران ب ــتفاده از جان اس
ــان  ــوژی انســان از یون ــرای آناتومــی و فیزیول ب
باســتان  آغــاز شــد. اولیــن مثــال و نمونه هــای 
ثبت شــده از علــم مقایســه ای، بــه طــور عمــده 
ــه  ــد ک ــام می ش ــاهدات انج ــاس مش ــر اس ب
ــی آن درک بهتــر وضعیــت نمــو و  هــدف اصل
ــبختانه،  ــت. خوش ــان بوده اس ــوژی انس فیزیول
بســیاری از یافته هــای متفکریــن برجســته 
ــه کشــورهای  ــت، ب ــس از ثب ــل ارســطو، پ مث
دیگــر ارائــه  شــد و اســتفاده از حیوانــات مــدل 
بــه ســرعت بــه عنــوان یــک ابــزار تحقیقاتی در 
بیــن پزشــکان اروپایــی و عــرب متــداول شــد. 
ــه  ــی ب ــافات بزرگ ــن دوره اکتش ــه در ای اگرچ
ــوز بســیاری از تصــورات  ــا هن ــد، ام دســت آم
اشــتباه دربــاره ی عملکــرد بــدن انســان وجــود 
داشــت؛ تــا ایــن  کــه بعــد از دوره ی رنســانس 
ــب یــک  ــوری در قال ــی و جان مدل هــای حیوان
ــوژی  ــا از فیزیول ــح در درک م ــه ی صحی نمون

ــد. انســانی نقــش عمــده ای ایفــا کردن

از  تعــدادی  شــانزدهم،  قــرن  اواســط  در 
Lusita� و Servetus  فیزیولوژیســت ها مثــل

no دریافتنــد کــه خــون در دو جریــان مرتبط 
ــد.  ــردش می کن ــدن گ ــم در ب ــدا ازه ــی ج ول
Wil� ،17 ــرن ــل ق 16 و اوای ــرن ــر ق  در اواخ
liam Harvey بــا پشــتکار فراوانــی آناتومــی 
و عملکــرد قلــب و رگ هــا را در گونه هــای 
ــواع  ــه ی ان ــی و بقی ــامل مارماه ــددی ش متع
ماهــی، جوجه هــا و کبوتــر مطالعــه و مقایســه 
ــی  ــات مقاالت ــن تحقیق ــر اســاس ای ــرد. او ب ک
را نوشــت کــه در آن هــا بــا دقــت بســیار 
بــاال و ذکــر جزئیــات بســیار بــه توصیــف 
سیســتم گــردش خــون انســان پرداخــت. 
ــه  ــه Harvey ب ــد توجــه داشــت ک ــه بای البت
ــر  ــت حداکث ــد و دریاف ــتفاده ی مفی ــل اس دلی
ــل  ــوان، مث ــک حی ــای ی ــات از ویژگی ه اطالع
ــاب  ــب، در انتخ ــان قل ــدت ضرب ــرعت و ش س

ــه ی  گون
مــدل دقــت 

ــت. ــی داش باالی

ــه  ــب ب ــه ی مناس ــک گون ــت ی ــاب بادق انتخ
عنــوان مــدل جانــوری کــه حداکثــر اطالعــات 
را در اختیــار مــا قــرار دهــد بســیار حائــز 
اهمیــت اســت. امــا ایــن موضــوع چالــش 
ــد.  ــمار می آی ــه ش ــن ب ــرای محققی ــی ب بزرگ
بایــد امکانــات مالــی  دانشــمندان نه تنهــا 
و تحقیقــات قبلــی را کــه بــا اســتفاده از 
ــورد  ــورد نظــر انجــام شده اســت، م ــه ی م گون
توجــه قراردهنــد، بلکــه بایــد بــه خصوصیــات 
غیرمعمــول و خــاص بیولوژیکــی یــک گونــه و 
ــه  ــی در دســترس آن گون تکنیک هــای مولکول

هــم توجــه داشته  باشــند.

ــه  ــود ک ــرادی ب ــی از اف August Krogh یک
روشــی  به کارگیــری  بــا   1920 ســال  در 
ــدل(  ــه ی م ــدل )گون ــت م ــه ای توانس مقایس
مناســب را تعریــف کنــد. بــرای هــر مســئله ی 
ــه  ــود دارد ک ــده ای وج ــود زن ــتی، موج زیس
راحت تــر  آن  روی  مســئله  آن  مطالعــه ی 
ــدل  ــاره ی م ــب درب ــه ی مطل ــت1. در ادام اس
داده  توضیــح  بیش تــر  گــروک  آگوســت 

 خواهدشــد.

ــرن بیســتم، اســتفاده از مدل هــای  ــا آغــاز ق ب
ــر  ــت و ب ــش یاف ــرعت افزای ــه س ــی ب حیوان
خــالف ایــن  کــه برخــی افــراد هنــوز در 
ــدل  ــات م ــتفاده از حیوان ــی اس ــت اخالق صح
مدل هــای  از  اســتفاده  داشــتند،  تردیــد 
آزمایش هــا، مخصوصــا  انجــام  در  حیوانــی 
ــوش،  ــل م ــده ای مث ــوران جون ــورد جان در م
ــوم  ــرای درک مفه ــی ب ــک روش الزام ــه ی ب

شــد. تبدیــل  زیست شناســی 

چــون همــه ی حیوانــات آزمایشــگاهی در ایــن 
زمــان بــدون کنتــرل خاصــی جفت گیــری 
می کردنــد )بــدون توجــه بــه نــوع ژنوتیــپ یــا 
فنوتیــپ در انجــام آمیزش هــای آزمایشــگاهی( 
ــه  ــات ب ــه اســتفاده از حیوان ــت این ک ــه عل و ب

بــه  نســبت  تجربــی  صــورت 
حالــت مشــاهده ای ترجیــح داده  
ــرعت  ــه س ــان ب ــد، محقق می ش
بــه فاکتــور ســرگردان کننده ی 
تحقیقــات  در  ژنتیکــی  تنــوع 

 William افــرادی مثــل  خــود پی بردنــد. 
 Castel , Clarence Little , Halsey
Bagg  و  Leonel Strong ایــن مســأله را با 
ــا،  ــه ای1 موش ه ــاح درون گون ــل لق ــان راه ح بی
موش هــای  به دســت آوردن  منظــور  بــه 
ــتفاده های  ــرای اس ــی ب ــر ژنتیک یکســان از نظ
ایــن  آزمایشــگاهی حــل کردنــد. درواقــع 
روش یــک منبــع یکنواخــت از موجــودات 
آزمایشــگاهی را فراهــم می کــرد و ایــن در 
ــر  ــدودی در ه ــوع مح ــه تن ــود ک ــی ب حالت
زایمــان و در هــر ســال مشــاهده می شــد. هــر 
 )strain( ــژادی ــای درون ن ــه جفت گیری ه چ
موش هــای آزمایشــگاهی و رت هــا گســترده تر 
تفاوت هــای  کــه  موضــوع  ایــن  می شــد، 
موروثــی متفاوتــی بیــن نژادهــا در پارامترهــای 
اساســی زیســتی وجــود دارد، بیش تــر درک و 
ــا  ــیاری از نژاده ــه بس ــد. البت ــخص می ش مش
ــن،  ــد2. بنابرای ــم دارن ــه ه ــادی ب ــی زی نزدیک
انتخــاب نــوع و نــژاد، یکــی از مهم تریــن 
مــواردی اســت کــه در انتخــاب حیــوان مــدل 
بایــد در نظــر گرفته شــود مخصوصــا در مــورد 

ــوش. ــل م ــی مث جوندگان

پــس از مدتــی اگــر مدل هــای طبیعــی دلخــواه 
ــر و  ــد، تغیی ــترس نبودن ــر در دس ــورد نظ و م
دســتکاری ژنــوم گونــه ی مــدل، بــه محققــان 
ــرد،  ــه ف ــر ب ــات منحص ــق حیوان ــازه ی خل اج
ــک  ــه ی ــا ب ــل آن ه ــاوم و تبدی ــا مق مســتعد ی
ــه  ــر چ ــن، ه ــی داد. بنابرای ــاص را م ــدل خ م
ژنتیــک  پیشــرفت های بیش تــری در علــم 
در  بیش تــر  دانشــمندان  می شــد،  حاصــل 
ــدا  ــارت پی ــی مه ــتکاری ژنتیک ــر و دس تغیی
ــا ظهــور و ورود  ــد. در ســال  1980 ب می کردن
موش هــای تراژنــی کــه دارای مــاده ی ژنتیــک 
ــه  ــژه ای ک ــای وی ــا موش ه ــد و ی ــی بودن اضاف
قســمتی از مــاده ی ژنتیــک آن هــا حــذف 
شــده بود، یــک انفجــار در ایــن تکنولــوژی بــه 
وجــود آمــد. اخیــراً توانایــی مــا در دســت کاری 
و تغییــر ژنــوم مــوش بــا وقــوع پیشــرفت هایی 
ــان  ــردن بی ــوش  ک ــن و خام ــل روش روش مث
اســتفاده  بــا   in vivo محیط هــای  در  ژن 
از تتراســایکلین یــا تاموکســیفن، تصحیــح 

ــت3. شده اس

ــالوه  از ع محققــان  ایــن،   بــر 
ــای  ــوژی و روش ه تکنول
بــرای  مشــابهی 
ن  د ر و ســت آ به د
تراژنــی  جانــوران 
ــا4،  ــل رت ه ــری مث دیگ
ســگ ها6،  گربه هــا5، 
 ، ش هــا گو خر
بزهــا  گوســفندان7، 
پریمات هــای  و 

inbreed� -1
ing

پرونده
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کار برجستهمحققسال

بر اساس مطالعات روی سگ ها دریافت که مغز مجموعه ای از هوش و یکپارچگی حواس است .     آلکمائون  شش قرن پیش از میالد

مطالعه ی تشکیل رویان و تکوین آن در جوجه.ارسطوچهار قرن پیش از میالد

سیستم قلبی-عروقی را در حیوانات مطالعه کرد و استنباط کرد که قلب عملکردی شبیه پمپ دارد.اراسیستراتوس )Erasistratus( سه قرن پیش از میالد

به طور گسترده ای روی قلب و عروق خونی و آناتومی عصبی در حیوانات زنده مطالعه کرد.گالِن )Galen(   دو قرن پیش از میالد

تکنیک های جراحی را روی جانوران، قبل از اجرای آن روی انسان تمرین کرد.آونزوار )Avenzoar(قرن 12

آناتومی بسیاری از گونه های حیوانی زنده را مطالعه کرد و توصیف دقیق و با جزییاتی از عملکرد سیستم ویلییام هارِوی )William Harvey(قرن 17
قلبی- عروقی و بقیه ی سیستم ها ارائه داد.

جدول1 : اولین دانشمندانی که از مدل های حیوانی در تحقیقات خود استفاده کردند

علی رغــم  کرده انــد.  اســتفاده  غیرانســانی8 
خــاص  ژن هــای  تولیــد  توانایــی  این کــه 
چندانــی  پیشــرفت  گونه هــا  ســایر  در 
در  افتاده اســت،  تأخیــر  بــه  و  نکرده اســت 
ــا اســتفاده از  ســال 2009 رت هــای خاصــی ب
ــتفاده از  ــا اس ــه ی روی )+Zn2( و ب ــک دندان ی
ــد  ــت متول ــا موفقی ــان، ب ــک نوکلئاز بنی تکنی

 .9 ند شــد

ــورت  ــه ص ــان ب ــگاهی هم چن ــوش آزمایش  م
بســیار کاربــردی در تحقیقــات زیست-پزشــکی 
ــن  ــک مهم تری ــدون ش ــود. ب ــتفاده می ش اس
ــای  ــر بحث ه ــال اخی ــول 25 س ــر در ط تغیی
موش هــای  از  اســتفاده  دربــاره ی  داده  رخ 
آزمایشــگاهی در تحقیقــات اســت کــه بــر 
بــرای  خیره کننــده  تفاوت هــای  ی  پایــه 
ــتاندار  ــای پس ــر مدل ه ــش بیش ت ــش نق کاه
یــک  بــا  می گیــرد.  صــورت   غیرجونــده 
ــت،  ــت را دریاف ــن حقیق ــوان ای ــه می ت مقایس
ــه دســتکاری های ژنتیکــی  ــن  ک ــه خاطــر ای ب
مشــکل تر  رت هــا  در  هدف گیری شــده 
در  گونــه  ایــن  از  اســتفاده  شده اســت، 
می گیــرد.  صــورت  ســخت تر  آزمایش هــا 
البتــه بــا افزایــش ظرفیــت بــرای تغییــر 
دیگــر  آزمایشــگاهی  گونه هــای  ژنوم هــای 
نســبت بــه مــوش، ظاهــر تحقیقــات زیســت-

پزشــکی اکنــون در حــال تغییــر و تحول اســت. 
ایــن گرایش هــای مهــم دو مفهــوم را مشــخص 
می کننــد: 1( افزایــش ســرعت اســتفاده از یــک 
ــا و  ــه ی گونه ه ــه بقی ــبت ب ــدل نس ــه ی م گون
2( پاالیــش حیــوان آزمایشــگاهی بــا اســتفاده 
طبقه بندی شــده ی  مهــره دار  پســت ترین  از 
ممکــن، بــرای بــه انجــام رســاندن یــک هــدف 

ــی. ــود علم و مقص

مفهوم مدلینگ حیوانات چیست؟

مــدل چیســت؟ مــدل یــک شــیء ســاختگی و 
ــه  ــت ک ــزی اس ــع چی ــت و درواق تقلیدشده اس
بــا دقــت نســبتاً باالیــی بــه چیــز دیگــری یــا 
یــک انســان، شــباهت دارد. از ترکیــب تعاریــف 
ــرای  ــوان ب ــدل می ت ــوان و م ــه ی حی دو کلم
ترکیــب "مــدل جانــوری" ایــن معنــی را بیــان 
ــیِء  ــک ش ــوری ی ــدل جان ــک م ــه ی ــرد ک ک
جانــدار و تقلیــدی، یــک تصویــر از انســان 
یــا گونه هــای دیگــر اســت کــه در انجــام 
تحقیقــات فیزیولوژیکــی یــا پاتولوژیکــی مــورد 

ــرد10. ــرار می گی ــتفاده ق اس

یک حیوان مدل چیست؟

کمیتــه ی بین المللــی تحقیقاتــی حیوانــات 
ــک  ــه ی ی ــر ارائ ــعی ب ــا س ــکا ب ــدل در آمری م
تعریــف درســت از حیــوان مــدل آزمایشــگاهی 
در نهایــت بــه ایــن معنــی دســت یافتنــد: یــک 
حیــوان کــه در آن مطالعــه ی زیست شــناختی 
ــا  ــت و ی ــر اس ــی امکان پذی ــاری اصول ــا رفت ی
ــناختی  ــد آسیب ش ــک فرآین ــه در آن ی این ک

یــا  قراینــد  آن  در  و  شده اســت  تعریــف 
ــک  ــه از ی ــته باشــد ک ــود داش ــردی وج عملک
یــا چنــد لحــاظ مشــابه فراینــدی در انســان یــا 

ــد. ــات باش ــر حیوان ــای دیگ گونه ه

ــوان  ــر حی ــن تصوی ــه ای ــرد ک ــه ک ــد توج بای
ــق  ــک تحقی ــش نیســت کــه در ی ــورد آزمای م
و آزمایــش مــورد تمرکــز و تحقیــق قــرار 
شــباهت  اصلــی،  هــدف  بلکــه  می گیــرد 
ــه ی  ــوان )گون ــن حی ــار ای ــی رفت فیزیولوژیک
مــدل( بــه حیــوان یــا گونــه ی مــورد مطالعــه ی 
ــد  ــر بای ــان بهت ــت.به بی ــران اس ــا دیگ ــا ی م
ــوران در  ــتفاده از جان ــه اس ــه اگرچ ــت ک گف
تحقیقــات می توانــد در جهــت سودرســانی 
ــای  ــی روش ه ــد، ول ــر باش ــات دیگ ــه حیوان ب
ارتقــا  و  پیشــرفت  روی  بیش تــر  مدلینــگ 
شــرایط انســان تمرکــز دارنــد و مــورد اســتفاده 

قــرار می گیرنــد .

انواع مدل های حیوانی

وقتــی جانــوران در تحقیقــات بــرای مطالعــه ی 
سیســتم های  عملکــردی  و  زیست شــناختی 
می گیرنــد،  قــرار  اســتفاده  مــورد  انســانی 
طبقه بنــدی  زیــر  گروه هــای  در  می تواننــد 

ــوند: ش

رده  ایــن  در  کــه  حیواناتــی  اکتشــافی:   .1
ــه درک  ــرای دســتیابی ب اســتفاده می شــوند ب
مکانیســم های زیســتی پایــه ای، طبیعــی و 
ــال  ــوان مث ــه عن ــی هســتند. ب ــر طبیع ــا غی ی
ــد  ــه اســتفاده از یــک حیــوان جدی ــوان ب می ت
ــی  ــرای معرف ــاً ب ــری مخصوص ــدل پی ــرای م ب
مســیرهای  از  برخــی  و  پیــری  ژن هــای 
عمــر  طــول  تنظیم کننــده ی  متابولیســمی 

ــرد. ــاره ک اش

2. توضیحــی یــا تشــریحی: حیواناتــی کــه 
ــرای درک  ــد ب ــرار می گیرن ــروه ق ــن گ در ای
ــتفاده  ــناختی اس ــده ی زیست ش ــائل پیچی مس

.11 می شــوند

3. پیش بینــی و پیش گویــی: جانورانــی کــه 
ــرای  ــوند ب ــته بندی می ش ــروه دس ــن گ در ای
اثــر روش هــای  تعییــن کمیــت  و  کشــف 
ــا  ــرای بیماری ه ــم ب ــده، ه ــی کشف ش درمان
ــورد  ــیمیایی م ــمیت های ش ــرای س ــم ب و ه
از  نــوع  ایــن  می گیرنــد.  قــرار  اســتفاده 
ــا  ــا ی ــت داروه ــرفت موفقی ــات در پیش حیوان
وســایل پزشــکی در زمینه هــای بالینــی بســیار 

ــتند. ــت هس ــز اهمی حائ

اگــر بخواهیــم از حیوانــات بــه عنــوان مــدل در 
تحقیقــات پزشــکی اســتفاده کنیــم، می توانیــم 

آن هــا را بــه صــورت زیــر طبقه بنــدی کنیــم:

1. مدل هــای آزمایشــی یــا تجربــی : ایــن گروه 
ــه  ــی هســتند کــه ب ــات مــدل، آن های از حیوان
صــورت تجربــی و آزمایشــی، از طریــق اصــالح 

ــات  ــا تزریق ــی و ی ــالح ژنتیک ــی، اص ــا جراح ب
ــت  ــد و در نهای ــود می آین ــه وج ــیمیایی ب ش
ــوان  ــه عن ــتند. ب ــی هس ــات نرمال ــم حیوان ه
مثــال می تــوان بــه نتایــج به دســت آمده از 
ــه  ــب ک ــال قل ــوس میوکاردی ــش انفارکت آزمای
بــا   coronary ســرخرگ  بســتن  توســط 
ــرد. ــاره ک ــت اش ــورت گرفته اس ــی  ص جراح

ــروه از  ــن گ ــودی2 : ای ــای خودبه خ 2. مدل ه
ــای  ــی از تنوع ه ــی دارای نوع ــای حیوان مدل ه
ژنتیکــی هســتند کــه شــرایط انســانی را تقلیــد 
ــی از  ــه صــورت طبیع ــوع ب ــن تن ــد. ای می کنن
ــه  ــه ب ــود و ن ــاد می ش ــا ایج ــق جهش ه طری
  nuــش ــی. جه ــای تجرب ــیله ی آزمایش ه وس
ــا  ــت از موش ه ــک جمعی ــش در ی ــن جه اولی
ــک آزمایشــگاه  ــه در ســال 1966  از ی ــود ک ب
ــد  ــد. بع ــزارش ش ــکاتلند گ در Glasgow اس
ــه  ــد ک ــف ش ــز کش ــأله نی ــن مس ــی ای از مدت
فاقــد  هوموزیگــوت  برهنــه ی  موش هــای 
ــش  ــوع جه ــن ن ــتند. ای ــال هس ــوس فع تیم
باعــث بــروز حالــت بــدون مــوی مــوش 
 nude ــام ــه ن ــت ب ــن عل ــه همی ــود و ب می ش
ــت  ــذاری شده اســت. خصوصی ــه نام گ ــا برهن ی
ــو  ــی نم ــدم توانای ــه ع ــای برهن ــر موش ه دیگ
ــوس  ــت. تیم ــوغ اس ــاد بل ــرای ایج ــوس ب تیم
ــداد  ــد و تع ــی می مان ــص باق ــورت ناق ــه ص ب
کمــی ســلول T بالــغ تولیــد می کنــد. ایــن بــه 
ــه ی  ــای برهن ــه موش ه ــت ک ــی اس ــن معن ای
هوموزیگــوت، پیونــد بافــت از موش هــای دیگــر 
ــای  ــدی از گونه ه ــت پیون ــب باف ــی اغل و حت
دیگــر را پــس نمی زننــد. عــدم پــس زدن 
ــد  ــکان پیون ــا ام ــن موش ه ــط ای ــت توس باف
ســلول های  ماننــد  دیگــری  ســلول های 
را  موش هــا  ایــن  بــه  انســانی  تورمــور 
تومورهــای  کــه  ایــن   کشــف  می دهــد. 
برهنــه  موش هــای  در  می تواننــد  انســانی 
ــک  ــوان ی ــه عن ــرعت ب ــه س ــد، ب ــد کنن رش
ــن  ــی شناخته شــد. بنابرای ــم تحقیقات ــزار مه اب
جهــش خودبه خــودی nu بیــن موش هــای 
ــود  ــه ای ب ــرفت غیرمترقب ــگاهی، پیش آزمایش
ــه  ــه تبدیــل موش هــای برهنــه ب کــه منجــر ب
اولیــن حیــوان مــدل مبتــال بــه کمبــود ایمنــی 
ــا اســتفاده  ــر ب ــای اخی شــدید شــد. در دهه ه
توانســته اند  محققــان  موش هــا  ایــن  از 
تومــور  رشــد  تنظیم کننــده ی  فاکتورهــای 
انســانی قابــل پیونــد و نیــز متاســتاز ســرطان 

ــد12. ــی کنن ــی بررس ــه خوب را ب

تراژنــی  مدل هــای  تراژنــی:  مدل هــای   .3
درواقــع مدل هــای آزمایشــی هســتند کــه 
 DNA ــردن ــوی )اضافه ک ــه نح ــا ب ــوم آن ه ژن
یــا برداشــتن قســمتی از ژنــوم حیــوان( دچــار 
 )transgenic( ــی ــود. واژه ی تراژن ــر ش تغیی
Gor�  1981 توســط  اولیــن بــار درســال

ــرای توصیــف حیوانــی کــه  donو Ruddle ب
یــک ژن خارجــی وارد ژنومــش شده اســت 

Spontaneous models -2
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دراواخــر دهــه ی 1980  برده شــد.  کار  بــه 
هدف گیــری  آزمایــش  بــه  تراژنــی3  واژه ی 
ــاده ی  ــی از م ــه بخش ــول آن ک ــی و محص ژن
ژنتیــک مــوش هــا بــه صــورت انتخابــی حــذف 
امــروزه  می شــد.  اطــالق  هــم  شــده بود 
ــوان  ــه عن ــد ب ــی می توان ــوان تراژن ــک حی ی
ــوع  ــر ن ــه دارای ه ــف شــود ک موجــودی تعری
بازآرایــی ژنتیکــی هدفمنــد و خــاص باشــد13.

مدل هــای  معکــوس:  یــا  منفــی  مــدل   .4
ــا  ــاری ی ــک بیم ــه ی ــش ب ــوس در واکن معک
یــک مــاده ی محــرک شــیمیایی تغییــری 
اصلــی  اســتفاده ی  بنابرایــن  نمی کننــد. 
زیست-پزشــکی  تحقیقــات  در  آن هــا  از 
ــه  ــت ب ــم مقاوم ــه روی مکانیس ــرای مطالع ب
حیوانــی  مدل هــای  می باشــد.  بیماری هــا 
منفــی بــا پیشــرفت تکنولــوژی موجــودات 
کرده انــد.  پیــدا  زیــادی  اهمیــت  تراژنــی 
بــرای مثــال یــک مــوش جدیــد تراژنــی بــرای 
ــِی ورم  ــرفت خودایمن ــدان پیش ــه ی فق مطالع
تیروئیــد بــا تزریــق گلوبولیــن تیروئیــد خودش 
ــد  ــا فاق ــژاد از موش ه ــن ن ــد. ای ــه وجــود آم ب
ــاس  ــا4 براس ــخصی از epitopeه ــطح مش س

ــد14. ــوس بودن ــش معک ــن واکن ای

ــوس  ــا معک ــن مدل ه ــم: ای ــای یتی 5. مدل ه
مدل هــای منفــی هســتند و در واقــع حیواناتــی 
ــاق  ــاری اتف ــک بیم ــا ی ــه در آن ه ــتند ک هس
ــه انســان منتقــل  ــا آن بیمــاری ب ــد، ام می افت
ــه ای  ــد بین گون ــی س ــع نوع ــود و درواق نمی ش
ــوان  ــان و آن حی ــن انس ــاری بی ــرای آن بیم ب
ــی  ــای حیوان ــن مدل ه ــود دارد. ای ــدل وج م
ــابهی در  ــاری مش ــه بیم ــی ک ــد وقت می توانن
ــی  ــدل تجرب ــی م ــد نوع ــایی ش ــان شناس انس
و آزمایشــی باشــند.  بیمــاری scrapie در 
ــدل  ــک م ــوان ی ــه عن ــروزه ب ــفندان ام گوس
کــه  مغــزی  آســیبی  بیماری هــای  بــرای 

ــت. ــد اس ــتند مفی ــه هس ــورد توج ــیار م بس

انتخاب مدل مناسب :

Bernard Rol� فیلســوف از  نقــل   بــه 
و هوشــمندانه ترین طراحــی،  "بهتریــن   lin
ــرف  ــن مع ــیر و راه، خالص تری ــن مس پربارتری
همــراه بــا ذکاوت پژوهشــگر و امکانــات مالــی، 
ــی  ــی کــه انتخــاب مــدل حیوان ــا زمان همــه ت
نادرســت باشــد بــی ارزش هســتند." زمانــی که 
مشــخص شــد  اســتفاده از حیوان آزمایشگاهی 
بســیار اهمیــت دارد، ایــن موضــوع نیــز مــورد 
ــه،  ــه مناســب ترین گون ــت ک ــرار گرف توجــه ق
شــباهت  نزدیک تریــن  بــا  نــژاد  و  جنــس 
ــردن ارزش  ــور باالب ــه منظ ــد ب ــان بای ــه انس ب
ــه  ــن ک ــت ای ــه عل ــود. ب ــاب ش ــش انتخ پژوه
ــه طــور پیوســته  ــد ب ــی جدی مدل هــای حیوان
و  هســتند  شناســایی  و  معرفــی  حــال  در 
در  زیست-پزشــکی  تحقیقــات  زمینــه ی 
ــرای  ــش ب ــی شده اســت، پژوه ــت، جهان طبیع
ــک  ــا ی ــد ب ــی بای ــدل حیوان ــت آوردن م به دس
ــرد15. ــان کامــل صــورت بگی ــق و اطمین تحقی

ــاس  ــر اس ــا ب ــد تنه ــه نبای ــک گون ــاب ی انتخ
قیمــت  یــا  آشــنایی  در دســترس بودن، 
حیوانــات صــورت بگیــرد. حیواناتــی کــه واجــد 
ــه  ــت ک ــن نیس ــتند ممک ــرایط هس ــن ش ای
حالــت ژنتیکــی، فیزیولوژیکــی یــا روانشناســی 
ــاز  ــروژه مــورد نی ــرای اهــداف یــک پ را کــه ب
اســت، فراهــم کننــد. صــدور قوانیــن مشــخص 
بــرای بهترین مــدل حیوانــی تقریبــاً غیرممکن 
اســت. چــون بســیاری از مالحظــات کــه بایــد 
ــد در  ــود می توانن ــه ش ــر گرفت ــل در نظ از قب

transgenic -3

4- قسمتی از یک آنتی ژن است که توسط سیستم 
دفاعی تشخیص داده می شود.

ــی  ــورت متفاوت ــه ص ــی ب ــا ی تحقیقات پروژه ه
باشــند. بــا ایــن حــال برخــی قوانیــن کلــی را 

ــت. ــر گرف ــوان در نظ می ت

 فاکتورهای مربوط به پژوهش:

تناســب بــه عنــوان یــک مــدل آنالــوگ. 
اطمینــان از ایــن کــه قســمتی از بــدن یــا یــک 
انــدام کــه در حــال مطالعــه اســت عملکــردی 
ارائــه ی  در  دارد،  هــدف  گونــه ی  شــبیه 
روی  تحقیــق  از  به دســت آمده  اطالعــات 
مــدل انتخابــی بســیار مهــم و ضــروری اســت. 

اصلــی  هــدف  داده هــا.  انتقــال  قابلیــت 
پژوهشــی کــه از یــک مــدل حیوانــی اســتفاده 
یــک  در  فرآینــد  یــک  توضیــح  می کنــد 
ــد کــه اطالعــات  ــن امی ــا ای سیســتم اســت، ب
جمع آوری شــده قابلیــت انتقــال بــه و مطابقــت 
ــد.  ــر را داشته باش ــتم پیچیده ت ــک سیس ــا ی ب
ــه یــک  ــه صــورت مرســوم، مدلینــگ یــک ب ب
ــک  ــگ در ی ــور، مدلین ــت: منظ ــوب اس مطل
ــروه  ــا گ ــد ب ــه می توانن ــودات ک ــروه از موج گ
ــا  ــادی ب ــوگ زی ــای آنال ــه ویژگی ه دیگــری ک
گونــه ی مــدل دارنــد مطابقــت داده شــوند، 
ــگ  ــاص در مدلین ــورت خ ــه ص ــن ب ــت. ای اس
بیماری هــا، مفیــد و مــورد نیــاز اســت. اگرچــه 
چنــد  مدل هــای  مــدرن،  آزمایش هــای  در 
بــه چنــد )بررســی یــک صفــت در چنــد 
ــور  ــد جان ــا چن ــق ب ــرای تطبی ــدل ب ــور م جان
مــورد نظــر( بــه صــورت عمــده اســتفاده 
ــزای  ــز اج ــا آنالی ــک ب ــن تکنی ــوند16. ای می ش
ــن  ــپس یافت ــاری و س ــا بیم ــد ی ــک فرآین ی
مدل هــای آنالــوگ از بســیاری از گونه هــای 
ــن  ــود. ای ــاز می ش ــزء آغ ــر ج ــرای ه ــده ب زن
روش بــرای آزمایــش روش هــا و ابزارهــای 

ــت. ــب اس ــیار مناس ــکی بس ــد پزش جدی

توانایــی  نتایــج.  عمومیــت دادن  قابلیــت 
مــورد  گونــه ی  بــه  نتایــج  عمومیــت دادن 
ــود  ــن موج ــت دارد. قوانی ــیار اهمی ــر بس نظ
ــی و غیرضــروری  ــات قبل ــرار تحقیق ــه از تک ک
ــک  ــاب ی ــت انتخ ــد، اهمی ــری می کن جلوگی
ــا روی  ــج آزمایش ه ــه نتای ــی را ک ــدل حیوان م
آن می توانــد بــه راحتــی تکــرار و تطبیــق 
ــن  ــت ای ــد. اهمی ــخص می کن ــود، مش داده ش
ــوژی  ــل فارماکول ــر مث ــوم دیگ ــوع در عل موض
و سم شناســی هــم بــه چشــم می خــورد و 
ــه  ــوم ب ــن عل ــن مــدل در ای راه انتخــاب بهتری

خوبــی شــناخته شده اســت.

الــزام رعایــت اصــول اخالقــی. قطعــاً یــک کار 
ــه  ــود توجی ــاز کار خ ــد در آغ ــی بای تحقیقات
ــدل  ــات م ــتفاده از حیوان ــرای اس ــبی ب مناس
از  اســتفاده  ائتالفــی،  قوانیــن  داشته باشــد. 
روش هــای دیگــر را در صــورت امــکان توصیــه 
ــامل  ــر ش ــی دیگ ــای انتخاب ــد. روش ه می کن
ــای  ــا، مدل ه ــلول ها، باکتری ه ــتفاده از س اس
کامپیوتــری یــا حتــی داوطلبــان انســانی 

است17.

ــرای  ــاز ب ــورد نی ــداد م ــاز. تع ــورد نی ــداد م تع
بســیاری  بــر  علمــی  اعتبــار  فراهم کــردن 
و  قیمــت  مثــل  دیگــر  فاکتورهــای  از 
در دســترس بودن مــکان نگــه داری حیــوان 

خواهد گذاشــت. اثــر 

مدل هــای  درمقابــل  طبیعــی  مدل هــای 

اعتبــار  عــدم  آزمایشــی.  ساخته شــده ی 
نیازمنــد  تحقیقــات  طبیعــی،  مدل هــای 
ساخته شــده ی  مدل هــای  از  اســتفاده 
آزمایشــگاهی اســت. بســته بــه ایــن کــه نــوع 
ــی  ــت حت ــن اس ــت ممک ــه اس ــه چگون مطالع

ــند. ــاز باش ــورد نی ــر دو م ه

فاکتورهای مراقبت از حیوان:

ــت  ــاً قیم ــترس بودن. مطمئن ــت و در دس قیم
فاکتورهــای  دردســترس بودن،  میــزان  و 
مهمــی در هنــگام انتخــاب مــدل حیوانــی 
هســتند. امــا اگــر تصمیــم مــا تنهــا بــر 
صــورت  مــدل  حیوانــات  قیمــت  اســاس 
بگیــرد و از فاکتورهــای دیگــر چشم پوشــی 
شــود، می توانــد فاجعه آفریــن باشــد. ارزش 
ــای  ــامل مراقبت ه ــن ش ــوان همچنی ــک حی ی
بــرای نگــه داری عمومــی  نه تنهــا  مــداوم، 
ــرای دســتکاری های آزمایشــی  ــور، بلکــه ب جان

می باشــد.  هــم 

نگــه داری  بــرای  مــکان  تهیــه ی  قابلیــت 
دیگــر  مالحظــات  از  یکــی  حیوانــات.  از 
در انتخــاب یــک مــدل حیوانــی امــکان و 
دسترســی راحــت بــه فراهم کــردن مــکان 
زندگــی جانــور اســت. مــکان زندگــی حیــوان 
آزمایشــگاهی بســیار دقیــق و تنظیم شــده 
ــه آن را  ــی ب ــت دسترس ــن اس ــت و ممک  اس
ــش  ــده کاه ــه ی انتخاب ش ــه گون ــه ب ــا توج ب
ــات  ــک پریم ــاب ی ــال انتخ ــرای مث ــد. ب ده
ــداری  غیرانســانی ممکــن اســت نیازمنــد خری
ــد  ــراد جدی ــتخدام اف ــد و اس ــای جدی قفس ه
ــاص  ــی خ ــوارد مراقبت ــردن م ــرای فراهم ک ب
ــوارد  ــن م ــک از ای ــت هیچ ی ــه رعای ــد ک باش
ــرای حیوانــی مثــل مــوش ضــروری نیســت. ب

ــی  ــی. برخ ــه داری و مراقبت ــای نگ نیازمندی ه
ــه  ــی ک ــای طبیع ــز مراقبت ه ــات ج از حیوان
انجــام می شــود،  بــرای همــه ی حیوانــات 
گونــه  همــان  خــاص  مراقبت هــای  بــه 
هــم احتیــاج دارنــد و در هنــگام انتخــاب 
ــات  ــه امکان ــه ب ــا توج ــد ب ــی بای ــدل حیوان م
ــات  در دســترس در محیــط آزمایشــگاه و امکان

نگــه داری از حیوانــات تصمیــم گرفــت.

فاکتورهــای اســترس. منابــع اســترس بــا 
علــل متفــاوت می تواننــد روی فیزیولــوژی، 
ــوران اثرگــذار باشــند.  ــار جان بیوشــیمی و رفت
ــد شــامل حمل و نقــل،  ــع اســترس می توان مناب
دســتکاری های  و  جانــور  کنتــرل  نــوع 
آزمایشــگاهی، کمبــود منابــع محیطــی و حتــی 

ــد. ــی باش ــروژه ی تحقیقات ــود پ خ

فاکتورهای فیزیکی و محیطی

مدل های 
تراژنی 
درواقع 

مدل های 
آزمایشی 

هستند که 
ژنوم آن ها 
به نحوی 

)اضافه کردن 
DNA یا 
برداشتن 
قسمتی از 

ژنوم حیوان( 
دچار تغییر 

شود.

تصویر1: مگس سرکه ی جهش یافته با چشمان 
سفید )حالت وحشی دارای چشمان قرمز است(

”

“
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نتایــج اکولوژیکــی. اگرچــه بهتریــن مــدل 
حیوانــی ممکــن اســت تنهــا در حیــات وحــش 
و جنگل هــا یافــت شــود، عواقــب و نتایــج 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــت بای ــر از طبیع متأث
بگیــرد. عــالوه بــر ایــن اعمــال محافظتــی بایــد 
ــرای جلوگیــری  در مــکان نگــه داری حیــوان ب
ــگاهی،  ــزات آزمایش ــی از تجهی ــرار ناگهان از ف
ــه ی  ــال قورباغ ــوان مث ــه عن ــود. ب ــاظ ش لح
ــد  ــد می توان ــرار کن ــر ف Xenopus spp. اگ
سرتاســر یــک تــاالب و رودخانــه را فــرا  بگیــرد 
بــه طــوری کــه جمعیــت دوزیســتان طبیعــت 
ــد  ــن بای ــر ای ــالوه ب ــدازد. ع ــر بین ــه خط را ب
توجه داشــت کــه  بــه حریــم گونه هــای در 

ــرد. ــورت  نگی ــاوز ص ــر تج ــرض خط مع

پروژه هــای  از  بســیاری  خطرنــاک.  ذرات 
تحقیقاتــی شــامل اســتفاده از مــواد شــیمیایی، 
ترکیبــات عفونــت زا و رادیوایزوتوپ هــا هســتند. 
و  تنظیم شده اســت  ذرات  ایــن  از  اســتفاده 
ــد  ــه ای بای ــر موسس ــب در ه ــت مناس مدیری
بــرای اســتفاده ایــن مــواد مجــوز صــادر کنــد.

محیطــی  جنبه هــای  محیطــی.  تأثیــرات 
ممکــن اســت بــرای گونه هــای خاصــی از 
ــی  ــای محیط ــد. فاکتوره ــم باش ــات مه حیوان
کــه در رده هــای فیزیکــی، شــیمیایی، زیســتی 
ــن  ــوند ممک ــیم بندی می ش ــی تقس و اجتماع
اســت روی پاســخ های فیزیولوژیــک و رفتــاری 
حیوانــات اثــر بگذارنــد. ایــن فاکتورهــا شــامل 
نــور،  چرخــه ی  هــوا،  تهویــه ی  رطوبــت، 
انــدازه ی قفــس، مــکان خــواب، رژیــم غذایــی، 
میــزان آب دریافتــی و دمــای اتــاق می باشــند. 
ــد  ــاال می توانن ــت ب ــا و رطوب ــال دم ــرای مث ب

ــانند. ــیب برس ــوش آس ــه ی م ــه حافظ ب

حیــوان  بــه  مرتبــط  فاکتورهــای 
هی یشــگا ما ز آ

اطالعــات پیش زمینــه از خصوصیــات زیســتی. 
اطــالع از خصوصیات زیســتی مثــل فرآیندهای 
ــه  ــدن ب ــزای ب ــاص اج ــا خ ــه ی عمومیت یافت
منظــور ارزیابــی انتقــال اطالعــات درون گونه ای 
ــاب  ــک رت انتخ ــاًل ی ــت. مث ــاز اس ــورد نی م
خوبــی بــرای مطالعــات صفــراوی نیســت. 
ــدارد.  ــرا ن ــه ی صف ــه کیس ــت ک ــن عل ــه ای ب
ــه  ــن ب ــتی همچنی ــات زیس ــتن خصوصی دانس
تصمیم گیــری دربــاره ی ایــن کــه حیــوان 
یــک مــدل خودبه خــودی اســت یــا یــک 
ــد. ــک می کن ــی کم ــی و تجرب ــدل آزمایش م

راحتــی و قابلیــت ســازگاری بــا دســتکاری های 
آزمایشــگاهی. ایــن مــورد بــدون شــک یکــی از 
ــی کــه از  ــی اســت. خوک های موضوعــات حیات
کشــور گینــه هســتند رگ هــای خونــی دســت 
ــد و ممکــن اســت در مطالعاتــی  نیافتنــی دارن
ــاج  ــادی احتی ــی زی ــای خون ــه نمونه ه ــه ب ک
ــرل  ــن کنت ــند. همچنی ــد نباش ــد کارآم دارن
برخــی از ســگ ها و دارکوب هــا ی موجــود 
دشــوار  اســت  ممکــن  وحــش  حیــات  در 
ــه  ــوران ب ــن دانســتن پاســخ جان باشــد. بنابرای
دســتکاری های آزمایشــگاهی می توانــد روی 

ــد. ــذار باش ــدل اثرگ ــه ی م انتخــاب گون

ــای  ــورد از جنبه ه ــن م ــوان. ای ــدازه ی حی ان
یــک  انــدازه ی  اســت.  مهــم  متفاوتــی 
ــت  ــی و مراقب ــکان زندگ ــوع م ــوان روی ن حی
همین طــور  دارد.  اثــر  آن  تیمارکــردن  و 
ــرای زمانــی هــم کــه  انــدازه ی حیــوان بایــد ب
بــه نمونــه ی بافتــی یــا خونــی نیــاز داریــم در 
ــردن  ــن، یکی ک ــالوه برای ــود. ع ــر گرفته ش نظ
ــری  ــگام تصمیم گی ــات در هن ــدازه ی حیوان ان
ســاخت وســیله ها بســیار ضــروری اســت. 
همچــون زمانــی کــه خصوصیــات فیزیولوژیکی 
و مورفولوژیکــی مثــل انــدازه ی یــک عضــو باید 

مشــابه همــان عضو در انســان باشــد؛ مخصوصاً 
ــیله های پزشــکی. بــرای ســاخت وس

طــول زندگــی و ســن. مطالعاتــی کــه نیازمنــد 
از  مختلــف  رده هــای  در  متفــاوت  اجــزای 
صــورت  بــه  می تواننــد  هســتند  زندگــی 
اثرگــذار  انتخابــی  مشــخصی روی گونــه ی 
باشــند. طــول عمــر متوســط رت حــدود 2,5-

ــر  ــول عم ــه ط ــی ک ــال اســت؛ در حال 3,5 س
ــال  ــی از 30 س ــد حت ــون رزوس می توان میم

ــد. ــر باش ــم بیش ت ه

جنســیت. چرخه هــای متنــاوب محصــوالت 
هورمونــی در جنــس مــاده و اثــر آن روی 
اطالعــات به دســت آمده بایــد زمانــی کــه 
برنامه ریــزی  تحقیقاتــی  پــروژه ی  بــرای 

گرفته شــود. نظــر  در  می شــود 

و  موش هــا  نیــاز.  مــورد  زاده هــای  تعــداد 
رت هــای مــاده می تواننــد 5 تــا 10 عــدد زاده 
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــا آورن ــه دنی ــاه ب ــر م در ه
ــا دو زاده در هــر  میمــون رزوس فقــط یــک ی

ــی آورد.  ــا م ــه دنی ــال ب س

مثــل  حیــوان  هــر  ویــژه ی  خصوصیــات 
محــرک.  یــک  بــه  خــاص  پاســخ های 
آناتومیــک  ویژگی هــای  بــا  آشــنابودن 
کار  بــا  آن  کــه  گونــه ای  فیزیولوژیکــی  و 
می کنیــم بســیار مهــم اســت. از طــرف دیگــر 
نتایــج به دســت آمده می تواننــد کامــاًل دور 
ــوش  ــال در خرگ ــرای مث ــند. ب ــار باش از انتظ
محیــط  در  باریــک  روده ی  نهایــی  بخــش 
ــره وار بزرگــی تخلیــه می شــود کــه شــبیه  دای
ــن  ــتن ای ــت. دانس ــان نیس ــزرگ انس روده ی ب
ــرای مطالعــه ی  ویژگــی خــاص در خرگــوش ب
نحــوه ی فعالیت هــای گوارشــی در معــده و 

روده بســیار مهــم اســت.

توصیف یک مدل حیوانی:

برخــالف ایــن   کــه در گذشــته یــک محقــق در 
قســمت مــواد و روش هــا مثــاًل می نوشــت "در 
ــتفاده  ــیاه اس ــای س ــش از موش ه ــن پژوه ای
شــد"، قوانیــن امــروزی نیازمنــد توصیــف 
دقیقــی از مــدل هســتند. ایــن توصیفــات بایــد 

شــامل مــوارد زیــر باشــد :

• از 	 اســتفاده  و  ژنتیکــی  نــژاد 
 scientific( نام گــذاری علمــی 
صحیــح.  )nomenclature

• ویژگی های ژنتیکی خاص	

• سن	

• در 	 رعایت شــده  اســتاندارد های 
ــور ــی جان ــکان زندگ م

• فرایندهای نگه داری	

• رژیم غذایی	

• مطالعــه ی 	 در  حیــوان  از  اگــر 
اســتفاده  عفونــی  بیماری هــای 
بایــد  توصیف هــا  می شــود 
ــند: ــم باش ــر ه ــوارد زی ــامل م ش

مــاده ی  آماده ســازی  روش 
ا نــت ز عفو

منشأ ماده ی عفونت زا18

مدل های آگوست-کروگ:

همــان  طــور کــه در بــاال گفته شــد اصــل 
آگوســت-کروگ بــه اســتفاده از موجــودات 
مســائل  تبییــن  در  غیرانســانی  زنــده ی 
زیســتی می پــردازد. طبــق ایــن اصــل، دانــش 
از سیســتم های مــدل فقــط  به دســت آمده 
ــات  ــه اطالع ــت ک ــتفاده  اس ــل اس ــی قاب زمان
مرتبــط  گونه هــا  دیگــر  بــا  به دســت آمده 
ــه  ــدل ب ــک م ــاب ی ــز انتخ ــاً نی ــد و غالب باش
علــت شــباهت های زیســتی اش بــا انســان 

ــت.  اس

ــه ی فیلوژنتیــک  ــت وجــود فاصل ــه عل ــه ب البت
بیــن سیســتم های مــدل، ســعی بــر ایــن 
ــد  ــا چن ــک ی ــون ی ــر تاکس ــه در ه ــت ک اس

ــوند. ــاب ش ــدل انتخ ــوان م ــه عن ــه ب گون

بعضــی از جانــوران بــه علــت داشــتن آناتومــی 
غیرمعمــول، بــه عنــوان گونــه ی مــدل انتخــاب 
ــه  ــن گون ــهو رترین ای ــی از مش ــوند. یک می ش
اســکوئید5  غول پیکــر  آکســون  مدل هــا 
اســت. اســکوئید جانــور نســبتاً ســاده ای اســت 
کــه آکســون های آن بــه حــدی بزرگ انــد کــه 
بــه راحتــی قابــل مشــاهده و مطالعــه هســتند. 
نماتودهــا هــم بــه علــت مراحــل تکوینــی کــه 
می گذراننــد بســیار مــورد توجــه هســتند. 
ــد  ــوران بســیار کوچــک فقــط از چن ــن جان ای
هــزار ســلول تشــکیل شــده اند و مراحــل 
تــا  لقاح یافتــه  ســلول  از  آن هــا  تکوینــی 
ــت  ــه شده اس ــی مطالع ــه خوب ــغ ب ــور بال جان
و حتــی سرنوشــت هــر ســلول هــم مشــخص 

شده  اســت.

در  جانــوری  مدل هــای  از  اســتفاده 
بیمار ی هــا: از  برخــی  درمــان 

مدل هــای جانــوری ژنتیکــی بــرای 
بیمــاری پارکینســون

بیمــاری  پارکینســون شــایع ترین  بیمــاری 
ایــن  اســت.  نورودجنریتیــو6   حرکتــی 
گســترش  و  رشــد  بیمــاری 
از 1  بیــش  شــدیدی دارد و 
افــراد  جمعیــت  درصــد 
بــاالی 60 ســال بــه ایــن 
بیمــاری مبتــال هســتند. 
در بیمــاری پارکینســون 
nigrostri�  مســیر

squid -5

Neurodegenera� -6
tive

تصویر2: موش ها بیش ترین گونه ی 
پستاندار هستند که به عنوان حیوان 

آزمایشگاهی استفاده می شوند.

مکان زندگی 
حیوان 

آزمایشگاهی 
بسیار دقیق 
و تنظیم شده 

 است و 
ممکن است 
دسترسی 
به آن را 
با توجه 

به گونه ی 
انتخاب شده 
کاهش دهد.

“

نوری”
جا

های 
دل 

م
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ــرکات  ــح ح ــرل صحی ــرای کنت ــه ب atal7  ک
ــام  ــع اجس ــد. تجم ــیب می بین الزم اســت، آس
ــی( و از دســت دادن  ــات پروتئین ــوی8  )تجمع ل
انتخابــی نورون هــای دوپامینــی در تــوده ی 
ــک  ــک و آناتومی ــانه های پاتولوژی ــیاه9 ، نش س
ــوارد  ــی م ــه برخ ــند. البت ــون می باش پارکینس
ژنتیکــی پارکینســون وجــود دارد کــه در آن هــا  

اجســام لــوی تشــکیل نمی شــوند.

ــی  ــای دوپامین ــه مکمل ه ــن ک ــود ای ــا وج ب
ــرای  ــه  عنــوان جایگزینــی ب در حــال حاضــر ب
ــوده ی  ــن ترشــحی از ت ــود شــدید دوپامی کمب
ــا  ــرد، تنه ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــیاه م س
را  حرکتــی  اختاللــی  عالئــم  می تواننــد 
ــب  ــای مناس ــرورش مدل ه ــد. پ ــش دهن کاه
و  بررســی  بــرای  بتواننــد  کــه  جانــوری 
جدیــد  درمانــی  اســتراتژی های  آزمایــش 
ــد، امــری ضــروری  ــرار گیرن مــورد اســتفاده ق

.19 است

ــوان  ــی به عن ــلول های متفاوت ــم ها و س ارگانیس
مــدل بــرای تغییــرات ژنتیکــی مفیــد هســتند 
و بســیاری از ایــن مدل هــا بــرای تشــریح 
مفیــد  پارکینســون  پاتوژنــی  مکانیزم هــای 
بوده انــد. اولیــن مدل هــا فقــط قســمتی از 
بیمــاری انســانی را همانندســازی کرده انــد 
ــای  ــر ویژگی ه ــان بیش ت ــا گذشــت زم ــی ب ول
کلیــدی بیماری هــا مشابه ســازی می شــوند.

نورودجنریتیــو  بیماری هــای  مدل کــردن 
بســیار ثمربخــش و مفیــد بوده اســت و باعــث 
بررســی های  در  تــازه  دیدگاه هــای  ایجــاد 
ــن  ــت. ای ــا شده اس ــن بیماری ه ــک ای پاتولوژی
ــف  ــل مختل ــازی مراح ــرای مدل س ــا ب مدل ه
ــی  ــی و انتهای ــل ابتدای ــد مراح ــاری مانن بیم
کارآمــد  و  مناســب  نیــز  بیمــاری  ظهــور 

بوده انــد.

مدل های جانوری پارکینسون

جانــوران  در  پارکینســون  مدل ســازی 
7- مسیری وابسته به دوپامین که بین توده ی سیاه و 

جسم مخطط ارتباط برقرار می کند.

Lewy bodies -8

Substania nigara -9

از  اســتفاده  بــا  جونــدگان  در  مخصوصــاً 
ــت آن  ــه عل ــت ک ــوار اس ــری دش ــک ام ژنتی
وجــود ایــن مفهــوم عمومــی اســت کــه 
دارای  می بایســت  پارکینســون  مــدل  هــر 
ــای  ــدی نورون ه ــت دادن تصاع ــی از دس ویژگ

باشــد20.  دوپامینــی 

پارکینســونی  مدل هــای  از  هیچ کــدام 
ــاًل  ــد کام ــر نمی توانن ــال حاض ــود در ح موج
ویژگی هــای کلیــدی بالینــی و نوروپاتولوژیکــی 

ــد.  ــرار کنن ــون را تک پارکینس

ــدل  ــک م ــد در ی ــا بای ــدام ویژگی ه ک
ــند؟  ــته باش ــود داش ــده آل وج ای

باشــند  خاصــی  ســنین  در  بایــد  مدل هــا 
کــه  داشته باشــند، چــرا  ترقــی  قابلیــت  و 
معمــوالً  نــورون  انحطــاط  پارکینســون  در 
بــر  عــالوه  می شــود.  آغــاز  بزرگســالی  از 
از دســت دادن نورون هــای دوپامینــی، بایــد 
ــد  ــی مانن ــز اختالالت ــی نی ــتم حرکت در سیس
در  لــرزش  حــرکات،  ســختی  و  آهســتگی 
وجــود  وضعــی  ناپایــداری  و  اســتراحت 
از  درمــان  بــه  نســبت  کــه  داشته باشــند 
دوپامینــی  نورون هــای  جایگزینــی  طریــق 

واکنــش دهنــد.

جهش هــای ژنتیکــی متفــاوت در ژن هــای 
اســت  ممکــن  پارکینســون  بــا  مرتبــط 
عمــل  مــوازی  یــا  ســری  مســیرهای  در 
تمامــی  وجــود  ایــن  بــا  ولــی  کننــد؛ 
پارکینســون  ایجادکننــده ی  جهش هــای 
باعــث ازدســت رفتن نورون هــای دوپامینــی 
حــال  در  می شــوند.  ســیاه  تــوده ی  در 
ــرای  ــیاری ب ــوری بس ــای جان ــر مدل ه حاض
پارکینســون وجــود دارنــد کــه از طریــق 
تغییــرات ژنتیکــی در ارگانیســم های مــدل 
و  ســرکه10   موش،مگــس  ماننــد  متفــاوت 
ــای  ــد. مدل ه ــود آمده ان ــه وج ــن11 ب ــرم په ک
ســلولی بســیاری نیــز بــرای بــه دســت آوردن 
ــون  ــاد پارکینس ــی ایج ــی در چگونگ دیدگاه
ــتفاده  ــورد اس ــوع م ــای متن ــط جهش ه توس
مدل هــای  ایــن  بــر  عــالوه  قرارگرفته انــد. 
زیــادی نیــز وجــود دارنــد کــه در اثــر از بیــن 
بــردن نورون هــای دوپامینــی خــاص  بــه 

. آمده انــد21  وجــود 

مولکولــی  تشــریح  امــکان  مدل هــا 
بــا  مرتبــط  پروتئین هــای  و  نقــش ژن هــا 
پارکینســون را ایجــاد می کننــد. مطالعــات 
ــتفاده از  ــا اس ــرعت ب ــد به س ــلولی می توانن س
ــی  ــی، بیوشــیمیایی و داروی ــای مولکول روش ه

ــوند. ــام ش انج

مطالعــه ی  شــرایط  جانــوری  مدل هــای 
ــیرهای  ــطح مس ــلولی را در س ــای س فراینده
نورونــی بــدون وجــود هیچ گونــه تبعیضــی 
راهــی  می تواننــد  کــه  می کننــد  فراهــم 
ــی  ــردن حقیق ــع چک ک ــد و درواق ــرای تأیی ب
روش هــای ســلولی باشــند. بــه خاطــر ســهولت 
ــوان  ــوش به عن ــی، م ــرات ژنتیک ــاد تغیی ایج
ــای  ــی  بیماری ه ــرای بررس ــب تر ب ــدل مناس م
نرودجنریتیــو ترجیــح داده می شــود. البتــه 
بــه علــت کوتاه بــودن طــول عمــر مــوش، 
ایــن موجــودات مدلــی ایــده آل بــرای بررســی 
ــه دوره ی ظهــوری در  بیمــاری پارکینســون ک
حــدود 5 تــا 7 دهــه دارد، بــه نظــر نمی آینــد. 
ــای  ــتفاده از بیماری ه ــا اس ــور ب ــن منظ ــه ای ب
ــز  ــی تمرک ــر روی روش های ــب ب ــی غال اتوزوم
ــدازه ی  ــا بیــان بیش ازان ــا بتــوان ب شده اســت ت

Drosophila melanogaster -10

Caenorhabditis elegans -11

ژن هــا طــول دوره ی ظهــور بیمــاری را کاهــش 
داد.

درنهایــت بایــد گفــت مدل هــای جانــوری 
ــه  ــده اند ک ــی ش ــاد دیدگاه های ــه ایج ــر ب منج
از طریــق روش هــای معمولــی نوروپاتولوژیکــی 
ــا وجــود نداشــت.  ــه آن ه ــکان دسترســی ب ام
مدل هــای  ســرکه  مگــس  و  پهــن  کــرم  
قدرتمنــد بــرای بررســی ســریع دارویــی و 
ژنتیکــی هســتند کــه ممکــن اســت بــه بهبــود 
ــای  ــد. مدل ه ــک کنن ــاران کم ــت بیم وضعی
مســیرهای  شناســایی  امــکان  مذکــور 
ــد،  ــاد می کنن ــی را ایج ــده ی تکامل حفاظت ش
ــی  ــا، بررس ــتفاده از آن ه ــواری در اس ــا دش ام

امــکان تأثیرگــذاری در انســان می باشــد.

در  غالــب  اتوزومــال  مدل هــای 
ن کینســو ر پا

ــه  ــب ک ــال غال ــال دو ژن اوتوزوم ــه ح ــا ب ت
الــل هــای ایجــاد پارکینســون را بــه ارث 
ــی در  ــده اند. جهش های ــف ش ــانند کش می رس
ــث ایجــاد  ــن α�SYNUCLEIN باع ژن پروتئی
یــک فــرم از ایــن مــوارد هســتند. وجــود 
ــوی  ــام ل ــن α�SYNUCLEIN در اجس پروتئی
و هســته های لــوی12  )تجمــع هســته های 
اصلــی  عامــل  دو  معیــوب(،  نورون هــای 
پاتولوژیــک در پارکینســون، نشــان دهنده ی 
ــردی  ــی و ف ــون فامیل ــن پارکینس ــاط بی ارتب
می باشــد و عــالوه بــر ایــن چگونگــی رســیدن 
ــردی از  ــون ف ــورد پارکینس ــی در م ــه نتایج ب
ــز  ــی را نی ــون فامیل ــی پارکینس ــق بررس طری

می کنــد. مشــخص 

متعــددی  ســلولی  و  جانــوری  مدل هــای 
کــه  شــده اند  گــزارش   a�Synuclein از 
ــر  ــی اث ــاره ی چگونگ ــی درب ــای مهم دیدگاه ه
 α�SYNUCLEIN بــه  مربــوط  جهش هــای 
نورودجنریتیــو  بیماری هــای  ایجــاد  در 
ــد. ارزش  ــا می دهن ــه م ــون، ب ــد پارکینس مانن
ــا در  ــی آن ه ــزان توانای ــه می ــا ب ــن مدل ه ای
کلیــدی  ویژگی هــای  برخــی  مشابه ســازی 
اســت کــه شــامل تحلیــل عصبــی وابســته بــه 
ســن، وجــود اجســام لــوی، مــرگ نورون هــای 
ــی  ــی و برخ ــالل میتوکندریای ــی، اخت دوپامین

می شــوند. دیگــر  ویژگی هــای 

فســفوپروتئین  نوعــی   α�SYNUCLEIN
ــت  ــه در حال ــراوان اســت ک پیش سیناپســی ف
ــود دارد.  ــکل نیافته وج ــورت ش ــه ص ــال ب نرم
ایــن پروتئیــن احتمــاالً در شــبکه ی انتقــاالت 
ــمی  ــبکه ی آندوپالس ــل ش ــلولی داخ درون س
بیــان  کــه  چــرا  دارد؛  نقــش  گلــژی  و 
در  اختــالل  بــه  منجــر  آن  بیش ازانــدازه ی 
انتقــال محموله هــای وزیکول هــا در داخــل 

ایــن شــبکه می شــود22. 

 α�SYNUCLEIN بــه علــت نقــش برجســته ی
 α�SYNUCLEIN ــای ــون، مدل ه در پارکینس
ــه  ــرای ب ــددی ب ــای متع ــه روش ه ــادی ک زی
ایجادشــان مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد 
وجــود دارنــد کــه بــه  طــور گســترده ای 

توصیــف شــده اند.

تولیــد  اثــر  در   C.elegans مــدل 
 ،α�SYNUCLEIN بیش ازانــدازه ی 
دســت  از  را  خــود  دوپامینــی  نورون هــای 
ــزای  ــی در اج ــود مهم ــی کمب ــت؛ ول داده اس
α�SYNUCLEIN وجــود دارد و از بین رفتــن 
نورون هــای دوپامینــی همیشــگی نیســت23 
مــدل دروزوفیــال مدلــی قدرتمندتــر می باشــد 

Lewy neurites -12
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می پردازد.

ــه عنــوان  تصویــرClaude Bernard :3 کــه ب
ــده  ــودات زن ــریح کنندگان موج ــاهزاده ی تش ش
ــام  ــه انج ــت ک ــان داش ــد، بی ــناخته می ش ش
ــی و  ــورت کل ــه ص ــات ب ــات روی حیوان آزمایش
ــتی  ــوم بهداش ــی و عل ــرای سم شناس ــی ب قطع
ــود. ــه کار گرفته ش ــان ب ــتفاده ی انس ــورد اس “م

”

پرونده

22 دنا مجله ی علمی-تخصصی انجمن زیست شناسی



کــه قــدرت آن در ایــن مســأله اســت کــه تنهــا 
ــردن مــداوم  ــا قــدرت از بین ب ــوری ب مــدل جان
ــال و  نورون هــای دوپامینــی می باشــد. دروزوفی
C.elegans پیچیدگــی مهــره داران را ندارنــد 
و در نتیجــه مدل هایــی مناســب نیســتند. 
ــی  ــور توانای ــای مذک ــن، مدل ه ــر ای ــالوه ب ع
کلینیکــی  اصلــی  ویژگی هــای  نشــان دادن 
پارکینســون را ندارنــد و درنتیجــه تنهــا ارزش 
ایــن مدل هــا در شناســایی تغییــرات ژنتیکــی 
از  حاصــل  نورودجنریشــن  در  دارویــی  و 
ــه در  ــور ک ــت. همان ط α�SYNUCLEIN اس
ــی  ــی بازبین ــواری اصل ــد دش ــاره ش ــاال اش ب
تغییــرات  از  اســتفاده  پتانســیل  وجــود 
ــی محافظت شــده  ــوان صفات ــده به عن بررسی ش

ــت24. ــانی اس ــون انس در پارکینس

در  مغلــوب  اتوزومــال  مدل هــای 
ن کینســو ر پا

4 عامــل اتوزومــال مغلــوب بــرای پارکینســون 
ژن  در  جهش هایــی  شده اســت.  کشــف 
ــاری  ــت بیم ــوان عل ــدا به عن PARKIN در ابت
پارکینســون در خانواده هــای ژاپنــی کشــف 
PAR� ــش در ــورد جه ــدود 100 م 25. ح ــ دش

KIN گــزارش شــده اســت کــه علــت 50 
درصــد، پارکینســون فامیلــی و 20 درصــد، 
تعــدادی  می باشــد.  فــردی  پارکینســون 
   PARKINبــرای و جانــوری  مــدل ســلولی 
بــه کشــف  معرفــی شــده اند کــه منجــر 
نقــش  مــورد  در  شــگفت انگیزی  نتایــج 
 PARKIN ــط ژن ــده توس ــای کد ش پروتئین ه
ــدل  ــچ م ــل هی ــد. در مقاب ــون ش در پارکینس
جانــوری بــرای ژن ATP13A2، کــه یکــی 
ــد،  ــون می باش ــاد پارکینس ــل ایج ــر از عل دیگ
ــای  ــورد مدل ه ــت26. در م ــده اس ــی نش معرف
ــدل  ــوب، م ــال مغل ــات اتوزوم ــه صف ــوط ب مرب
ــن  ــه س ــته ب ــت دادن وابس ــال، از دس دروزوفی
می دهــد  نشــان  را  دوپامینــی  نورون هــای 
مشابه ســازی  توانایــی  مــوش  مــدل  ولــی 
بســیاری از ویژگی هــای کلیــدی را نــدارد.

آسیب رســاندن بــه ژن PARKIN در دروزوفیــال 
جهش یافتــه ای  مگس هــای  ایجــاد  باعــث 

ــد؛  ــری دارن ــر کوتاه ت ــول عم ــه ط ــود ک می ش
ــرواز  ــی پ ــم هســتند و در توانای ــر عقی ــراد ن اف
ــی در  ــکالت اساس ــطوح، مش ــن از س و باالرفت
ــن  ــر ای ــالوه ب ــه وجــود آمده اســت. ع ــا ب آن ه
دچــار  ماهیچه هــا  و  اســپرم  میتوکنــدری 
اختــالل شده اســت کــه درنهایــت منجــر 
مگس هــای  می شــود.  ســلولی  مــرگ  بــه 
ــی داری در عضــالت  ــش معن ــه کاه جهش یافت
میتوکندری هــا  عضــالت،  فیبــر  پــروازی، 
نشــان  میتوکنــدری  کریســتا های  و 
کــه  موش هایــی  از  برخــی  می دهنــد27. 
بــود  آســیب دیده  آن هــا  در   PARKIN ژن 
ــوده ی  ــی ت ــیرهای دوپامین ــالالت در مس اخت

ســیاه نشــان می دهنــد28.

ــه  ــدازه ی PARKIN جهش یافت ــان بیش ازان بی
در دروزوفیــال و مــوش باعــث انحطــاط مــداوم 
نورون هــای دوپامینــی می شــود کــه ایــن 
ــی  ــه برخ ــت ک ــن اس ــر ای ــدی ب ــج تأیی نتای
اســت  ممکــن   PARKIN جهش یافته هــای 

ــد29. ــی عمــل کنن ــب و منف ــه شــکل غال ب

در دروزوفیــال نبــود PARKIN، باعــث کاهــش 
DNA و پروتئیــن میتوکندریایــی و همیــن  
در  میتوکندری هــا  شــدن  متــورم  طــور 
ــود. در  ــد ATP می ش ــش تولی ــه ی کاه نتیج
ــک  ــش کوچ ــز کاه ــی نی ــای دوپامین نورون ه
ــای دارای  ــداد نورون ه ــی داری در تع ــا معن ام

میتوکنــدری بزرگ شــده وجــود دارد.

بیماری هــای  در  جانــوری  مدل هــای 
و  قلبــی  نارســایی  قلبی-عروقــی، 

هیپرتروفــی

علــل  می توانــد  انســان  قلــب  در  اختــالل 
ــی  ــه فراوان ــد ک ــته باش ــادی داش ــان زی پنه
ــر  ــر بســیار تغیی ــه ی اخی ــا در ده ــن علت ه ای
کرده اســت. در حــال حاضــر بیش تریــن علــت 
ایجــاد ایــن اختــالالت، بیماری هــای کرونــری 
قلــب هســتند کــه 67 درصــد از مــوارد مولــد 
خــود  بــه  را  انســان  در  قلبــی  اختــالالت 
اختصــاص می دهنــد30. حــدود 10 درصــد 
بیماری هــای  از  ناشــی  مذکــور  اختــالالت 
ــی از  ــد ناش ــا و 20 درص ــا دریچه ه ــط ب مرتب
بیماری هــای میوکاردیــال اولیــه می باشــد. 

ــر اختــالالت معمــول قلبــی، ســندرم  عــالوه ب
نارســایی پیشــرفته ی قلــب تصویــری پیچیــده 
از مشــکالتی چــون مختل شــدن عملکــرد 
میــوکارد، تغییــرات همودینامیکــی13، اختــالل 
در فعالیت هــای هورمونی-عصبــی و همیــن 
ــش  ــه نمای ــروق ب ــت ع ــرد نادرس ــور عملک  ط

می گــذارد.

ــی و  ــالالت قلب ــوری اخت ــای جان مدل ه
هیپرتروفــی

در بــازه ی زمانــی 1993 تــا 1997، تقریبــاً 
ــده  ــات انجام ش ــاره ی تحقیق ــه درب 1943 مقال
ــی  ــایی قلب ــوری نارس ــای جان ــر روی مدل ه ب
رسیده اســت.  چــاپ  بــه  هیپرتروفــی  و 
ــا  ــا ب ــر روی موش ه ــات ب ــن مطالع ــر ای اکث
ــی  ــاد هیپرتروف ــرای ایج ــوع ب ــای متن روش ه

شــده اند. انجــام 

مدل هــای موش هــا بــرای نارســایی 
ــب  قل

هســتند  ارزان قیمتــی  مدل هــای  موش هــا 
بــارداری  دوره ی  کوتاهــی  علــت  بــه  کــه 
ــرورش  ــی پ ــان کوتاه ــدت  زم ــد در م می توانن
ــه   ــی ب ــای موش ــه مدل ه ــوند. در نتیج داده ش
ــی  ــات داروی ــرای مطالع ــترده ای ب ــور گس ط
بلندمــدت مــورد اســتفاده قرارگرفته انــد31 . 
ــتفاده  ــرای اس ــم ب ــی ه ــه محدودیت های البت
از موش هــا وجــود دارد کــه می تــوان بــه 
ــوکارد  ــودن کفــه در پتانســیل عمــل می 1( نب
موش هــا کــه بــه علــت کوتاه بــودن زمــان 
نامناســب بودن   )2 اســت  عمــل  پتانســیل 
کلســیمی  پمــپ  از  بیش تــر  اســتفاده ی 
موجــود بــر شــبکه ی سارکوپالســمی بــه  جــای 
برابــر  پنــج   )3  Na+/Ca2+ انتقال دهنــده ی 
ــبت  ــوش نس ــب م ــتراحت قل ــرخ اس ــودن ن ب
ــرو و  ــه ی نی ــودن رابط ــان و معکوس ب ــه انس ب

ــرد32 . ــاره ک ــوش، اش ــب م ــان در قل ضرب

Hemodynamic -13

تصویر4: نموداری از میزان استفاده از انواع حیوانات آزمایشگاهی در تحقیقات

آسیب رساندن 
به ژن 

PARKIN در 
دروزوفیال 

باعث ایجاد 
مگس های 

جهش یافته ای 
می شود که 
طول عمر 
کوتاه تری 

دارند؛ افراد 
نر عقیم 

هستند و در 
توانایی پرواز 

و باالرفتن 
از سطوح، 
مشکالت 

اساسی در 
آن ها به وجود 

آمدهاست.

”

“
نوری

جا
های 

دل 
م

23شماره ی دوازدهم، بهار 94



مدل هــای ســگ ها بــرای نارســایی 
ــی قلب

بــه طــور معمــول، اســتفاده از مدل هــای 
انجــام  ســگ ها،  ماننــد  بــزرگ  جانــوری 
مطالعــات بــر روی عملکــرد بطــن چــپ و 
حجم هــای قلبــی را بیش تــر از جونــدگان 
امکان پذیــر می کنــد. بــه طــور خــاص در 
مــورد ایــن مدل هــا امــکان اســتفاده از ابزارهــا 
ــوکارد  ــن در می ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــر اس بیش ت
ســگ ها جفت شــدگی تحریــک و انقبــاض 
شــباهت بیش تــری بــه میــوکارد انســان ها 
ــد  ــز مانن ــان نی ــرو و ضرب ــه ی نی دارد و رابط
ــتفاده از  ــل، اس ــه در مقاب ــت. البت ــان اس انس
ــری دارد  ــه ی بیش ت ــگ ها هزین ــای س مدل ه
و نیــاز بــه منابــع قابــل توجــه و همیــن طــور 

دارد33. بیش تــر  مراقبــت 

ــایی  ــرای نارس ــوش ب ــای خرگ مدل ه
ــب قل

ــای  ــه مدل ه ــبت ب ــوش نس ــای خرگ مدل ه
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــری دارن ــه ی کمت ــگ هزین س
ــباهت های  ــوش ش ــالم خرگ ــوکارد س ــن می ای
ــا میــوکارد انســانی دارد. 70 درصــد  جالبــی ب
ــه شــبکه ی سارکوپالســمی  ــال کلســیم ب انتق
توســط پمــپ کلســیمی و 30 درصــد آن 
انجــام   Na+/Ca2+ انتقال دهنــده ی  توســط 
و  نیــرو  رابطــه ی  طــور  همیــن  می شــود. 
ضربــان در خرگــوش مشــابه انســان اســت34 .

مدل های جانوری برای هیپرتروفی

درگذشــته  بســیاری  جانــوری  مدل هــای 
و  مکانیــزم  مولکولــی  مطالعــات  بــرای 
مفاهیــم عملکــردی هیپرتروفــی میــوکارد 
ــه ی  ــد. مقایس ــرار گرفته ان ــتفاده ق ــورد اس م

ایــن مدل هــا بــا فرم هــای مختلــف 
ــی در  هیپرتروف

چراکــه  اســت  مشــکل  انســان  میــوکارد 
ــد نارســایی  ــی و فاق ــوکارد دارای هیپرتروف می

قلبــی در دســترس نیســت.

ــی و  ــایی قلب ــوری نارس ــای جان مدل ه
هیپرتروفــی درگذشــته، حــال و آینــده

فیلســوفانه،  و  اخالقــی  مســائل  از  جــدای 
بــرای  جانــوری  مدل هــای  از  اســتفاده 
بــه  نیــاز  هیپرتروفــی  و  قلبــی  نارســایی 
بیمــاری   )1 چراکــه  دارد  بســیار  تأمــالت 
ممکــن اســت باعــث ایجــاد درد و ناراحتــی در 
جانــور گــردد و 2( نتایــج حاصــل از مدل هــای 
ــه  ــم ب ــل تعمی ــه همــان شــکل قاب ــوری ب جان

ــتند. ــان نیس انس

در گذشــته، مطالعــات زیــادی بــر روی جانوران 
ــرای ســنجش  ــی واضــح ب دارای نارســایی قلب
پاتوفیزیولــوژی بیمــاری از ســطح جانــوری و با 
اســتفاده از ابزارهــای اتصالــی تــا ســطوح بافتی 
ــات  ــات اطالع ــن مطالع ــت. ای ــام گرفته اس انج
ــک،  ــرات همودینامی ــاره ی تغیی ــیاری درب بس
نحــوه ی  هورمونی-عصبــی،  فعالیت هــای 
عملکــرد میــوکارد و تأثیــر تغییــرات ســلولی و 

مولکولــی در ایجــاد نارســایی قلبــی بــه دســت 
ــروزه از ارزش  ــات ام ــن مطالع ــا ای ــد. ام آوردن
ــوان  ــروزه می ت ــه ام ــد چراک ــی برخوردارن کم
اطالعــات همودینامیــک را در بیمــاران مطالعــه 
کــرد. عــالوه بــر ایــن بــا عمــل جراحــی 
ــی دارای نارســایی  ــوکارد قلب ــب، می ــد قل پیون
در انســان بــرای تحقیقــات بیوشــیمیایی و 

ــی فراهــم  شــده اســت. مولکول

دیســتروفی  در  جانــوری  مدل هــای 
ــن ــی دوش عضالن

ــاری  ــی بیم ــی دوشــن نوع دیســتروفی عضالن
ــت  ــد. عل ــه  حســاب می آی ــی ب ــل عضالن تحلی
آن از دســت دادن عملکــرد پروتئیــن در اثــر 
جهــش در ژن DYSTROPHIN می باشــد. در 
حــال حاضــر هیــچ درمانــی بــرای ایــن بیماری 
وجــود نــدارد. یکــی از محتمل تریــن درمان هــا 
یــا  و  اســتراتژی جایگزین کــردن  می توانــد 
 DYSTROPHIN ترمیــم ژن آســیب دیده ی 
توســط ژن درمانــی اســت. در طــول 30 ســال 
ــوری  گذشــته تعــداد زیــادی از مدل هــای جان
ــه از  ــد ک ــروش یافته ان ــاری پ ــن بیم ــرای ای ب
ــامل  ــزرگ را ش ــتانداران ب ــا پس ــره داران ت مه
شــایع ترین   mdx موش هــای  می شــوند. 
مدلــی هســتند کــه بــرای تحقیقــات بــر 
ــورد  ــی م ــن و ژن درمان ــتروفی دوش روی دیس
ــات  ــس از تحقیق ــد. پ ــرار گرفته ان ــتفاده ق اس
30 ســاله مطالعــات بــه جایــی رســیده اند کــه 
موش هــای  بررســی های  از  حاصــل  نتایــج 
mdx را می تــوان بــرای جانــوران بزرگ تــر 

ــز نســبت داد. نی

DYSTRO�  مدل هــای جانــوری اختــالالت
PHIN

اختــالل  پاتولوژیــک  بررســی های  بــرای 
مدل هــای  هــم   DYSTROPHIN در 
ــوری  ــای جان ــم مدل ه ــی و ه ــوری طبیع جان
تغییریافتــه در آزمایشــگاه وجــود دارنــد، 

ــعه ی  ــات و توس ــرای مطالع ــر دو ب ــه از ه ک
ــرد.  ــتفاده ک ــوان اس ــی می ت ــای درمان روش ه
ــوری  ــدل جان ــدود 60 م ــر ح ــال حاض در ح
ــود دارد و  ــاری وج ــن بیم ــرای ای ــاوت ب متف
تعــداد آن هــا رو بــه افزایــش اســت. مدل هــای 
 D  ،C elegans ماننــد  غیر پســتاندار 
به نــدرت   zebrafish و   melanogaster
مورداســتفاده  ژن درمانــی  مطالعــات  در 
و  موش هــا  بیش تــر  و  می گیرنــد35،  قــرار 
ــد در  ــروش یافته ان ــداً پ ــه جدی ــی ک خوک های

اســتفاده می شــوند36. ایــن مطالعــات 

DYSTROPHIN موش دارای اختالل در

مدلــی کــه به طــور گســترده بــرای دیســتروفی 
ــوش  ــرد م ــرار می گی ــتفاده ق ــن مورداس دوش
ــه ی 1980  ــل ده ــه در اوای mdx می باشــد ک
در کلونــی موش هایــی کــه کراتئین کینــاز 
ســرم آن هــا افزایــش یافته بــود کشــف شــد37. 
جهــش موجــود در مــوش mdx، جهشــی 
بی معنــی در اگــزون 23 اســت کــه مانــع 

 DYSTROPHIN کامــل  طــول  بیــان  از 
می شــود38. 

ــالل در  ــتن اخت ــود داش ــا وج ــوش mdx ب م
، تنهــا عالئــم کلینیکــی   DYSTROPHIN
کمــی را نشــان می دهــد و طــول عمــرش 
نیــز فقــط بــه مقــدار 25 درصــد کاهــش پیــدا 

.39 می کنــد

مدل هایــی از موش هــا کــه فنوتیــپ 
دیســتروفی دوشــن را نشــان مــی 

ــد دهن

 DYSTROPHIN موش هــای دارای اختــالل
ــد.  ــان می دهن ــاری را نش ــف بیم ــم خفی عالئ
ــر  ــه خاط ــت ب ــن اس ــر ممک ــن ام ــت ای عل
تنظیــم افزایشــی14  مکانیــزم جبرانــی و یــا بــه 
خاطــر نوعــی ویژگــی خــاص در ماهیچه هــای 
ــردن مکانیــزم  ــه ی موش هــا باشــد. از بین ب گون
ماهیچه هــای  انســانی کردن  یــا  جبرانــی 

ایجــاد  بــه  منجــر   mdx مــوش 
می شــود  موش هایــی 

فنوتیــپ  کــه 
فی  و یســتر د

شــن  و د
انســانی 

ا  ر
ن  نشــا
 . هنــد می د
از  یکــی 
یــن  مهم تر
DYS�  عملکردهــای

اســتحکام   TROPHIN
بــا  ســارکولم  بــه  دادن 
ماتریکــس  دادن  اتصــال 
خــارج ســلولی15  بــا اســکلت 

می باشــد. ســلولی 

اختــالل  دارای  ســگ های 
DY S T R O P H I N

دو مانــع بــرای ژن درمانــی دیســتروفی 
ــخ  ــع پاس ــن مان ــود دارد. اولی ــن وج دوش
ایمنــی ســلول میزبــان و ایمنــی همــورال بــه 
کپســید ویــروس و پروتئین هــای درمانــی 
ــی  ــه ژن درمان ــوط ب ــور مرب ــده از وکت بیان ش
اســت. مانــع دیگــر توانایــی تولیــد وکتورهــای 
ــار  ــه بیم ــا ب ــن وکتوره ــال ای ــزرگ و انتق ب
مدل هــای  موش هــا  متأســفانه  می باشــد. 
مذکــور  مشــکل  دو  حــل  بــرای  خوبــی 
ســگ ها  مدل هــای  مقابــل  در  نیســتند. 

Upregulation -14

Extracellular Matrix -15

تصویر5: 
C.Elegance سیستم عصبی

 اختالل در 
قلب انسان 

می تواند 
علل پنهان 

زیادی 
داشته باشد

حیوانــات  رفتــار  در  میکرودیالیــز  تصویــر6: 
 opioid ــای ــطح پپتیده ــری س ــرای اندازه گی ب

در رفتارهــای جانــوری

“
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ــد.  ــن مشــکالت را حــل کنن ممکــن اســت ای
ــوزوم  ــه کروم ــته ب ــی وابس ــتروفی عضالن دیس
X در ســگ ها مدت هاســت کــه شناســایی 
فنوتیــپ  معمــوالً  شده اســت40.  معرفــی  و 
ــن در  ــتروفی دوش ــه دیس ــوط ب ــی مرب بالین
 mdx موش هــای  از  شــدیدتر  ســگ ها 
می باشــد و درنتیجــه مــدل ســگ، مدلــی 
ــرای بررســی روی دیســتروفی دوشــن  بهتــر ب

ــت. اس

ایجــاد پایه هــای ژن درمانــی: مــوش 
ترانس ژنــی  mdx

نیازمنــد  موفــق  ژن درمانــی  یــک  انجــام 
ــد  ــای کاندی ــایی ژن ه ــرای شناس ــات ب تحقیق
بــرای درمــان، ســطح بیــان ژن هــا بــرای 
تولیــد اثــر درمانــی و بافــت هــدف بــرای انجام 

می باشــد41. ژن درمانــی 

ژن درمانــی مســتقل از DYSTROPHIN بــرای 
دیســتروفی دوشــن: آموزه هــای مدل هــای 

جانــوری

بیــن  توجــه  قابــل  فنوتیپــی  تفاوت هــای 
موش هــای دارای اختــالل DYSTROPHIN و 
انســان های بیمــار باعــث شده اســت تــا توجــه 
زیــادی بــه شناســایی ژن تنظیم کننــده ی 
فنوتیــپ دیســتروفی دوشــن شــود. در 
DYSTRO� ــه ــته ب ــان وابس ــا درم ــه ب  مقایس

PHIN ، ایجــاد تغییــرات بــر روی ژن هایــی که 
ــری  ــد دارای برت ــود دارن ــدن وج ــل در ب از قب
ایمونولوژیــک اســت، بیــان درمانــی ایــن ژن هــا 
ــرا  ــود چ ــی نمی ش ــخ ایمن ــاد پاس ــث ایج باع
ــدن آن هــا را به عنــوان عضــوی از خــود  کــه ب

می بینــد.

تایج و دیدگاه ها

نســبت  را  مــا  فهــم  جانــوری  مدل هــای 
و   DYSTROPHIN زیســتی  عملکــرد  بــه 
ــا  ــن، ب ــی دوش ــتروفی عضالن ــوژی دیس پاتول
بــرای  مناســب  شــرایط  دراختیارگذاشــتن 
ــای  ــر ژن تراپی ه ــد و مض ــرات مفی ــی اث بررس
آزمایشــی، افزایــش داده اســت. برتری هــا و 
نقص هــای هــر مــدل می توانــد بــا توجــه 
بــه ســؤال مــورد بررســی متنــوع باشــد. 
دیســتروفی  پاتولوژیــک  زاویه هــای  برخــی 
دوشــن همچنــان بــا دشــواری هایی بــرای 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــتند. ع ــرو هس ــدن روب مدل ش
حیوانــات انســان نیســتند. نتایــج حاصــل 
از بررســی هایی کــه روی حیوانــات انجــام 
می شــود ممکــن اســت بــه طــور کامــل 
نتوانــد در مــورد انســان نیــز بســط  پیــدا کنــد. 
ــد  ــی را نبای ــای حیوان درهرحــال ارزش مدل ه
ناچیــز پنداشــت. انجــام یــک ژن درمانــی موفق 
ــته  ــدت وابس ــن به ش ــتروفی دوش ــرای دیس ب
ــت  ــوری بوده اس ــای جان ــات مدل ه ــه تحقیق ب
و خواهد بــود42. مدل هــای حیوانــی نه تنهــا 
ــه  ــد، بلک ــک می کنن ــول کم ــناخت اص ــه ش ب
درمانــی  پروتکل هــای  بهینه ســازی  بــرای 
ــان  ــر روی انس ــت ب ــگام تس ــل از و در هن قب

ــتند. ــروری هس ض
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مقدمه

ــت یابی  ــی دس ــۀ آدم ــای دیرین ــی از آرزوه یک
ــه در آن  ــوده ک ــی ب ــام اجتماع ــی نظ ــه نوع ب
نــه فقــط خبــری از نابرابری هــا، دردهــا و 
ــراد آن  ــۀ اف ــه هم ــد، بلک ــج نباش ــای رای رنج ه
ــه ســر  ــری، آســایش و آرامــش کامــل ب در براب
ــا«  ــی در غــرب »اتوپی ــد. چنیــن نظام های ببرن
(فارســی: آرمان شــهر( و در شــرق »مدینــۀ 
نامیــده  نیک شــهر(  (فارســی:  فاضلــه« 
ــمندانی  ــمار اندیش ــت ش ــم نیس ــوند. ک می ش
ــاری از  ــیده و آث ــا اندیش ــن زمینه ه ــه در ای ک
ــادگار گذاشــته اند. مثــاًل، افالطــون   ــه ی خــود ب
از  یکــی  می تــوان  را  ق.م(   427  �  347)
ــت. او  ــته دانس ــن رش ــران ای ــتین متفک نخس
ــهر  ــی نیک ش ــود نوع ــور« خ ــالۀ »جمه در رس
ــرده  ــف ک ــروح توصی ــور مش ــه ط ــی را ب آرمان
اســت. مثــال دیگــر »تومــاس مــور« اســت کــه 
در ســال 1516 در کتابــی بــا عنــوان »اتوپیــا« 
ــی در  ــی و آرمان ــره ای خیال ــف جزی ــه توصی ب
ــز  ــوس اطلــس پرداخــت. از مســلمانان نی اقیان
ــانی  ــتین کس ــی از نخس ــی را یک ــر فاراب ابونص
را  »نیک شــهر«  اندیشــۀ  کــه  می داننــد 
ــۀ  ــر پای ــود را ب ــهر« خ ــک ش رواج داد. او »نی
مفاهیــم  قالــب  در  و  فلســفی  اندیشــه های 

ــرد.  ــنهاد ک ــالمی پیش اس

ــع دور  ــان واق ــه ای از جه ــد لحظ ــون بیایی اکن
تصــور  بــه  را  آرمان شــهر  نوعــی  و  شــویم 
درآوریــم کــه در آن غــذای ســالم فــراوان 
ــج  ــنگی در رن ــس در آن از گرس ــد، هیچ ک باش
نباشــد، محیــط زیســِت آن در پایــدارِی کامــل 
باشــد، کســی بیــم تخریــب و ناپایــداری محیــط 
زیســت آن را نداشــته باشــد، انرژی هــای پــاک 
در آن در دســترس  باشــند و همــۀ شــهرونداِن 

ــد.  ــر ببرن ــه س ــالمت ب آن در س

دســت  آرمان شــهر  ایــن  نخســت  نــگاه  در 
ــن  ــک از ای ــر ی ــون ه ــد. چ ــی می نمای نایافتن
خــرده آرمان هــا خــود چالشــی ترســناک و 
ــوان  ــراً نمی ت ــد. ظاه ــر می رس ــه نظ ــوار ب دش
ــر  ــید، مگ ــا رس ــن آرمان ه ــدام از ای ــه هیچ ک ب
بــه بهــای دور شــدن از آرمان هــای دیگــر. 
مثــاًل، نمی تــوان بــدون صــرف انــرژی بیش تــر 
مقــدار بیش تــری غــذا بــه دســت آورد یــا 
ــه محیــط  ــدون آســیب رســاندن ب ــوان ب نمی ت

ــت.  ــت یاف ــر دس ــرژی بیش ت ــه ان ــت ب زیس

ــان  ــمندان و محقق ــال، دانش ــن ح ــا ای ــا ب ام
ایــن  بــه  اخیــر،  پژوهش هــای  پایــۀ  بــر 
ــی  ــان آرمان ــن جه ــه ای ــیده اند ک ــه رس نتیج
بشــری  پیشــرفت های  و  اســت  تحقق پذیــر 
در زمینــۀ علــوم تجربــی او را بــرای رســیدن بــه 
چنیــن جامعــه ای یــاری خواهــد کــرد. آنــان به 
ــی  ــه »زیست شناس ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ای
نویــن« تــوان آن را دارد کــه آدمــی را بــه ایــن 

ــاند.   ــی برس ــان آرمان جه

درهــم  نویــن«  »زیست شناســی  اســاس 

از  بســیاری  یکپارچه ســازِی  و  تنیدگــی 
زیررشــته های زیست شناســی و درهــم تنیــدن 
زیست شناســی بــا فیزیــک، شــیمی، علــوم 
ــه ای  ــرای ایجــاد جامع ــات، ب ــه ای و ریاضی رایان
ــی  ــا مســائل علمــی اجتماع ــارزه ب ــا در مب توان
ــده  ــه از رشــته های درهم تنی اســت. دانشــی ک
و متعــدد بــه دســت می آیــد، ســبب درک 
ــاد  ــز ایج ــتی و نی ــتم های زیس ــر سیس عمیق ت
ــی  ــرای مســائل اجتماع ــای زیســتی ب راه حل ه
رشــته های  از  هیچ یــک  البتــه  می شــود. 
ــه  ــاوری هرگــز هیچ یــک ب ــوم و فن مختلــف عل
تنهایــی نخواهــد توانســت مســائل غذایــی، 
ــی، محیــط زیســتی و ســالمت را چــاره  انرژیای
کنــد. سیاســت، عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی و 
بســیاری عوامــل دیگــر هــم در هدف گــذاری و 
هــم در تحقــق اهــداف نقش هــای عمــده دارند. 
دانشــمندان  بیــن  همکاری هــای  واقــع،  در 
علــوم زیســتی و علــوم اجتماعــی توســعه و 
امکان پذیــر  را  عملــی  راه حل هــای  کاربــرد 
»زیست شناســی  درحالی کــه  می کننــد. 
ــه ای از  ــه مجموع ــن را دارد ک ــوان ای ــن« ت نوی
ــل  ــه و ح ــرای جامع ــا را ب ــا و راه حل ه ابزاره
ــه نیــک  ــد و آدمــی را ب مســائل آن فراهــم کن

ــاند.  ــی برس ــهری آرمان ش

تأمیــن  و  نویــن«  »زیست شناســی 
بــرای  کافــی  و  ســالم  غــذای 
ــانی ــش انس ــه افزای ــای رو ب جمعیت ه

 ،)FAO( بــه گــزارش ســازمان خواروبــار جهانــی
هم  اکنــون حــدود یــک میلیــارد نفــر در جهــان 
 FAO,( ــد ــوءتغذیه در رنج ان ــنگی و س از گرس
ــه  ــد ب ــکل، بای ــن مش ــل ای ــرای ح 2008(. ب
ــالم تر  ــر، س ــی بیش ت ــواد غذای ــن م ــر تأمی فک
و بــا کیفیــت بهتــر باشــیم. به عــالوه، ســاکنان 
بایــد خــود را بــرای تأمیــن  کــرٔه زمیــن 
غــذای حــدود 8,4 میلیــارد نفــر در ســال 
آمــاده   )Census Bureau, 2008  (2030
ــا  ــد ب ــن« می توان ــی نوی ــد. »زیست شناس کنن
شــناخت بیش تــر ســازوکارها و فرایندهــای 
ــر مبنــای  رشــد گیاهــان، انتخــاب مصنوعــی ب
ــد  ــپ، تولی ــر فنوتی ــز ب ــه جــای تمرک ــا ب ژن ه
ــی  ــون مهندس ــک فن ــا کم ــراژن ب ــان ت گیاه
ژنتیــک، شــناخت بیش تــر تنــوع زیســتی، 
ــناخت  ــی و ش ــک تکامل ــتماتیک و ژنومی سیس
ــه  ــی ب ــان زراع ــتم های  گیاه ــر اکوسیس بیش ت

ــد. ــن مســئله کمــک کن حــّل ای

ــاورزی  ــدٔه کش ــاه: آین ــد گی ــناخت رش ش
در گــرو شــناخت عمیــق  ســاز و کارهــا و 
ــی  ــت؛ در حال ــان اس ــد گیاه ــای رش فراینده
کــه علی رغــم آشــکار شــدن ژنــوم برخــی 
ــروزی  ــه ای ام ــات پای ــش و اطالع ــان، دان گیاه
مــا دربــارٔه رشــد و نمــو گیاهــان هنــوز بســیار 
ــا  ــه م ــم ب ــی ه ــای ژنوم ــت. داده ه ــدک اس ان

ــکیل،  ــه در تش ــر ژن چگون ــه ه ــد ک نمی گوین
تمایــز و رفتــار هــر ســلول مشــارکت دارد، 
چگونــه ســلول ها بــا هــم ارتبــاط برقــرار 
بافــت تشــکیل می دهنــد، یــا  می کننــد و 
چگونــه بافت هــا بــرای تشــکیل اندام هــا و 
ــکاری  ــر هم ــا همدیگ ــل ب ــاه کام ــپس گی س
می کننــد. توالی یابــی ژنومــی نخســتین گام 
ــای  ــد گام ه ــن، بای ــت. بنابرای ــن راه اس در ای
بعــدی را در راه شــناخت رشــد گیاهــان یکــی 

ــم. ــری برداری ــس از دیگ پ

می توانــد  نویــن«  »زیست شناســی 
ــی،  ــوم فیزیک ــا عل ــتی را ب ــای زیس پژوهش ه
ــق  ــات تلفی ــه و ریاضی ــوم رایان ــی، عل مهندس
ــد  ــان دادن رش ــرای نش ــی ب ــد و مدل های کن
ــه  ــلولی ب ــی و س ــای مولکول ــان در ترازه گیاه
ــا در  ــوع مدل ه ــن ن ــود ای ــاورد. وج ــود بی وج
ــٔه  ــان و نقش ــی از گیاه ــت جامع ــار فهرس کن
ــای  ــا، روش ه ــن آنه ــاوندی بی ــط خویش رواب
نوینــی بــرای پــرورش گیاهــان ایجــاد خواهــد 
کــرد و بــه ایجــاد محصــوالت جدیــد و ســازگار 

ــد.  ــد ش ــر خواه ــط  منج ــا محی ب

ــا:  ــای ژن ه ــر مبن ــی ب ــاب مصنوع انتخ
انتخــاب مصنوعــی بــه روش ســنتی بــرای بــه 
ــواه  ــات دلخ ــه صف ــی ک ــت آوردن گیاهان دس
ــرمایٔه  ــت و س ــه وق ــد، ب ــروز می دهن ــا را ب م
ــت  ــن کار نخس ــرای ای ــاز دارد. ب ــی نی هنگفت
و  می دهنــد  آمیــزش  را  مطلــوب  گیاهــان 
بخش هــای  یــا  دانه هــا  کاشــتن  از  پــس 
گیاهــان حاصــل، بــه مشــاهده و انتخــاب 
صفــات دلخــواه در آنهــا می پردازنــد. بــا تکــرار 
ایــن نــوع آمیزش هــا، پــس از چنــد نســل 
غربالگــری گیاهــان مطلــوب را بــه دســت 
ــرای  ــاه ب ــزاران گی ــدن ه ــا رویان ــد. ام می آورن
مطالعــٔه نســل بعــد بــه زمــان طوالنــی، فضــای 
وســیع و ســرمایٔه زیــاد احتیــاج دارد و بنابرایــن 
و  آمیزش هــا  تعــداد  در  محدودیــت  باعــث 
ــگران  ــروزه پژوهش ــود. ام ــج می ش ــز نتای آنالی
ــی  ــل از توالی یاب ــرفت های حاص ــو پیش در پرت
ــوم گیاهــان و پیشــرفت های  ژنومــی، آنالیــز ژن
ــی  ــن طرح ــال درانداخت ــک در ح بیوانفورماتی
ــای  ــر مبن ــی ب ــاب مصنوع ــام »انتخ ــه ن ــو ب ن

ــتند.  ــا« هس ژن ه

ــال  ــدی در ح ــی جدی ــای کّم ــروزه، روش ه ام
ــرای  ــا ب ــن روش ه ــد. از ای ــن و تکمیل ان تکوی
ــوم  ــن در ژن ــوب والدی ــات مطل ــایی صف شناس
ــا ایــن روش هــا  فرزنــدان اســتفاده می کننــد. ب
می تــوان توالــی ژنتیــک یــا ژنوتیــپ میلیون هــا 
نســل  دانه رســت های  یــا  دانه هــا  در  را  زاده 
ــب  ــه دارای ترکی ــی را ک ــن و گیاهان ــد تعیی بع
بهتــری از صفــات مطلــوب هســتند، غربالگــری 
ــر صرفه جویــی  و جــدا کــرد. ایــن کار عــالوه ب
در وقــت و فضــای محیــط کشــت، باعــث 
ــان  ــواه از می ــای دلخ ــر ژن ه ــاب دقیق ت انتخ
ــود  ــا می ش ــری از زاده ه ــیار بیش ت ــداد بس تع
و ســرعت کلــی ظرفیــت فراینــد پــرورش 

گیاهــان را افزایــش می دهــد. 

زراعــی  گیاهــان  پــرورش  و  تولیــد 
از  یکــی  تــراژن:  و  شــده  مهندســی 
ــن  ــودرو ای ــرز و خ ــای ه ــای علف ه ویژگی ه
ــی  ــرایط محیط ــیاری از ش ــا بس ــه ب ــت ک اس
از  وســیعی  گســترٔه  ســازگارند،  مختلــف 
تغییــرات محیــط زیســت را تحمــل می کننــد، 
ســریع رشــد می کننــد و در مدتــی نســبتاً 
ــه تولیــد کنندگــی باالیــی می رســند.  ــاه ب کوت
انتقــال  و  شناســایی  بــا  می تــوان  امــروزه 
غیرزراعــی  گونه هــای  از  دلخــواه  ژن هــای 
از  بســیاری  زراعــی،  گیاهــان   DNA بــه 

ت
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ســازوکارهای مولکولــی مربــوط بــه بهبــود 
ــکل و  ــه ش ــول را ب ــت محص ــت و کمّی کیفی
نحــو دلخــواه تغییــر داد. مثــاًل، می دانیــم 
ــر از  ــان C4 بیش ت ــنتز گیاه ــدت فتوس ــه ش ک
گیاهــان C3 اســت. اگــر بتوانیــم توانایــی شــدت 
فتوســنتز گیاهــان C4 را بــه گیاهــان C3  منتقل 
ــنتز را  ــم توانســت شــدت فتوس ــم، خواهی کنی
ــه  ــان ک ــی جه ــان غذای ــیاری از گیاه در بس
می دهنــد،  انجــام  فتوســنتز    C3 روش  بــه 
افزایــش دهیــم. می تــوان بــا دســتکاری غلظــت 
هورمون هــا نیــز نــه فقــط رشــد را بهینــه 
ــال محصــوالت  ــود انتق ــرد، بلکــه باعــث بهب ک
بــه دانه هــا و دیگــر بخش هــای  فتوســنتز 
ــک و  ــای ژنتی ــد. روش ه ــان ش ــی گیاه خوراک
مولکولــی پیشــرفتٔه دیگــری هــم وجــود دارنــد 
ــی  ــود ارزش غذای ــبب بهب ــد س ــه می توانن ک
گیاهــان زراعــی  شــوند. مثــاًل می تــوان غلظــت 
چربی هــای ترانــس را در روغــن ســویا کاهــش 

.)Fehr, 2007) داد 

تنــوع  بیشــتر  شــناخت هــر چــه 
ژنومیــک  و  سیســتماتیک  زیســتی، 
تکاملــی: یکــی از ابزارهــای مــورد نیــاز 
ــرای ایجــاد گیاهــان زراعــی جدیــد و بهبــود  ب
گونه هــای موجــود، پژوهــش در زمینه هــای 
تنــوع زیســتی و زیست شناســی مقایســه ای 
اطالعــات،  فناوری هــای  اســت.  تکاملــی  و 
ــرداری و توالی یابــی ژن هــا فقــط چنــد  تصویرب
ــث  ــه باع ــتند ک ــرفت هایی هس ــورد از پیش م
مدیریــت  و  شــناخت  در  ســریع  پیشــرفت 
ایــن  امــا هنــوز  تنــوع زیســتی شــده اند؛ 
روش هــا کاربــرد چندانــی پیــدا نکرده انــد، 
ــوز  ــن هن ــرٔه زمی ــای ک ــر گونه ه ــون بیش ت چ
ارزش  و  نشــده اند  نام گــذاری  و  کشــف 
خویشــاوندی تکاملــی آنهــا نامعلــوم اســت. 
آنالیزهــای ژنومیــک و رایانــه ای بــرای مقایســٔه 
موجــودات زنــده موجــب احیــای سیســتماتیک 
سیســتماتیک  گســترش  می شــود.  نیــز 
ســودمندی های بســیار دارد؛ منابــع مربــوط 
بــه تنــوع زیســتی باعــث کمــک بــه ســازگاری 
و  کشــاورزی  غذایــی  محصــوالت  بهبــود  و 
عملکــرد  شــناخت  زیســتی،  انرژی هــای 
اکوسیســتم ها و یافتــن مــواد شــیمیایی فعــال 
بــرای کاربردهــای پزشــکی و صنعتــی می شــود 

.)Chivian & Bernstein, 2008(

گیاهــان  اکوسیســتم های  شــناخت 
زراعــی: گیاهــان زراعــی ماننــد همــٔه گیاهــان 
ــل  ــامل عوام ــده ش ــی پیچی ــر در محیط دیگ
نازیســتی )فیزیکــی(، ماننــد دمــا، رطوبــت 
ــا،  ــامل ویروس ه ــتی ش ــل زیس ــور و عوام و ن
ماننــد  و  حشــرات  قارچ هــا،  باکتری هــا، 
ــد.  ــول می دهن ــد و محص ــد می کنن ــا رش آنه
تعامل هــای  بیش تــر  شــناخت  بنابرایــن، 
ســودمند و زیان منــد بیــن ایــن عوامــل و 
ــد.  ــک می کن ــول کم ــش محص ــه افزای ــاه ب گی
ــی  ــدٔه میکروب ــای پیچی ــالوه، اجتماع ه ــه ع ب
موجــود در خــاک کــه قبــال مطالعــٔه آنهــا 
دشــوار بــود، نقش هــای مهمــی در تهیــٔه مــواد 
مغــذی و حفاظــت گیاهــان در برابــر آفت هــا و 
ــای  ــن اجتماع ه ــد. شــناخت ای ــا دارن بیماری ه
میکروبــی بــه افزایــش تولیدکنندگــی گیاهــان 

ــد.  ــد ش ــر خواه منج

بــه  گیاهــان  مقاومــت  بهبــود  بــرای 
باکتریایــی  بیماری هــای گیاهــی ویروســی، 
ــرات  ــا حش ــه ب ــرای مقابل ــز ب ــی و نی و قارچ
آفــت از مهندســی ژنتیــک اســتفاده می شــود. 
هنــوز تــا شــناخت جزئیــات فرایندهــای رشــد 
گیاهــان، تهیــٔه فهرســت جامعــی از گونه هــای 
گیاهــی، شــناخت خویشــاوندی های تکاملــی و 

شــناخت سیســتم های ارتباطــی بیــن گیاهــان، 
مانــده  زیــادی  راه  حشــرات  و  میکروب هــا 
ــن  ــرای ای ــود. ب ــوده ش ــد پیم ــه بای ــت ک اس
کار بــه زیست شناســان ســلولی و مولکولــی، 
و  تکاملــی  زیست شناســان  بوم شناســان، 
دانشــمندان فیزیــک و رایانــه نیــاز داریــم. 
در  کاری  تجربــٔه  بــا  پزشــکی  پژوهشــگران 
دانشــمندان  بنیــادی،  ســلول های  زمینــٔه 
ــی  ــٔه کاری در چگونگ ــا تجرب ــاب ب ــوم اعص عل
نشــان دادن فرایندهــای درونــِی شــبکه های 
ــیگنال های  ــه س ــخ ب ــی پاس ــی و چگونگ نورون
خارجــی، مهندســان محیــط زیســت بــا تجربــٔه 
کاری در زمینــٔه دیده بانــی و ترمیــم و بازســازی 
آب شناســان،  آلــوده،  اکوسیســتم های 
دانشــمندان خــاک و هواشناســانی کــه بــه 
بررســی سیســتم های فیزیکــی مؤثــر بــر رشــد 

گیاهــان  پرداخته انــد، مــورد نیازنــد. 

ــه و متمرکــز  نتیجــٔه کوشــش های درهم آمیخت
ایــن گــروه، پیشــرفت دانــش، ابــداع ابزارهــای 
جدیــد بــرای تولیــد گیاهانــی خواهــد بــود کــه 
بتواننــد در وضعیت هــای مختلــف و متغیــر 
ــد  ــد کنن ــر رش ــرعت بیش ت ــا س ــی ب محیط
ــردم  ــٔه م ــرای هم ــالم ب ــی و س ــذای کاف و غ
ــی  ــف زندگ ــای مختل ــه در محیط ه ــان ک جه

ــد.  ــد کنن ــد، تولی می کنن

حفاظــت  و  نویــن«  »زیست شناســی 
از اکوسیســتم ها، ترمیــم و بازســازی 

اکوسیســتم های آســیب دیــده

ــذا  ــت و ل ــات اس ــبکٔه حی ــی از ش ــان جزئ انس
ــدٔه  ــودات زن ــدا از موج ــاز و ج ــد بی نی نمی توان
ــد.  ــه ده ــی ادام ــه زندگ ــی ب ــر و در تنهای دیگ
ــیژن،  ــان، از اکس ــی انس ــای اساس ــاًل، نیازه مث
ــا مــواد خــام ماننــد  آب پــاک و غــذا گرفتــه ت

ــد.  ــت می آین ــه دس ــان ب ــوخت از گیاه س

بــه طــور ُکلّــی منابــع و ســودهایی را کــه 
مجمــوع موجــودات زنــدٔه هــر اکوسیســتم 
اکوسیســتم«  »خدمــات  دارنــد،  بــر  در 
 Millennium Ecosystem( می نامنــد 
خدمــات  میــزان   .)Assessment, 2005
ــان  ــی گیاه ــه تولیدکنندگ ــتم ب ــر اکوسیس ه
بســتگی دارد. پایــدار کــردن اکوسیســتم ها 
بــه طــوری کــه حتــی در صــورت تغییــر اقلیــم 
ــد،  ــا روی نده ــی آنه ــری در تولیدکنندگ تغیی
انســان  زندگــی  کیفیــت  ارتقــای  موجــب 

. د می شــو

اکوسیســتم های  از  واقعــی  حفاظــت  بــرای 
طبیعــی چــه بایــد کــرد؟ بــرای ایــن کار 
ــرفت   ــی پیش ــم: یک ــاز داری ــز نی ــد چی ــه چن ب
بنیــادی در دانــش و دیگــر توســعٔه نســل 
بــرای  فناوری هــا  و  ابزارهــا  از  جدیــدی 
انــدازه  اکوسیســتم ها،  کارکــرد  شــناخت 
گیــری خدمــات اکوسیســتم ها و تغییــرات 
ــده  ــب ش ــتم های تخری ــای اکوسیس ــا، احی آنه
فعالیت هــای  نامطلــوب  اثرهــای  کاهــش  و 
ــی  ــی. »زیست شناس ــرات اقلیم ــانی و تغیی انس
ــش   ــق دان ــا ترکیــب و تلفی ــد ب ــن« می توان نوی
موجــودات  زیست شناســی  بــا  بوم شناســی 
ــه ای،  ــی و مقایس ــی تکامل ــده، زیست شناس زن
خاک شناســی  آب شناســی،  اقلیم شناســی، 
ــران  ــی عم ــت، مهندس ــط زیس ــوم محی و عل
ریاضــی، مدل ســازی  زبــان  و  و سیســتم ها 
ــک  ــرفت کم ــن پیش ــه ای ــه ای ب ــوم رایان و عل
ــث  ــته ها، باع ــن رش ــتگِی ای ــد. به هم پیوس کن
پیشــرفت های بــزرگ در زمینــٔه دیده بانــی 
ــی  ــرد اکوسیســتم ها، شناســایی خطرهای عملک
و  می کننــد  تهدیــد  را  اکوسیســتم ها  کــه 
ــرای حفاظــت از عملکــرد  ــا ب ــر م ــت مؤث دخال

می شــود.  اکوسیســتم 

اکوسیســتم:  خدمــات  دیده بانــی 
ــری  ــد. اندازه گی ــتم متنوع ان ــات اکوسیس خدم
بعضــی از ایــن خدمــات آســان تر از بعضــی 
ــوب  ــدار چ ــبٔه مق ــاًل، محاس ــت. مث ــر اس دیگ
یــک جنــگل آســان تر از محاســبٔه میــزان 
ــر  ــرو در براب ــگل مانگ ــی جن ــرد حفاظت عملک
اســت. محاســبه های  ســیالب های ســاحلی 
بــر  اکوسیســتم ها  اثرهــای  ماننــد  کیفــی 
ــه  ــی ک ــبٔه کربن ــا محاس ــوا و آب ی ــت ه کیفی
در اکوسیســتم های طبیعــی و بکــر انباشــته 
می شــود، حتــی شناســایی تغییراتــی کــه 
در تنــوع زیســتی روی می دهنــد دشــوارتر 
ارزش  بخواهیــم  اگــر  امــا  اســت.  آن  از 
ــر  ــی اگ ــم، حت ــدازه بگیری ــتم ها را ان اکوسیس
شــناخته  را  انســانی  فعالیت هــای  اثرهــای 
ــر اســاس  باشــیم و تصمیم هــای مدیریتــی را ب
پایه هــای علمــی گرفتــه باشــیم، بایــد روش  هــا 
ــت  ــی وضعی ــرای دیده بان ــای الزم را ب و ابزاره

ــیم.     ــته باش ــتم داش اکوسیس

ــازی  ــرفته ی بازس ــون پیش ــوم و فن عل
اکوسیســتم: پزشــکان پــس از تشــخیص 
درمانــی  متعــدد  گزینه هــای  بــه  بیمــاری 
اکوسیســتم  پزشــک  امــا  می اندیشــند. 
نــدارد.  تیــردان  در  تیــر  از چنــد  بیش تــر 
ــفر  ــت بیوس ــرای مدیری ــزاری ب ــوز اب ــا هن م
طیــف  ســوی  دو  در  نداریــم.  اختیــار  در 
مدیریــت اکوسیســتم هــا ایــن دو گزینــه 
ــتم ها  ــی اکوسیس ــه داری برخ ــد: نگ ــرار دارن ق
یــا  دســت نخورده  و  طبیعــی  وضعیــت  در 
بــدون  انســانی  فعالیت هــای  دادن  انجــام 
ــک  ــای اکولوژی ــی اثره ــا پیش بین ــبه ی محاس
نویــن«  »زیست شناســی  فعالیت هــا.  ایــن 
ــی  ــت ارزیاب ــوان ظرفی ــای ت ــه ارتق ــد ب می توان
اثرهــای فعالیت هــای انســانی بــر خدمــات 
اکوسیســتم و تهیــٔه گزینه هایــی بــرای بــه 
ــا کمــک  ــود آن اثره ــا بهب ــل رســاندن ی حداق

ــد.  کن

ــاخه های  ــی از زیرش ــازی یک ــی بازس بوم شناس
در حــال رشــِد بوم شناســی اســت و کلیدهــای 
ــتم ها را در  ــات اکوسیس ــود خدم ــم و بهب ترمی
ــار دارد. نقــش  ــده در اختی مناطــق آســیب دی
ــی  ــود تولیدکنندگ ــازی بهب ــی بازس بوم شناس
ــرژی و  ــه ان ــاز ب ــش نی ــی، کاه ــان زراع گیاه
کاســتن از ســرعت کاهــش تنــوع زیســتی 

اســت. 

بهینــٔه  طرح هــای  ارائــٔه  بــرای  هم اکنــون 
ــه ای  ــوع تحلیــل رایان حفاظــت از گونه هــا دو ن
کاربــرد  شــکاف  نحلیــل  می شــود:  انجــام 
ــرای یافتــن شــکاف در مناطــق  ــه اســت ب رایان
ــوع  ــه تن ــی ک ــی جاهای ــده یعن ــت ش حفاظ
ــرای  ــت. ب ــه اس ــش یافت ــتی در آن کاه زیس
ــت  ــرای نشــان دادن وضعی ــن کار نخســت ب ای
ــت  ــی و مالکی ــی، آب شناس ــی، رویش توپوگراف
زمیــن منطقــه نقشــه های رایانــه ای تهیــه 
می کننــد و ســپس بــرای نشــان دادن پراکنــش 
نقشــه هایی  جانــوری  و  گیاهــی  گونه هــای 
ــا  ــن نقشــه ها ب ــه ای ــی ک ــد. وقت رســم می کنن
ــه  ــود ک ــوم می ش ــد، معل ــق می کنن ــم منطب ه
در چــه مناطقــی الزم اســت حفاظــت صــورت 

.)1391 گیرد)کرام الدینــی،م. 

ــه  ــک ب ــن« و کم ــی نوی ”زیست شناس
تأمیــن انرژی هــای پــاک

ــه  ــاً ب ــرژی تقریب ــه ان ــان ب ــاالنٔه جه ــاز س نی
  )GDP)داخلــی ناخالــص  تولیــد  حــدود 
رســیده اســت و انتظــار مــی رود تــا ســال 
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یابــد.  افزایــش  درصــد   60 حــدود   2030
ــای  ــت نظام ه ــه عل ــش ب ــن افزای ــر ای بیش ت
اقتصــادی ســریعاً در حــال توســعه، ماننــد 
 .)IEA, 2008)اســت چیــن  و  هندوســتان 
بیــش از ســه چهــارم نیازهــای کنونــی جهــان 
 EIA,)می شــوند تأمیــن  فســیلی  منابــع  از 
ــیلی  ــوخت های فس ــه س ــم ک 2007(. می دانی
موجــب افزایــش کربن دی اکســید جــّو و در 
باعــث گرمایــش زمیــن می شــوند  نهایــت 
 Houghton & Intergovernmental(
 Panel on Climate Change. Working
Group I., 2001(. جمعیت هــای در حــال 
ــه  ــر و در نتیج ــتانداردهای باالت ــه اس ــد ب رش
دارنــد. محیــط  نیــاز  بیش تــر  انــرژی  بــه 
ــیلی و  ــوخت های فس ــتخراج س ــت از اس زیس
ــا  ــوخت آنه ــل از س ــای حاص ــز از آلودگی ه نی
آســیب می بینــد. بدیــن لحــاظ، منابــع پایــدار، 
ــرای کاهــش وابســتگی  ــرژی ب مؤثــر و پــاک ان
بســیار  اهمیــت  فســیلی  ســوخت های  بــه 
ــه  ــد ب ــن« می توان ــی نوی ــد. »زیست شناس دارن
پیشــرفت تولیــد ســوخت های زیســتی کمــک 

ــد.  کن

ســوزاندن  انــرژی  کســب  روش  نخســتین 
زی تــوده ماننــد چــوب بــرای بــه دســت 
آوردن گرمــا بــود. ســپس تبدیــل ســلولز خــام 
ــوده  ــتفاده از زی ت ــه اس ــع، ب ــوخت مای ــه س ب
بــرای  بــه ویــژه  امــروزه  بهبــود بخشــید. 
بــا  زیســتی  ســوخت های  جانشــین کردن 
ــل  ــرای حم ــاً ب ــیلی مخصوص ــوخت های فس س

اســت.  نقــل کوشــش هایی در جریــان  و 

یعنــی  گیاهــی،  زی تــودٔه  مؤثرتــر  کاربــرد 
عهــدٔه  بــر  زیســتی  ســوخت های  تولیــد 
ــه  ــم ک ــن« اســت. می دانی »زیست شناســی نوی
ــل  ــا تبدی ــلولزند و در این ج ــع س ــان منب گیاه
ســلولز بــه ســوخت های دیگــر مبنــای کار 
ــوان  ــدام می ت ــد اق ــورد چن ــن م ــت. در ای اس
ــه  ــان ب ــه عمــل آورد: انتخــاب درســِت گیاه ب
عنــوان منابــع زی تــوده، مهندســی کــردن 
ــرژی  ــا ان ــر ب ــرای رشــد بیش ت ــان ب ــن گیاه ای
کم تــر، آب و کــود کم تــر و فراهــم کــردن 
آنزیم هــای مهندســی شــده بــرای تجزیــٔه 
بهتــر ســلولز. بهینــه کــردن هــر کــدام از 
اجــزای ایــن سیســتم بــر اجــزای دیگــر مؤثــر 

ــت. اس

بــرای هرکــدام از ایــن مراحــل گزینه هــای 
متعــدد وجــود دارد. کــدام گیاهــان می تواننــد 
بــا کم تریــن مقــدار آب و کــود و کم تریــن اثــر 
ــدار  ــن مق ــود بیش تری ــت خ ــط زیس ــر محی ب
ــوان  ــه می ت ــد؟ چگون ــد کنن ــوده را تولی زی ت
ایــن گیاهــان را طــوری تغییــر داد کــه زی تودٔه 
بیشــتری تولیــد کننــد و ســلولزی بســازند کــه 
ــوان  ــه می ت ــد. چگون ــان تر باش ــٔه آن آس تجزی
ــرد؟  ــل ک ــوخت تبدی ــه س ــوده را ب ــن زی ت ای
ــی ای در  ــیرهای متابولیک ــا و مس ــه آنزیم ه چ
ــوان  ــد کــه می ت میکروارگانیســم ها وجــود دارن
از آنهــا بــرای تبدیــل زی تــوده اســتفاده کــرد؟ 
چگونــه می تــوان فراینــد تخمیــر را بــرای تولید 
ــرد؟ کار  ــه ک ــر بهین ــر و ارزان ت ســوخت بیش ت
ــام  ــال انج ــش ها در ح ــن پرس ــک ای روی یکای
نویــن« می توانــد  و »زیست شناســی  اســت 
ــی  ــٔه علم ــف جامع ــع مختل ــا را از مناب تجربه ه
یکجــا جمــع کنــد و دانشــی بنیــادی و راه هــای 

ــه وجــود آورد. نوینــی ب

بهینه ســازی منابــع زی تــوده بــرای 
تقریبــاً  امــروزه  زیســتی:  ســوخت های 
تخمیــر  از  زیســتی  ســوخت های  همــٔه 
انجــام  اتانــول  بــه  آن  تبدیــل  و  نشاســته 
می شــود. بنابرایــن بایــد تکیــه را از روی غــالت 
برداریــم و بــه فکــر منابــع دیگــر هــم باشــیم و 

محصــوالت پرانــرژی ای را کــه منابــع مســتقیم 
ــا  ــکر ی ــد نیش ــتند، مانن ــر هس ــد تخمی فراین
ســورگوم شــیرین یــا منابــع مــواد ســلولزی را 
توســعه دهیــم. محصــوالت جانبــی کشــاورزی 
الویــت  از  مــورد  ایــن  در  کارخانه هــا  و 
فناوری هــای  و  ابــزار  دانــش،  برخوردارنــد. 
“زیست شناســی  رویکردهــای  در  بنیــادی 
ــور  ــه ط ــد ب ــذا بای ــش غ ــرای چال ــن« ب نوی
مســتقیم در ایــن مــوارد بــه کار رود: شــناخت 
ــرورش  ــای پ ــان، پیشــرفت روش ه رشــد گیاه
ــر مبنــای ژن هــا، مهندســی تراژنــی  گیاهــان ب
زیســتی،  تنــوع  در  پیشــرفت  ژنتیــک؛  و 
ــناخت  ــی و ش ــک تکامل ــتماتیک و ژنومی سیس
بنابرایــن،  زراعــی.  گیاهــان  اکوسیســتم 
کشــاورزی همــراه بــا تحقیقــات انــرژی در ایــن 

راه می تواننــد کمــک کننــد.

بهینه ســازی  و  شناســایی 
میکروبــی:  زیســتی  کاتالیســت های 
ــول نخســتین ســوخت زیســتی اســت کــه  اتان
ــر  ــی مخم ــوع وحش ــط ن ــد توس ــر قن از تخمی
ــی  ــول نقص های ــا اتان ــد. ام ــت می آی ــه دس ب
دارد، ماننــد چگالــی انرژیایــی کــم، فشــار زیــاد 
بخــار و حاللیــت در آب. اکنــون بــا روش هــای 
خــودکار  اندازه گیــری  توالی یابــی،  کارآمــد 
ــوان  ــک می ت ــی متابولی ــا و مهندس ــان ژن ه بی
ــه دســت  نســل دوم ســوخت های زیســتی را ب
اســیدهای  درشــت تر،  الکل هــای  آورد. 
مشــتقات  حتــی  و  بلندزنجیــره  چــرب 
ــط  ــه توس ــی ک ــٔه محصوالت ــی هم ــا یعن آنه
میکروارگانیســم ها ســاخته می شــوند و مــی 
ــام  ــیمیایی انج ــردازش ش ــا پ ــوان روی آنه ت
داد، ســوخت های زیســتی آینــده هســتند. 
بایــد بــرای هــر نــوع مولکــول ســوخت زیســتی 
میزبــان میکروبــی خاصــی انتخــاب کــرد، بایــد 
مســیرهای متابولیــک را شــناخت و بــا اســتفاده 
ــدار را مهندســی  ــی، جان ــای نوترکیب از روش ه
کــرد تــا بــه میــزان و ســرعت دلخــواه ســوخت 
ــواری های  ــی از دش ــد. یک ــد کن ــتی تولی زیس
ــوخت  ــد س ــتی تولی ــوخت های زیس ــد س تولی
ــر نشاســته اســت. در این جــا  ــر از تخمی ارزان ت
نیــز تنهــا کمــک »زیست شناســی نویــن« 
فعالیت هایــی  هماهنگ کننــدٔه  می توانــد 
مهندســی  و  شناســایی  بــرای  کــه  باشــد 
میکروارگانیســم ها صــورت می گیــرد، مثــاًل 
بــا تنظیــم دائمــی نســبت مــواد مغــذی و 
محصــوالت نهایــی بــه حداکثــر می رســاند. 
ســوخت های  بهینــه  سیســتم های  ایــن 
زیســتی نســل بعــدی را ارزان تــر و قابــل رقابــت 

بــا بنزیــن می کننــد.

ــردی  ــتی رویک ــوخت های زیس ــد س تولی
ــتاندارهایی  ــٔه اس ــیر تهی ــتمی: در مس سیس
بــرای ســوخت های جانشــینی چنــد گام وجــود 
ــرای  ــه هــم پیوســته اند و ب دارد. ایــن گام هــا ب
ــه  ــه ک ــردی درهم آمیخت ــه رویک ــدام ب ــر ک ه
ــی  ــان مهندس ــمندان و متخصص ــامل دانش ش
باشــد نیــاز اســت. بــرای بهینــه کردن سیســتم 
تبدیــل زی تــوده بــه ســوخت های زیســتی بــه 
دانشــمندان  درهم آمیختــٔه  کوشــش های 
میکروبیولوژیســت ها،  گیاهــی،  علــوم 
ــیمیایی  ــردازش ش ــان پ ــان، مهندس بوم شناس
مولکولــی،  زیست شناســان  صنعتــی،  و 
ژنتیک دانــان و بســیاری دیگــر نیــاز اســت. 
گروه هــا  ایــن  کوشــش های  درهم آمیختــن 
لزومــاً بــه معنــی یک کاســه کــردن آنهــا 
نیســت. در واقــع، فراســاختارهای اطالع رســانی 
و ارتباطــی همکاری هــا را تســریع خواهنــد 
منابــع الزم  نویــن«  کــرد. »زیست شناســی 
ــر از میــان مجامــع  ــرای جــذب مغزهــای برت ب
ــا و  ــد ابزاره ــرای حــل مســئله و تولی علمــی ب

فناوری هــای الزم بــرای موفقیــت را فراهــم 
هماهنــگ  کوشــش های  کــرد.  خواهــد 
بــرای بهینــه کــردن تبدیــل زی تــوده بــا 
ــرای  ســوخت زیســتی دانــش و فنــاوری الزم ب
بخش هــای دیگــر ماننــد مــواد دارویــی و 

صنعتــی را نیــز فراهــم می کنــد. 

ســالمت  و  نویــن«  »زیست شناســی 
ــان انس

ــن«  ــرد »زیست شناســی نوی ــه رویک ــم ک دیدی
ــت محیطی،  ــای زیس ــا چالش ه ــه ب ــرای مقابل ب
دیده بانــی عملکــرد اکوسیســتم ها و  عمدتــاً 
ــرای اصــالح آنهــا، در صــورت خــروج  تــالش ب
رویکــرد »زیست شناســی  اســت.  تعــادل  از 
ــالمت  ــی س ــا بازگردان ــظ ی ــرای حف ــن« ب نوی
یعنــی  اســت؛  طــور  همیــن  نیــز  انســان 
دیده بانــی ســالمت یکایــک افــراد جامعــه، 
ــه بیــان دیگــر نظــارت بهداشــتی و ســالمتی  ب
روی فــرد فــرد انســان های جامعــه بــه منظــور 

حفــظ ســالمت آنــان و رفــع بیماری هــا. 

در حــال حاضــر تصمیم گیری هــای پزشــکی 
ــرد  ــان و کارب ــدس، گم ــاس ح ــر اس ــر ب بیش ت
حســاب احتمــاالت روی صــورت می گیــرد. 
ــی  ــا بعض ــی داروه ــه برخ ــم ک ــاًل، می دانی مث
آســانی  بــه  افــراد  در برخــی  را  بیماری هــا 
درمــان می کننــد، در حالــی کــه در بعضــی 
ــان  ــر هم ــا ب ــان داروه ــان ها هم ــر از انس دیگ
بیمــاری نــه تنهــا مؤثــر نیســتند، بلکــه اثرهــای 
ــد؛  ــر جــای می گذارن ــم ب ــاک ه ــی خطرن جانب
یــا گفتــه می شــود کــه در بســیاری افــراد 
باعــث  خــون  کلســترول  میــزان  افزایــش 
افزایــش احتمــال بــروز بیماری هــای قلبــی 
ــر  ــراد دیگ ــی اف ــه برخ ــی ک ــود، در حال می ش
ــت،  ــان باالس ــون آن ــترول خ ــزان کلس ــه می ک
ــال  ــوند؛ مث ــار نمی ش ــی دچ ــاری قلب ــه بیم ب
دیگــر در رابطــه بــا ســرعت دســت اندازی 
اســت.  ســرطانی  تومورهــای  (متاســتازی( 
ــا شــدتی قابــل  معمــوالً تومورهــای ســرطانی ب
ــش  ــه پی ــود را ب ــت اندازی خ ــی دس پیش بین
شــدت  و  ســرعت  حالی کــه  در  می برنــد، 
ــر از  ــی دیگ ــدن برخ ــور در ب ــت اندازی توم دس
افــراد جامعــه بســیار ســریع تر از حــد معمــول 

است. 

ــی  ــان در محیط ــرد انس ــر ف ــه ه ــم ک می دانی
خــاص رشــد می کنــد و ترکیــب ژنــی خــاص و 
منحصــر بــه فــردی دارد. تعامــل ایــن دو، یعنی 
ــای  ــط و ژن ه ــرد محی ــه ف ــر ب ــب منحص ترکی
انســان در ســالمت او تأثیــر بســیار دارد. امــا مــا 
هنــوز از روابــط بیــن ترکیــب ژنــی هــر فــرد بــا 
تاریــخ محیــط زیســِت او کــه در دچــاری او بــه 
ــت  ــزان حساس ــد، از می ــر دارن ــا تأثی بیماری ه
ــخ او  ــزان پاس ــاری زا و از می ــل بیم ــه عوام او ب
بــه درمان هــا چیزهــای زیــادی نمی دانیــم. 
ــتم ها  ــن سیس ــل بی ــرد و تعام ــناخت عملک ش
و شــبکه های پیچیــده بــرای دانســتِن ایــن 

نادانســته ها ضــروری اســت. 

چالــش ژنوتیپ-فنوتیــپ: امــروزه ابزارهــا و 
ــدازه ای  ــه ان ــا ب ــی ژنوم ه ــای توالی یاب روش ه
پیشــرفت کــرده و ارزان شــده اســت کــه 
ــٔه  ــل هم ــوم کام ــه ژن ــانی ب ــه آس ــوان ب می ت
افــراد بشــر دســت یافــت. می دانیــم کــه 
فنوتیــپ هــر فــرد بــه طــور مســتقیم بــا ژنــوم 
ــات و  ــه اطالع ــا ک ــت. از آنج ــاط اس او در ارتب
ــوم  ــتی روی ژن ــای زیس ــٔه فراینده ــٔه هم نقش
موجــود اســت، تنــوع ژنــی افــراد باعــث ایجــاد 
می شــود  شــبکه هایی  عملکــرد  در  تنــوع 
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ــتگی دارد.  ــا بس ــه آنه ــان ب ــالمت انس ــه س ک
ــرد و  ــوم ف ــی ژن ــن توال ــاط بی ــناخت ارتب ش
ســالمت او چنــدان دشــوار بــه نظــر نمی رســد، 
ــوع  ــی موض ــر پیچیدگ ــر ب ــل دیگ ــا دو عام ام
ــر  ــت ب ــط زیس ــر محی ــی تأثی ــد: یک می افزاین
ــر نحــؤه  ــی و دیگ ــٔه ژن ــرای نقش ــی اج چگونگ

ــپ.  ــپ و فنوتی ــن ژنوتی ــاط بی ارتب

مثــاًل، می دانیــم در صورتــی کــه مدتــی را 
در هــوای کم اکســیژِن بلندی هــا بگذرانیــم، 
ــش  ــان افزای ــرخ خون م ــای س ــداد گویچه ه تع
انســان ها  همــٔه  در  صفــت  ایــن  می یابــد. 
وجــود دارد. بــه بیــان دیگــر همــٔه افــراد 
ــا  ــدودی ب ــازگاری های مح ــی س ــیل ژن پتانس
محیط هــای خــاص را دارنــد. عوامــل محیطــی، 
ــواد  ــه، ورزش، تابــش خورشــید، م ماننــد تغذی
شــیمیایی، ویروس هــا و باکتری هــا همگــی 
و  ژنوتیــپ  میــان  ارتبــاط  بــر  می تواننــد 
فنوتیــپ اثــر بگذارنــد. بــه عــالوه، انــواع 
جدیــدی از فرایندهــای تنظیــم ژنــی نیــز 
ســازوکارهای  ماننــد  شــده اند؛  شــناخته 
ــر  ــک مداخله گ ــای کوچ ــک و RNAه اپی ژنتی
کــه در آن قطعه هــای کوچــک RNA بیــان یــا 

ترجمــه ژن هــا را تنظیــم می کننــد.

کــه  موضــوع  پیچیدگــی  عامــل  دومیــن 
بــه تازگــی بــه چالــش شــناخت ارتبــاط 
اســت،  افــزوده  فنوتیــپ  و  ژنوتیــپ  بیــن 
ژنوم هــای  تنگاتنــگ  ارتباط هــای  شــناخت 
بــر  و  پیچیــدٔه میکروبــی دور  اجتماع هــای 
ــای درون  ــی میکروبیوم ه ــت؛ یعن ــا ماس ــا ب م
ــر  ــا اث ــالمت م ــر س ــز ب ــا نی ــدن م و روی ب
ــن  ــر ای ــارٔه تأثی ــد. انبوهــی از یافته هــا درب دارن
ــناخت  ــان، ش ــالمت انس ــر س ــا ب میکروبیوم ه
آن  حفــظ  چگونگــی  و  ســالمت  از  را  مــا 
ــت  ــده اس ــکار ش ــت. آش ــرده اس ــون ک دگرگ
ــان  ــالمت انس ــی س ــناخت واقع ــرای ش ــه ب ک
ــه  ــت، بلک ــی نیس ــان کاف ــوم انس ــناخت ژن ش
بــه شــناخت ژنوم هــای همــٔه اجتماع هــای 
میکروبــی موجــود در محیــط زیســت نیــز 

ــم.  احتیــاج داری

ــای  ــماِر میکروب ه ــه ش ــت ک ــگفت آور اس ش
ــدن یــک انســان ســالم و عــادی بیــش از ده  ب
ــن  ــت. ای ــدن اوس ــلول های ب ــماِر س ــر ش براب
میکروب هــا عملکردهــای اساســی بســیاری 
دارنــد. مثــاًل میکروب هــای موجــود در رودٔه 
انســان امینواســیدهای ضــروری و ویتامیــن 
ــده  ــای پیچی ــز کربوهیدرات ه ــازند و نی می س
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فناوری هــای  دیگــر  و  ژنومیــک  امــروزه 
و  انســانی  میکروبیــوم  شناســایی  نویــن، 
عوامــل انتشــار، عملکــرد و تکامــل آنهــا را 
امکان پذیــر کــرده اســت. شــناخت ارتبــاط 
بیــن ژنوتیــپ و فنوتیــپ نــه فقــط بایــد انســان 
ــای  ــد شــامل ژنوم ه ــه بای ــرد، بلک ــر گی را در ب
مــا  بــدن  و روی  میکروارگانیســم های درون 
ــا  ــر ویروس ه ــارٔه تأثی ــق درب ــد. تحقی ــم باش ه
ــا شــناخت بیشــتر  ــد ب ــر ســالمت انســان بای ب
)ماننــد  ســرطان ها  ایجــاد  در  آنهــا  نقــش 
HIV ، ســارکومای کاپــوزی، ویــروس پاپیلومــای 
انســانی و ســرطان گــردن رحــم(، بیماری هــای 
خودایمنــی و دیگــر بیماری هــای مزمــن از 
یــک ســو و نقــش پاســخ ایمنــی بــدن انســان 

ــد.  ــراه باش ــا هم ــه ویروس ه ب

کــه  می دهنــد  نشــان  فزاینــده ای  شــواهد 
دیابت هــای  ماننــد  بیماری هــا،  از  بســیاری 
نــوع 1 و 2، بیماری هــای کرونــری قلــب و 
ــایی های  ــٔه نارس ــوالً نتیج ــتوما معم گلیوبالس
بــزرگ در چنــد ژن نیســتند، بلکــه در نتیجــٔه 
نارســایی های کوچــک در شــماِر زیــادی از 
 Altshuler et( ــد ــود می آین ــه وج ــا ب ژن ه

عواملــی  می رســد  نظــر  بــه   .)al., 2008
عفونت هــای  )ماننــد  بســیاری  محیطــی 
ویروســی( کــه باعــث تغییــرات ژنــی می شــوند، 
ایجــاد  هماننــدی  بیماری هــای  می تواننــد 
کننــد. بــرای شــناخت چگونگــی تعامــل ژن هــا 
در شــبکه های تنظیمــی و چگونگــی تأثیــر 
پذیــری ایــن شــبکه ها از عوامــل خارجــی، 
بیــن  تعامل هــای  پیچیــدٔه  شــبکٔه  بایــد 

فنوتیــپ بیماری هــا را آشــکار کــرد. 

بیــن  ارتبــاط  کــه  دامنــه داری  مطالعــات 
کرده انــد،  بررســی  را  ژنوتیــپ  و  فنوتیــپ 
انســان و هــم در  تنــوع ژنتیــک )هــم در 
ــیار  ــی بس ــل محیط ــم ها( و عوام میکروارگانیس
خاصــی  بیماری هــای  بــا  کــه  را  زیــادی 
کرده انــد.  شناســایی  می کننــد  همــکاری 
عمیقــی  بســیار  شــکاف  حاضــر  حــال  در 
ســازوکار  و  همکاری هــا  ایــن  نحــؤه  بیــن 
ــر  ــا اگ ــود دارد. ام ــاری وج ــدٔه بیم ــاد کنن ایج
مراقبت هــای ســالمتی از درمان محــوری بــر 
اســاس آمــار و احتمــاالت بــه وضعیــت خــاص 
ــاًل  ــب کام ــی ط ــد، یعن ــر کن ــرد تغیی ــر ف ه
ــن  ــکاف بی ــن ش ــد، ای ــود آی ــه وج ــخصی ب ش
ژنوتیــپ و فنوتیــپ پــر خواهــد شــد. تــا کنــون 
هیــچ مؤسســه ای روی ایــن کار ســرمایه گذاری 
نکــرده اســت. در واقــع ایــن چالشــی اســت کــه 
از یــک ســو بــه جامعــه ای از پژوهشــگران 
ــاز دارد  ــر »زیست شناســی نویــن« نی مبتنــی ب
و از ســوی دیگــر بــه منابــع علمــی و تکنیکــی، 
خصوصــی  بخــش  و  دولتــی  دانشــمندان 

ــت.  ــد اس نیازمن

ــازی  ــٔه آغ ــن نقط ــبکه ها: بی ــناخت ش ش
ــا  ــرد ت ــر ف ــی DNA  ه ــی توال ــک، یعن ژنتی
این جــا  او کــه در  فنوتیــپ  پایانــی  نقطــٔه 
از  مجموعــه ای  اســت،  فــرد  ســالمت 
ــه  ــط ب ــاوت و مرتب ــده، متف ــبکه های پیچی ش
ــیمی و  ــگران بیوش ــد. پژوهش ــود دارن ــم وج ه
ــای  ــته اند تعامل ه ــی توانس ــه تازگ ــکی ب پزش
ــاختاری و  ــدٔه س ــبکه های پیچی ــن ش ــن ای بی
ــر هــم خــوردن نظــم آنهــا  متابولیــک را کــه ب
ســبب از دســت رفتــن ســالمت می شــود، 
ــپ  ــه از ژنوتی ــیری ک ــد. در مس ــی کنن بررس
ــد  ــا چن ــبکه ب ــر ش ــه دارد ه ــپ ادام ــا فنوتی ت
خودتنظیمــی  چرخه هــای  ماننــد  میانجــی 
ایــن  اســت.  مرتبــط  دیگــر شــبکه ها  بــه 
ژن هــای  مدارهــا،  از  پیچیــده  شــبکه های 
متعامــل، محصــوالت ژن هــا، متابولیت هــا و 
اگــر  تشــکیل شــده اند کــه  ســیگنال هایی 
چــه ماننــد مدارهــای مجتمــع الکترونیــک 
ــالف  ــر خ ــا ب ــد؛ ام ــکاری می کنن ــم هم ــا ه ب
ــزای  ــٔه اج ــاً هم ــک، تقریب ــای الکترونی مداره
آنهــا دائمــاً در حــال تغییرنــد و بــر هــم 
ایــن  می تــوان  امــروزه  می گذارنــد.  اثــر 
ــده  ــده را در محیط هــای زن سیســتم های پیچی
بــا روش هــا و ابزارهــای رایانــه ای تحلیــل کــرد 
و دریافــت کــه تغییــر هــر جــزء چــه اثــری بــر 
ــن  ــون بســیاری از ای ــا کن ُکل سیســتم دارد. ت
اجــزا، مدارهــا و تعامل هــا شناســایی شــده اند، 
امــا هنــوز شــناختی کلــی و واقعــی از آنهــا بــه 
ــن  ــان نوی ــت. زیست شناس ــده اس ــت نیام دس
ــه ای و  ــای رایان ــا آنالیزه ــادی را ب ــِش بنی دان
ــد  ــعی می کنن ــد و س ــی درهم می آمیزن فیزیک
رویدادهــای پیچیــده ای ماننــد چگونگــی رشــد 
و نمــو جنیــن یــا چگونگــی تمایــز ســلول های 
ــی  ــی بررس ــی کل ــی را در نمای ــتگاه ایمن دس
کننــد. یکــی از پیچیده تریــن، جالب تریــن و 
شــبکه های  شــبکه ها،  کم شناخته شــده ترین 
نورونی انــد کــه بــرای یادگیــری، حافظــه، 
همــکاری  هــم  بــا  شــناخت  و  حرکــت 

 . می کننــد

ــه  ــده ب ــتم های پیچی ــه ی سیس مطالع
ــور  ــان ط ــان: هم ــتقیم در انس ــور مس ط
ــداران  ــردن روی جان ــم، کار ک ــاًل گفتی ــه قب ک
ــیاری  ــون بس ــت؛ چ ــر اس ــیار پرثم ــدل بس م
ــم در  ــد و متابولیس ــی رش ــیرهای اساس از مس
مســیر تکامــل حفــظ شــده اند و علــم ژنومیــک 
تفاوت هــا و شــباهت های بیــن جانــداران را بــه 
ــن  ــد. بنابرای ــکار می کن ــروح آش ــه ای مش گون
روش هــای  و  فنــون  در  کــه  پیشــرفت هایی 
ــه  ــه ای ب ــی رایان ــرداری و زیست شناس تصویرب
ــا  ــد ت ــک می کنن ــا کم ــه م ــد، ب ــت آمده ان دس
اطالعاتــی از جانــداراِن مــدل بــه دســت آوریــم 

ــم.  ــم دهی ــان تعمی ــه انس ــا را ب و آنه

رویکــرد دیگــر بررســی محصــوالت نهایــی 
فعالیــت ژن هاســت کــه شــامل مجموعــٔه 
هســتند.  متابولیت هــا  و  پروتئین هــا 
پروتئــوم )مجمــوع  فناوری هــای شناســایی 
)مجمــوع  متابولــوم  و  پروتئین هــا( 
ــه  ــه( ک ــک نمون ــود در ی ــای موج متابولیت ه
هنــوز ناتوان تــر و در عیــن حــال گران تــر 
گونــه ای  بــه  توالی یابی انــد،  فناوری هــای  از 
ــات  ــی از مایع ــد نمایه های ــرای تولی ــده ب فزاین
بــدن ماننــد خــون، عــرق و ادرار بــه کار گرفتــه 
اصلــی  محصــوالت  شــامل  کــه  می شــوند 
و جانبــی فرایندهــای متابولیــک هســتند و 
فعالیــت ژنــوم فــرد را همــراه بــا فعالیــت 
ــد.  ــوم اختصاصــی او مشــخص می کنن میکروبی
بــرای  مثــاًل  می تــوان  را  نمایه هــا  ایــن 
طراحــی داروهــای اختصاصــی شــخصی، یعنــی 
ــراد در  ــای اف ــا تفاوت ه ــه در آنه ــی ک داروهای
ــز در نظــر  ــی نی ــواد داروی ــه و ترکیــب م تجزی

ــت.  ــه کار گرف ــت، ب ــده اس ــه ش گرفت
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نوشــتار 
ــر  ــر ب زی
یــه ی  پا
مطالــب 
ئــه  ا ر ا
ه  شــد
ســط  تو
در  اینجانــب 
 29 چهارشــنبه  روز 
تحــت   ،1393 مــاه  بهمــن 
ــا  ــوان تکامــل پرســلولی ها بن عن
ــترده  ــت گس ــه عل ــت. ب ــده اس ش
ــه  ــن ب ــدم از پرداخت ــودن موضــوع، الزم دی ب
ــالش  ــمینار ت ــن س ــزم. در ای ــات بپرهی جزئی
کــردم بــه تصویــری کلــی از عوامــل موثــر در 
ــه  شــکل گیری نخســتین پرســلولی ها پرداخت
و ســپس بــه رویدادهــای مهــم در ســیر 
ــم. ــاره کن ــا اش ــی در آن ه ــش پیچیدگ افزای

مقدمه

از تنهــا  شــاید بتــوان گفــت کــه یکــی 
روندهــای کلــی تکاملــی در طــول تاریــخ 
پیچیدگــی  افزایــش  زمیــن،  روی  حیــات 
ــوده  ــده ب ــتم های زن ــی سیس ــله مراتب سلس
از  پیچیدگــی  افزایــش  از  منظــور  اســت. 
ــا،  ــداد ژن ه ــش تع ــاً افزای ــدگاه، لزوم ــن دی ای
ــز  ــلول های تمای ــواع س ــا ان ــوم ی ــدازه ی ژن ان
یافتــه نیســت. از ایــن دیــدگاه، منظــور از 
افزایــش پیچیدگــی، شــکل گیری ســطوح 
ــی  ــه در ط ــازماندهی اســت ک ــدی از س جدی
ــرد«  ــر »ف ــه پیش ت ــی ک ــای تکامل آن واحده
ــای  ــه زیرواحده ــل ب ــدند تبدی ــده می ش نامی
شــاید  البتــه  می گردنــد.  جدیــد  »فــرد« 
دهــه  ســه  از  بیــش  کــه  گفــت  بتــوان 
ــی  ــرش در زیست شناس ــن نگ ــه ای ــت ک نیس
ــش  از آن،  ــت. پی ــه اس ــکل گرفت ــی ش تکامل
ــر  ــن1، بیش ت ــق نوی ــخصاً در دوران تلفی مش
خــود  توجــه  تکاملــی  زیست شناســان 
گونــه  مفهــوم  هم چــون  مباحثــی  بــه  را 
وگونه زایــی، ژنتیــک جمعیــت و الگوهــای 
تکاملــی کالن معطــوف کــرده بودنــد و کمتــر 
بــه توضیــح مســائلی ماننــد تضــاد و همــکاری 
ــار  ــتین ب ــه نخس ــی ک ــد، در حال می پرداختن
ــاره  ــن ب ــا در ای ــتگاه گونه ه ــن در خاس داروی

ــود. ــرده ب ــث ک بح

نتیجــه ی  در  گذشــته،  دهــه ی  چنــد  در 
دربــاره ی  گرفتــه  صــورت  بحث هــای 
ــه ی انتخــاب  ســطوح انتخــاب طبیعــی، نظری
چندســطحی پیشــنهاد شــده اســت کــه 

1- دورانی از تاریخ نظریه ی تکاملی در اوایل قرن 
بیستم که ژنتیک مندلی و تکامل داروینی با یک دیگر 

تلفیق شدند.

ــی آن  ــن ویژگ ــت مهم تری ــوان گف ــاید بت ش
ــرای  ــبی ب ــات مناس ــه توضیح ــت ک ــن اس ای
ســازماندهی  ســطوح  پیدایــش  چگونگــی 
ــارت  ــه عب ــا ب ــد، ی ــنهاد می ده ــتی پیش زیس
دیگــر، ایــن کــه »فــرد« جدیــد چگونــه 
پدیــد  پیشــین  »افــراد«  گردهم آیــی  از 
می آیــد. در ایــن نظریــه انتخــاب طبیعــی 
بــه چنــد ســطح از ســازماندهی زیســتی 
ــده و در  ــبت داده ش ــان نس ــور همزم ــه ط ب
ــد  ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــی می ش ــا بررس آن ه
ــد:  ــار رخ داده باش ــن ب ــوق چندی ــداد ف روی
آزاد،  ژن هــای  از  ژنوم هــا  شــکل گیری 
یوکاریوت هــا از پروکاریوت هــا، پرســلولی ها 
از تک ســلولی ها و جوامــع از افــراد )اینجــا 
ــت(؛ و  ــام آن اس ــای ع ــرد، معن ــور از ف منظ
از آن، بــه نظــر می رســد قواعــد  مهم تــر 
ــاً یکســان  ــی عمدت ــر چنیــن تغییرات حاکــم ب
ایــن  مطالعــه ی  از  قواعــد  ایــن  بوده انــد. 
ــن  ــرات برداشــت می شــوند و یکــی از ای تغیی

پرسلولی هاســت. پیدایــش  تغییــرات، 

روابــط بیــن ســلول ها: فیزیکــی و 
شــیمیایی

ــلولی ها و  ــن تک س ــه بی ــی ک ــتین تفاوت نخس
ــات  ــد، ارتباط ــم می آی ــه چش ــلولی ها ب پرس
ــن  ــر بی ــر و پایدارت فیزیکــی بســیار معنی دارت
ــداران پرســلولی اســت. ایــن  ســلول ها در جان
الزمــه  ابتدایی تریــن  احتمــاال  ارتباطــات 
ــرا  ــتند، زی ــلولی ها هس ــش پرس ــرای پیدای ب
تــا  ایــن رویــداد  بــرای  بقیــه ی شــرایط 
انــدازه ی زیــادی وابســته بــه ارتبــاط فیزیکــی 
ــی از  ــل نوع ــود حداق ــاالً وج ــتند. احتم هس
ارتبــاط فیزیکــی بــرای پرســلولی شــدن 
الزامــی اســت. علــت ایــن موضــوع هــم تقریبــاً 
روشــن اســت؛ بــدون وجــود ســاختار پایــداری 
کــه ارتباطــات بیــن ســلول ها را تســهیل 
کنــد، یــا بــه عبــارت دیگــر احتمــال رخ دادن 
میان کنش هــای بیــن ســلولی را بــه طــرز 
قابــل توجهــی افزایــش دهــد، ایــن ارتباطــات 
و میانکنش هــا بــه صــورت تصادفــی خواهنــد 
تکامــل  ادامــه ی  بــرای  فرصتــی  و  مانــد 

ــت. ــد داش نخواهن

پرســلولی ها  بیــن  فیزیکــی  ارتباطــات 
پدیــد  مختلفــی  روش هــای  از  می تواننــد 
آینــد. بــرای مثــال در گیاهــان و قارچ هــا ایــن 
ارتباطــات از طریــق دیــواره ی ســلولی ایجــاد 
شــده اند، در حالــی کــه در جانــوران کــه فاقــد 
دیــواره ی ســلولی هســتند، ایــن ارتباطــات از 
پروتئینی-غشــایی  کمپلکس هــای  طریــق 
ماننــد دســموزوم ها، و اتصــال برخــی دیگــر از 
ــای  ــه پروتئین ه ــا ب ــد اینتگرین ه ــا مانن آن ه

ماتریکــس برون ســلولی شــکل گرفته انــد.

ــن  ــات بی ــه ارتباط ــت ک ــخص اس ــه مش البت
ختــم  فیزیکــی  ارتباطــات  بــه  ســلولی 
نمی گــردد. بــا وجــود الزامی بــودن حــدی 
یــا  ارتباطــات  ایــن  فیزیکــی،  ارتبــاط  از 
کــه  هســتند  شــیمیایی  میانکنش هــای 
پرســلولی ها  پیدایــش  بــه  منجــر  نهایتــا 
می تواننــد  ارتباطــات  ایــن  می شــوند. 
ــی،  ــده ی فیزیولوژیک ــیار پیچی ــبکه های بس ش
ــکیل  ــی را تش ــاری و تکوین ــی، رفت متابولیک
ــنهاد  ــی پیش ــای فیلوژنتیک ــد. پژوهش ه دهن

تصویر1: سناریوی تحرک/تولید مثل. در تصویر سلول های میتوزکننده و سلول های تاژک دار نشان داده شده اند. فرض بر این 
است که سلول ها نمی توانند هر دو عمل را همزمان انجام دهد.
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بــرای  مذکــور  الزامــات  کــه  می دهنــد 
تاکســون های  در  پرســلولی ها  شــکل گیری 
ــود  ــدازه ای وج ــا ان ــز ت ــا نی ــه آن ه ــک ب نزدی
دارد. بــرای مثــال، برخــی از ژن هــای کلیــدی 
تکوینــی جانــوران در کوانوفالژالتــا نیــز یافــت 

ــت. ــده اس ش

پیدایش پرسلولی ها

سناریو ی تحرک/تولید مثل

پرســلولی ها  پیدایــش  ابتدایــی  مراحــل 
چگونــه بــوده اســت؟ چندیــن ســناریو بــرای 
توضیــح ایــن تحــول تکاملــی پیشــنهاد شــده 
اســت. یکــی از آن هــا ســناریو ی تحرک/تولیــد 
مثــل مثــل اســت. ایــن ســناریو غیــر از ایــن 
کــه از لحــاظ نظــری طرفــداران زیــادی دارد، 
ــز  ــه ای نی ــات مقایس ــتوانه ی تحقیق دارای پش
ــن  ــه ای ــن فرضی ــی ای ــته ی اصل ــت. هس هس
ــکل گیری  ــه ی ش ــل اولی ــه در مراح ــت ک اس
پرســلولی ها، احتمــاال برخــی ســلول ها در 
ــت دادن  ــا از دس ــش ی ــه ازای کاه ــی ب کلن
ظرفیــت تولیــد مثلــی خــود توانایــی تحــرک 
بیش تــری بــه دســت آورده انــد کــه ایــن امــر 
در درجــه ی نخســت بــه زیــان ایــن ســلول ها 

ــوده اســت. ــی( ب ــه ســود گــروه )کلن و ب

ایــن  کــه  عواملــی  مهم تریــن  از  یکــی 
فرضیــه را منطقــی می ســازد ایــن اســت کــه 
ــداران  ــی جان ــه ای روی برخ ــات مقایس مطالع
ماننــد ولووکالهــا2 نشــان می دهــد کــه در 
ــی  ــن توانای ــی بی ــه ی معکوس ــت رابط حقیق
ــه نظــر  تولیــد مثــل و تحــرک وجــود دارد. ب
می رســد علــت ایــن امــر ایــن واقعیــت باشــد 
کــه یوکاریوت هــا بــرای تقســیم ســلولی 
ــود از  ــرک خ ــی از تح ــل توجه ــش قاب و بخ
ــتگاه  ــد: دس ــتفاده می کنن ــتگاه اس ــک دس ی
ــا اختصــاص دادن  ــی. در نتیجــه، ب میکروتوبول
ــل،  ــن دو عم ــی از ای ــه یک ــتگاه ب ــن دس ای
کاربــری آن در عمــل دیگــر کاهــش می یابــد.

همکاری و تضاد

چگونــه ممکــن اســت ســلول هایی کــه دچــار 
انتخــاب طبیعــی می شــوند از شایســتگی خود 
بــه ســود شایســتگی گــروه بکاهنــد؟ در نــگاه 
نخســت ایــن موضــوع دشــوار می نمایــد. هــر 
ــای  ــه در گروه ه ــلول هایی ک ــد، س ــه باش چ
مــورد نظــر وجــود دارنــد، طبــق تعریــف 
شایســتگی، فراوانــی زاده هــای خــود را در 

ــد. ــش می دهن ــد کاه ــل بع نس

انتخاب خویشاوندی

ایــن تضــاد بیــن ســلول ها را می تــوان از 
ــن  ــی از ای ــود. یک ــل نم ــی ح ــرق مختلف ط
بیــن  ژنتیکــی  تفــاوت  کاهــش  روش هــا، 
کنیــم  فــرض  اگــر  یعنــی  سلول هاســت؛ 
ــر  ــروه از نظ ــکیل دهنده ی گ ــلول های تش س
ــک  ــتند، ی ــان هس ــش یکس ــی کمابی ژنتیک
ــد  ــردن خــود )تولی ــا فداک ــد ب ســلول می توان
مثــل نکــردن و پرداختــن بــه تحــرک( باعــث 
ــع آن  ــه تب ــروه و ب ــتگی کل گ ــود شایس ش
مثــل  تولیــد  کــه  گــروه  از  ســلول هایی 
ــن  ــه ی ای ــد و در نتیج ــش یاب ــد افزای می کنن
ــوم  ــه ژن ــن ک ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ــل، ب عم
ــلول های  ــوم س ــا ژن ــا ب ــلول ها تقریب ــن س ای
ــداکار  ــلول های ف ــت، س ــان اس ــداکار یکس ف
عمــال بــه طــور غیرمســتقیم مــاده ی ژنتیکــی 
ــد.  ــل می کنن ــد منتق ــل بع ــه نس ــود را ب خ
ایــن فراینــد، کــه انتخــاب خویشــاوندی3 نــام 
دارد، نخســتین بــار بــرای توضیــح رفتارهــای 

Volvocales �2
Kin selection �3

ــوع همــکاری  ــه ایــن ن ــود. ب پایــدار خواهــد ب
در  کــه  می شــود  گفتــه  هم نیــروزادی7 
دوراهــی زندانــی بــه ایــن معناســت کــه اگــر 
طــرف مقابــل همــکاری کنــد، زندانــی مــورد 
ــا  ــرد ت ــری بب ــود بیش ت ــکاری س ــر از هم نظ

ــو دادن. از ل

در ایــن صــورت، مشــکل باقی مانــده ایــن 
از  جمعیتــی  چگونــه  کــه  بــود  خواهــد 
وهلــه ی  در  می تواننــد  همکاری کننــدگان 
شــکل  لودهنــدگان  از  جمعیتــی  از  اول 
ــی  ــت، یعن ــوال b<d اس ــه معم ــرد؛ چراک بگی
ــل،  ــردن طــرف مقاب ــکاری نک در صــورت هم
فــرد بهتــر اســت همــکاری نکنــد. بــرای حــل 
ــوق  ــه اشاره شــده در ف ــه نکت ــن مشــکل، ب ای
ــه  ــاوند ب ــراد خویش ــر اف ــم: اگ ــاز می گردی ب
قــرار  هــم  کنــار  پیش بینی پذیــری  طــرز 
بــا  می تواننــد  همکاری کننــدگان  گیرنــد، 
احتمــال قابــل قبولــی از اطرافیــان خــود 

ــند. ــته باش ــکاری داش ــع هم توق

ابرچرخه و تصحیح گر تصادفی

مــدل دوراهــی زندانــی را می تــوان زمانــی بــه 
کار بــرد کــه فقــط یــک نــوع همکاری کننــده 
ــارت دیگــر،  ــه عب ــا ب وجــود داشــته باشــد، ی
ــر  ــد. در غی ــن باش ــکاری ممک ــوع هم ــک ن ی
ــکاری  ــازی هم ــرای مدل س ــورت، ب ــن ص ای
ــر  ــه و تصحیح گ ــدل ابرچرخ ــوان از دو م می ت

تصادفــی اســتفاده نمــود.

ابرچرخه

در مــدل ابرچرخــه فــرض بــر ایــن اســت کــه 
ــود دارد  ــدگان وج ــتمی از همکاری کنن سیس
ــدی  ــت بع ــه فعالی ــا ب ــدام از آن ه ــر ک ــه ه ک
می تــوان  مثــال  بــرای  می کنــد.  کمــک 
فــرض نمــود فعالیــت A بــه B ،B بــه C ،C بــه 
D و در نهایــت D بــه A وابســته اســت. در این 
ــدگان  ــک از همکاری کنن ــر ی ــر ه صــورت، اگ
همــکاری نکنــد، بــه ضــرر خــودش نیــز 
ــت  ــوان گف ــن می ت ــود. همچنی ــام می ش تم
نــوع  از  همکاری کننــدگان  ایــن  رابطــه ی 
همــکاری  ســود  چراکــه  هم نیروزادیســت؛ 
ــدگان  ــی از همکاری کنن ــا در جمعیت در آن ه

ــت. ــر از زیــان آن اس بیش ت

تصحیح گر تصادفی

در ایــن مــدل، فــرض بــر ایــن اســت کــه کل 
ــری  ــای کوچک ت ــه زیرجمعیت ه ــت ب جمعی
تقســیم شــده اســت کــه در کنــار هــم 
زندگــی می کننــد و هنــگام تولیــد مثــل، 
ــک  ــوند. در ی ــوط می ش ــم مخل ــا ه ــه ب هم
ــم دو  ــرض کنی ــر ف ــاده اگ ــیار س ــت بس حال

Synergism -7

یــک   ،Choanoeca perplexa تصویــر2: 
نوفــالژالت. کوا

 در هر تحول 
عمده ی 

تکاملی که 
منجر به 

پدیدآمدن 
»فرد«ی نو 
می گردد، 
نیاز است 

که الزمه ی 
تکامل 

داروینی، 
یعنی وجود 

وراثت پذیری 
شایستگی از 
یک سطح به 
سطح بعدی 
منتقل گردد.

“

”C D

C a b
D c d

فداکارانه در جانوران پیشنهاد شد.

ــت انتخــاب  ــه ی موفقی ــه الزم ــت شــود ک دق
اجســام  کــه  اســت  ایــن  خویشــاوندی 
خویشــاوند بــه طــور پیش بینی پذیــری بــا 
ــد  ــاط می توان ــن ارتب ــند. ای ــط باش ــم مرتب ه
ــووکال  ــی ول ــد )کلن ــی باش ــاختاری فیزیک س
)زنبــور  رفتــاری  یــا  کوانوفــالژالت(  یــا 
ــم  ــدان مه ــات چن ــوع ارتباط ــی ن عســل(، ول
ــاوندان  ــه خویش ــن اســت ک ــم ای نیســت. مه
ــد  ــرار بگیرن ــم ق ــار ه ــی کن ــا احتمــال خوب ب
ــرود. ــه هــدر ن ــا رفتارهــای فداکارانه شــان ب ت

سودهای پیش برنده

ــه  ــه اصــوالً تحــرک ب ــن ک ــت ای ــاال عل احتم
ســود گــروه اســت ایــن اســت کــه مثــال یــک 
کلنــی از جلبکهــای ســبز متحــرک بهتــر 
می توانــد خــود را در معــرض نــور قــرار دهــد. 
بزرگ تــر  کلنی هــا ســپس  این کــه  البتــه 
ــته  ــی داش ــل مختلف ــد دالی ــوند می توان می ش
باشــد، از جملــه بهبــود فرایندهــای تحــرک و 
تولیــد مثــل از طریــق تقســیم کار و افزایــش 

ــتازی. ــیدن هومئوس ــا بهبود بخش ــی ی کارای

مدل سازی همکاری

مدل ســازی  اکولوژیــک،  روابــط  میــان  در 
ــه  ــوارتر از بقی ــکاری دش ــه ی هم ــرای رابط ب
ــکاری در  ــش هم ــه پی ــد ده ــا چن ــت و ت اس
قیــاس بــا روابطــی همچــون شــکارگری، 
ــرار  ــا مبــارزه، کمتــر مــورد توجــه ق انگلــی ی
ــرای  ــوان ب ــال، می ت ــن ح ــا ای ــت. ب می گرف
از مدل هــای مختلفــی  توضیــح همــکاری 
یــا   ، ابرچرخــه4  بــازی،  نظریــه ی  ماننــد 

تصحیح گــر تصادفــی5 اســتفاده کــرد.

نظریه ی بازی

هنگامــی کــه بحــث از تضــاد و همــکاری بــه 
ــرای  ــب ب ــزد مناس ــک نام ــد، ی ــان می آی می
توضیــح آن نظریــه ی بــازی بــه نظــر می رســد. 
ــه،  ــن نظری ــای ای ــاده ترین مدل ه ــی از س یک
ــه در آن دو  ــت ک ــی اس ــی زندان ــدل دوراه م
بــه  و  فرضــی دســتگیر شــده  اند  زندانــی 
هــر یــک فرصــت لــو دادن دیگــری داده 
می شــود. در صــورت لــو دادن، زندانــی در 
ــو  ــرد و در صــورت ل مجــازات تخفیــف می گی
نرفتــن، زندانــی آزاد می گــردد، در حالــی کــه 
ــی  ــدادن، زندان ــو ن ــن و ل ــو رفت ــورت ل در ص
ــدول  ــود. ج ــازات می ش ــل مج ــور کام ــه ط ب
ســود و زیــان زندانــی بــه صــورت زیــر اســت.

زیــان  و  ســود  جــدول   :1 جــدول   
و   )C( میانکنش هــای همــکاری کننــدگان 
ــو دهنــدگان )D(. حــروف کوچــک نشــانگر  ل
امتیــاز )شایســتگی( اســتراتژی چــپ در برابــر 

اســتراتژی بــاال هســتند.

ــه در آن  ــک ESS6، ک ــه ی ــیدن ب ــرای رس ب
ــد کــه اگــر  ــد دی ــدار باشــد، بای همــکاری پای
داشــته  همکاری کننــدگان  از  جمعیتــی 
ــق  ــد موف ــده می توان ــک لودهن ــا ی باشــیم، آی
ــا در  ــرایط تنه ــن ش ــده در ای ــد؟ لودهن باش
صورتــی می توانــد موفــق باشــد کــه a<c، یــا 
ــه عبــارت دیگــر اگــر a>c باشــد همــکاری  ب

Hypercycle -4

Stochastic Corrector -5

Evolutionarily Stable Strategy -6
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هــر  و  دارد  وجــود  همکاری کننــده  نــوع 
یــک از ایــن زیرجمعیت هــا از شــش فــرد 
ــرض  ــر ف ــن اگ تشــکیل شــده اســت. همچنی
ــه  ــت ک ــر اس ــی موفق ت ــر جمعیت ــم زی کنی
ــد  ــدگان در آن 1:1 باش ــبت همکاری کنن نس
ــراد  ــری اف ــم قرارگی ــار ه ــه در کن ــن ک و ای
ــکاری در  ــد؛ هم ــی باش ــل تصادف ــر نس در ه
ــود چــرا کــه  ایــن جمعیــت پایــدار خواهــد ب
کمابیــش  همکاری کننــده  دو   1:1 نســبت 

ــد. ــد مان ــت خواه ثاب

بــه نظــر می رســد حداقــل در مراحــل اولیــه ی 
پیدایــش پرســلولی ها، همکاری هــا از نــوع 
ــوده  ــه فــداکاری حقیقــی8 ب هم نیــروزادی و ن
باشــند، چراکــه فــداکاری حقیقــی باعــث 
شــده،  ســلول ها  شایســتگی  پایین آمــدن 
در حالــی کــه هم نیــروزادی می توانــد بــه 
طــور غیــر مســتقیم )مثــال در صــورت وجــود 
انتخــاب خویشــاوندی( شایســتگی ســلول ها را 

ــاال ببــرد. ب

نوع تولید مثل

شــایان ذکــر اســت کــه در هــر تحــول 
ــه پدیدآمــدن  عمــده ی تکاملــی کــه منجــر ب
»فــرد«ی نــو می گــردد، نیــاز اســت کــه 
الزمــه ی تکامــل داروینــی، یعنــی وجــود 
ســطح  یــک  از  شایســتگی  وراثت پذیــری 
بــه ســطح بعــدی منتقــل گــردد، یعنــی 
ــد  ــطح جدی ــد در س ــی بتوان ــاب طبیع انتخ
ــوان  ــه بت ــد و در نتیج ــل کن ــده عم ایجادش
ــتی  ــه راس ــطح را ب ــن س ــغال کنندگان ای اش
ــده،  ــن پدی ــرای رخ دادن ای ــد. ب ــرد« نامی »ف
ــطح  ــراد در س ــا درون اف ــت تفاوت ه می بایس
جدیــد کاهــش یافتــه و بیــن ایــن افــراد 
از  می توانــد  رخ داد  ایــن  یابنــد.  افزایــش 
ــد. ــاق افت ــاوندی اتف ــاب خویش ــق انتخ طری

ــروه  ــاز در گ ــورد نی ــی م ــباهت ژنتیک ــا ش ام
ــه  ــی انتخــاب خویشــاوندی چگون ــرای کارای ب
می توانــد پدیــد آیــد؟ یــک روش بســیار 
ــک  ــی از ی ــر کلن ــه ه ــت ک ــن اس ــد ای کارآم
ــا تعــداد کمــی ســلول تشــکیل شــود. اگــر  ی
ایــن تعــداد کــم همــان یــک باشــد، مــاده ی 
ژنتیکــی همــه ی ســلول های کلنــی، مگــر در 

ــود. ــد ب ــش، یکســان خواه صــورت جه

جهش

ژنتیکــی  یکسان ســازی  وجــود  بــا 
ســلول های  تعــداد  کم بــودن  از  حاصــل 
ــان  ــش همچن ــی، جه ــکیل دهنده ی کلن تش
در برخــی ســلول ها رخ می دهــد و باعــث 
البتــه بیش تــر  افزایــش تنــوع می گــردد. 
ــتگی  ــری روی شایس ــاال تاثی ــا احتم جهش ه
گــروه ندارنــد، امــا دو گــروه از جهش هــا 
ــب  ــود جل ــه خ ــا را ب ــه م ــه توج ــتند ک هس

Altruism -8

می کننــد: یکــی جهش هــای خودخــواه، و 
ــای  ــرب9. جهش ه ــای مخ ــری جهش ه دیگ
خودخــواه آن هایــی هســتند کــه مثــال باعــث 
تولیــد مثــل بی رویــه ی ســلول دارای جهــش 
طریــق  ایــن  از  و  می شــوند  نظــر  مــورد 
بــرده  بــاال  را  خــود  لوکــوس  شایســتگی 
ــد.  ــن می آورن ــروه را پایی ــتگی گ ــی شایس ول
در عــوض جهش هــای مخــرب نــه تنهــا 
شایســتگی گــروه را، بلکــه شایســتگی ســلول 

حامــل خــود را نیــز کاهــش می دهنــد.
تعدیل گرها10

بــا  جهــش،  نــرخ  ثابت بــودن  فــرض  بــا 
بزرگ ترشــدن کلنی هــا مقــدار جهش هــای 
خواهــد  بیش تــر  آن هــا  در  تجمع یافتــه 
بــود. بنابرایــن بــرای بزرگ ترشــدن گــروه 
ــد  ــل یابن ــی در آن تکام ــت صفت های الزم اس
ــری  ــا جلوگی ــرب جهش ه ــرات مخ ــه از اث ک
نوعــی  بــه  بایــد  صفت هــا  ایــن  کننــد. 
ــد  ــن و تولی ــد تکوی ــروه، مانن ــای گ فراینده
مثــل آن را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد. بــه نظــر 
می رســد ســه نــوع از ایــن صفــات در تکامــل 
داشــته اند:  عمــده ای  نقــش  پرســلولی ها 
شــکل گیری  فرایندهــای  کــه  صفاتــی 
ســلول های زایشــی، خودکشــی ســلولی و 
خود-پلیســی11 را کنتــرل می کننــد. اهمیــت 
کنتــرل شــکل گیری و حیــات ســلول های 
ــلول ها  ــن س ــه ای ــت ک ــن اس ــی در ای زایش
و  هســتند  بعــدی  نســل  تولیدکننــدگان 
ــل  ــه حداق ــا ب ــد در آن ه ــن جهــش بای بنابرای
ــا  ــن کار ب ــوران، ای برســد. در بســیاری از جان
ــلول ها  ــر س ــلول ها از دیگ ــن س ــازی ای جداس
ــن انجــام می شــود.  ــه ی تکوی در مراحــل اولی
خودکشــی ســلولی یــک فراینــد تکوینــی 
ــن  ــرای تکوی ــه ب ــت، چراک ــم اس ــیار مه بس
از  تعــدادی  اســت  الزم  معمــوال  مناســب 
برنامه ریــزی شــده ای  بــه طــور  ســلول ها 
ــن خودکشــی ســلولی  حــذف شــوند. همچنی
ــاده ی  ــدن م ــراب ش ــل خ ــه دلی ــد ب می توان
طریــق،  ایــن  از  باشــد.  ســلول  ژنتیکــی 
مخــرب  اثــرات  از  می توانــد  ارگانیســم 
البتــه  کنــد.  جلوگیــری  جهش یافته هــا 
فراینــد خودکشــی ســلولی بــه تنهایــی عمــل 
نمی کنــد: ســلول های در حــال خودکشــی 
ــد.  ــن می رون ــی از بی توســط ســلول های ایمن
همچنیــن ســلول های ایمنــی نقــش عمــده ای 
جهش یافتــه ای  ســلول های  نابــودی  در 
ــد  ــی نمی زنن ــه خودکش ــت ب ــه دس ــد ک دارن

)خود-پلیســی(.

روی  تعدیل گرهــا  ایــن  تکامــل  تاثیــر 
جهش هــای مخــرب و خودخــواه متفــاوت 
اســت. ایــن صفــات باعــث کاهــش شایســتگی 
جهش هــای خودخــواه می شــوند در حالــی 
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کــه شایســتگی فــرد را بــاال می برنــد. در 
جهش هــای  وقــوع  صــورت  در   عــوض، 
ــتگی  ــا شایس ــه تنه ــا ن ــرب، تعدیل گره مخ
ــاال  ــز ب ــلول را نی ــتگی س ــه شایس ــرد بلک ف

. نــد می بر

حــال ایــن پرســش پیــش می آیــد کــه 
قبــال  در  می تواننــد  چگونــه  تعدیل گرهــا 
ــه  ــا ب ــد ی ــل یابن ــرب تکام ــای مخ جهش ه
عبــارت دیگــر، تکامــل آن هــا چــرا بــرای 
ارگانیســم ســودمند اســت؟ پاســخ ایــن اســت 
کــه تعدیل گرهــا در قبــال ایــن جهش هــا 
ــر  ــب بیش ت ــه مرات شایســتگی ارگانیســم را ب
از شایســتگی ســلول ها افزایــش می دهنــد، 
ــر  ــم های بزرگ ت ــل ارگانیس ــه تکام ــزی ک چی

می نمایــد. تســهیل  را  پیچیده تــر  و 

صفت هــای  جنبــه ی  مهم تریــن  شــاید 
تعدیل گــر ایــن باشــد کــه ایــن صفت هــا 
نخســتین ویژگی هــای نوظهــور12 در پیدایــش 
ــت  ــوان گف ــی می ت ــلولی ها هســتند، یعن پرس
ایــن صفــات نمی تــوان  در عــدم حضــور 
نامیــد.  پرســلولی  جانــدار  را  کلنی هــا 
ــات و  ــن صف ــر ای ــل بیش ت ــن، تکام همچنی
دیگــر صفــات خــاص پرســلولی ها، چــون 
انــدازه ی  بیشــینه ی  بزرگ ترشــدن  باعــث 
باعــث  می تواننــد  می شــوند  ارگانیســم 
)بازخــورد  شــوند  خــود  بیش تــر  تکامــل 
ــه  ــل هرچ ــن تکام ــالوه ای ــه ع ــت(، و ب مثب
بیش تــر می توانــد باعــث برگشــت ناپذیری 
از حالــت پرســلولی بــه حالــت کلنــی گــردد، 
چــرا کــه ســلول ها توانایــی تولیــد مثــل 

مســتقل را از دســت خواهنــد داد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه فشــار تکاملــی بــرای 
تاکســون ها  بیــن  تعدیل گرهــا  پیدایــش 
مثــال، جهش هــای  بــرای  اســت.  متغیــر 
ــوران،  ــه جان ــان، نســبت ب خودخــواه در گیاه
شایســتگی  روی  کمتــری  بســیار  تاثیــر 
ــرک  ــه تح ــرا ک ــت، چ ــد داش ــاه خواهن گی
وجــود  دلیــل  بــه  گیاهــی  ســلول های 
ــر از  ــیار کم ت ــا بس ــلولی در آنه ــواره ی س دی

اســت. جانــوری  ســلول های 

تکامل بیش تر پرسلولی ها

اپی ژنتیک

در تکامــل پرســلولی ها، تغییــرات اپی ژنتیکــی 
ــا  ــد؛ چراکــه ب ــدا می کنن نقــش دوچنــدان پی
افزایــش انــدازه ی پرســلولی، فرصــت تقســیم 
ــه  ــیم کار ب ــده و تقس ــا ش ــر محی کار بیش ت
شــرطی بیــن ســلول های دارای ژنــوم مشــابه 
ممکــن اســت کــه بیــان ژن بیــن آن هــا 
متفــاوت باشــد و بــدون تغییــرات اپی ژنتیکــی، 
ــلول ها  ــن س ــان ژن بی ــاوت در بی ــتن تف داش

ــود. بــس دشــوار خواهــد ب

افزایش یکپارچگی

ــلولی ها،  ــل پرس ــد در تکام ــر می رس ــه نظ ب
بــه ویــژه جانــوران، یکپارچگــی از طریــق 
پیدایــش زیرواحدهــای سیســتم )اندام هــا، 
اســت.  یافتــه  افزایــش  و...(  دســتگاه ها 
ــوع  ــد از ن ــی می توان ــش یکپارچگ ــن افزای ای
ســاختاری )دســت(، فیزیولوژیکــی )معــده( و 
ــی در  ــک های فرض ــد )دیس ــی باش ــا تکوین ی
حشــرات(. البتــه یــک زیرواحــد می توانــد بــه 
ــق  ــا تعل ــر از زیرواحده ــا بیش ت ــوع ی ــک ن ی
را  تخمدان هــا  و  بیضه هــا  دو  هــر  گیــرد: 
می تــوان در هــر ســه نــوع طبقه بنــدی کــرد.
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تصویر3: با وجود اندازه ی بسیار بزرگ، تخم بزرگترین پرندگان )در این مورد elephant bird( نیز تنها 
یک سلول زیگوت در بر دارد.
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پیدایــش ایــن زیرواحدهــا یــا مدول هــا13 
را  بیش تــر  هرچــه  کار  تقســیم  شــرایط 
ایــن  و  می ســازند  فراهــم  جانــدار  بــرای 
انجــام  تخصصی شــدن  طریــق  از  را  کار 
ــن  ــده ای ــن پدی ــج ای ــی از نتای ــد. یک می دهن
ــت  ــش فردی ــش از پی ــدار بی ــه جان ــت ک اس
ســلول های  کــه  معنــا  بدیــن  می یابــد، 
تشــکیل دهنده ی آن، بــه دلیــل وابســتگی 
ــرای  ــود را ب ــی خ ــلول ها، توانای ــر س ــه دیگ ب

می دهنــد. از دســت  مســتقل  زندگــی 

ــلول در  ــطح س ــاب در س ــاد و انتخ تض
پرســلولی های پیشــرفته

ــه شــد کــه در تکامــل پرســلولی ها، الزم  گفت
ــی و در نتیجــه ی آن  ــوع ژنتیک ــه تن اســت ک
تضــاد و انتخــاب بیــن ســلول ها کاهــش یافتــه 
ــروه  ــه ســطح گ ــری شایســتگی ب و وراثت پذی
ــا ایــن بدیــن معناســت  منتقــل شــود. امــا آی
ــک  ــلول های ی ــن س ــه تضــاد و انتخــاب بی ک
ــار  ــرد زیان ب ــرای ف ــا ب ــلولی حتم ــرد پرس ف
اســت؟ در واقــع بــه نظــر می رســد کــه 
ســلول ها  بیــن  انتخــاب  نیســت.  چنیــن 
ــت  ــول اس ــیار معم ــوران بس ــل در جان حداق
ــن  ــای بی ــوع انتخاب ه ــن ن ــورد از ای و ســه م
ســلولی بســیار شناخته شــده و پراهمیــت 
عصبــی،  سیســتم های  تکویــن  هســتند: 

ــلی. ــی و تناس ایمن

ــن سیســتم عصبــی، بیــش از نیمــی  در تکوی
ــی از  ــی محیط ــتگاه عصب ــای دس از نورون ه
آن هایــی  نورون هــا  ایــن  می رونــد.  بیــن 
ــا نورون هــای دیگــر  هســتند کــه در رقابــت ب
در ارتبــاط برقــرار کــردن بــا ســلول های دیگــر 
موفــق نشــده و ســپس حــذف می شــوند. چــرا 
ــلول هایی  ــرای س ــرژی ب ــدار ان ــن مق ــد ای بای
بمیرنــد صــرف شــود؟  قــرار اســت  کــه 
احتمــاال مهم تریــن علــت آن ایــن اســت 
نورون هایــی  باقی مانــده  نورون هــای  کــه 
ــی  ــیب های ژنتیک ــن آس ــه کمتری ــتند ک هس
بیــان  بــه  یــا  دیده انــد،  را  اپی ژنتیکــی  و 
هســتند.  نورون هــا  »ســالم ترین«  دیگــر 
ــلی  ــتگاه تناس ــاره ی دس ــتدالل درب ــن اس ای
نیــز صــدق می کنــد: کســر ناچیــزی از تمــام 
گامت هــای تولیــد شــده )چــه نــر و چــه 
ــاده( نســل بعــد را خواهنــد ســاخت، پــس  م
ــا جــای ممکــن ایــن ســلول ها  بهتــر اســت ت

ــد. ــرار گیرن ــاب ق ــورد انتخ م

ــژه  ــه وی ــی، ب ــتم ایمن ــاره ی سیس ــه، درب البت
لنفوســیت های T موضــوع کمــی متفــاوت 
مــورد  نوعــی  بــه  ســلول ها  ایــن  اســت. 
ــی  ــد کــه فقــط آن های ــرار می گیرن انتخــاب ق
ــلول های  ــه س ــبت ب ــه نس ــد ک ــی بمانن باق

ــتند. ــم نیس ــرد مهاج ــود ف خ

انتخاب و سرطان

جهش هــای  موضــوع  آوردن  پیــش  بــا 
در  ســلول ها  بیــن  انتخــاب  و  خودخــواه 
می آیــد.  ذهــن  بــه  ســرطان  پرســلولی، 
ســرطان چیســت؟ در ایــن دیــدگاه، ســرطان 
تنهــا حاصــل جهش هــای خودخــواه  نــه 
اســت، بلکــه حاصــل آن دســته از جهش هــای 
خودخــواه اســت کــه موفــق شــده اند ســدهای 
ــه پشــت  ــرای تقســیم بی روی ــده را ب اعمال ش
ســر بگذارنــد. ایــن ســدها شــامل خودکشــی 
ســلولی و عمــل سیســتم ایمنــی هســتند 
ــد،  ــرار گرفتن ــث ق ــورد بح ــر م ــه پیش ت ک
امــا بــه نظــر می رســد یــک ســد بســیار 
ــاختار  ــود دارد و آن س ــم وج ــر ه ــم دیگ مه
فیزیکــی و شــیمیایی بافت هاســت کــه بــا 
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ــرفت  ــواه از پیش ــای خودخ ــرکوب جهش ه س
آن هــا جلوگیــری می کنــد. در صــورت بــه هــم 
ــا، تنهــا ســلول هایی  خــوردن ســاختار بافت ه
ــد مثــل می شــوند کــه  ــا و تولی ــه بق ــق ب موف
ــت  ــون در حال ــای گوناگ ــت جهش ه ــه عل ب
بــه  نســبت  ولــی  نبــوده،  عــادی موفــق 
ــتند و  ــاوم هس ــی مق ــخت محیط ــرایط س ش
بــا تقســیمات فــراوان بافــت تخریــب یافتــه را 
پــر کــرده و چــون نــرخ تکثیــر باالیــی دارنــد، 
ــراوان خــود  ــه تقســیمات ف پــس از آن نیــز ب
ــور  ــه توم ــل ب ــد تبدی ــه داده و می توانن ادام

ــد. گردن

تحول عمده ی کوچک؟

تک ســلولی ها،  از  پرســلولی ها  تکامــل 
ــی14 اســت.  یکــی از تحــوالت عمــده ی تکامل
ــا،  ــل یوکاریوت ه ــامل تکام ــوالت ش ــن تح ای
جنســیت،  تکامــل  پرســلولی ها،  تکامــل 
تکامــل جوامــع و... هســتند و وجــه مشــترک 
همــه ی آن هــا ایــن اســت کــه در هــر تحــول، 
نحــوه ی انتقــال اطالعــات از یــک نســل 
ــی از  ــد. بعض ــر می کن ــد تغیی ــل بع ــه نس ب
ــلولی ها،  ــل پرس ــد تکام ــوالت، مانن ــن تح ای
از ســازماندهی  پیدایــش ســطح جدیــدی 
زیســتی، یــا پیدایــش »فــرد« جدیــد هســتند 

)تکامــل جنســیت این گونــه نیســت(.

برداشــتن  می دهــد  نشــان  فیلوژنتیــک 
پرسلولی شــدن  بــرای  نخســت  گام هــای 
ــرای  ــدی ب ــای بع ــتن گام ه ــان تر از برداش آس
پیچیده تــر شــدن اســت. پرســلولی ها حداقــل 
ــد،  ــل یافته ان ــتقاًل تکام ــار مس ــت و پنج ب بیس
در حالــی کــه ایــن رقــم بــرای پرســلولی های 
ــه  ــوران( ب ــا و جان ــان، قارچ ه ــده )گیاه پیچی
ــن  ــر ای ــن ام ــت ای ــاید عل ــد. ش ــه می رس س
ــاره  ــدا اش ــه در ابت ــه ک ــه همان گون ــد ک باش
ــی،  ــن تحــول تکامل ــرای ای ــواد الزم ب شــد، م
ماننــد ابــزارآالت ژنتیکــی مــورد نیــاز، فراهــم 

ــوده اســت. ب

جمع بندی
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مهم تریــن  از  یکــی  پرســلولی ها  تکامــل 
ــوده اســت.  ــل ب ــخ تکام تحــوالت عمــده تاری
طبــق فرضیــات و نظریــات فعلــی، عامــل 
ــده ی ایــن تحــول، حداقــل در ابتــدا،  پیش برن
ســود ناشــی از همــکاری و انــدازه ی بزرگ تــر 
ــص و  ــش تخص ــا افزای ــا ب ــت. بعده ــوده اس ب
پرســلولی ها  پیچیده ترشــدن  کار،  تقســیم 

ــت. ــر گش ــز میس نی

چگونگــی  توضیــح  و  مدل ســازی  بــرای 
ــطح  ــاب چندس ــه ی انتخ ــول، نظری ــن تح ای
بــه نظــر می رســد،  مناســب ترین نظریــه 
ــی  ــی چگونگ ــه بررس ــت ب ــادر اس ــه ق چراک
یــک  از  شایســتگی  وراثت پذیــری  انتقــال 

ــردازد. ــر بپ ــطح دیگ ــه س ــطح ب س

ــلولی ها  ــع تک س ــوان تجم ــه بت ــن ک ــرای ای ب
کــه  اســت  نیــاز  نامیــد،  پرســلولی  را 
ــد،  ــطح جدی ــاص س ــور خ ــای نوظه ویژگی ه

بــرای مثــال تعدیل گرهــا پدیــد بیاینــد.
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ــی کــه روشــنی بخش زندگــی  نورهــای زیبای
بــرای ســالمتی  مــا هســتند، می تواننــد 
و محیــط زیســت بســیار آسیب رســان 
باشــند .نورهــای مصنوعــی فوایــدی نیــز 
ازجملــه:  بــرای جوامــع زیســتی دارنــد، 
ــان  طوالنی کــردن ســاعات کاری و ایجــاد زم
بــرای  بلکــه  کار  بــرای  نه تنهــا  بیش تــر 
تفریحاتــی کــه بــه نــور احتیــاج دارنــد. 
نــاکارا،  مصنوعــی  نورهــای  کــه  زمانــی 
آن  بــه  غیرضــروری شــوند  و  آزاردهنــده 

آلودگــی نــوری گفتــه می شــود.

جرقه هــای  اولیــن  می تــوان  را  چراغ هــا 
ــه  ــی ک ــت. از زمان ــا دانس ــی در دنی الکتریک
دنیــای مــدرن بــا الکتریســیته آشــنایی پیــدا 
ــا،  ــا، پارک ه ــر خیابان ه ــت، سرتاس کرده اس
پرقــدرت  المپ هــای  بــا  و...  بیلبورد هــا 
روشــن و درخشــان شــده اند، بــه طــوری 
ــا  ــی دنی ــهرهای صنعت ــی از ش ــه در بعض ک
ــری از  ــعاع 320 کیلومت ــا ش ــا ت ــور چراغ ه ن

ــد.   ــت می باش ــل روی ــا قاب ــل هواپیم داخ

کــه  معتقدنــد  پژوهشــگران  از  بســیاری 
ــا  ــرب و دیرپ ــرات مخ ــوری تأثی ــی ن آلودگ
ــات وحــش دارد.  روی ســالمت انســان و حی
از جملــه مــی تــوان بــه ایجــاد ســرطان 
در انســان، تغییــرات هورمونــی )هورمــون 

ــرد. ــاره ک ــن( اش مالتونی

برنــارد1،  جــورج  گفتــه ی  اســاس  بــر 
پروفســور نورولــوژی در دانشــگاه پزشــکی 
ــد کــه  ــت نمی کنن جفرســون، مشــاهدات ثاب
ــت ایجــاد بیمــاری باشــد؛  ــور مصنوعــی علّ ن
ــان  ــده نش ــگاهی کنترل ش ــات آزمایش تحقیق
می دهنــد کــه در معــرض نــور قــرار گرفتــن 
مختل شــدن  باعــث  می توانــد  شــب  در 

 Brainerd, a professor  1

 of neurology at Jefferson Medical

 College, Thomas Jefferson

University in Philadelphia

فیزیولــوژی  و  بــدن  شــبانه روزی  ســاعت 
ــد  ــریع رش ــه تس ــا2 و درنتیج نورواندوکرین ه

ــود. ــور ش توم

ــه گفتــه ی  مختل شــدن ســاعت بیولوژیــک ب
ــان  ــس دپارتم ــی3، رئی ــاول ساسون-کورس پ
ــن،  ــا در اروای ــگاه کلمبی ــوژی دانش فارموکول
ــون  ــان همچ ــی در انس ــه اختالالت ــر ب منج
ــی  ــای قلب ــی، بیماری ه ــردگی، بی خواب افس

ــود. ــرطان می ش ــی و س عروق

نقش هورمون مالتونین

ــد  ــگران معتقدن ــدادی از پژوهش ــارد و تع برن
کــه مالتونیــن ممکــن اســت کلیــد رابطــه ی 
ــد. ــیفت های کاری باش ــینه و ش ــرطان س س

توســط  اســت کــه  مالتونیــن هورمونــی 

Neuroendocrine  2

 3Paolo Sassone-Corsi,  3

 chairman of the Pharmacology

 Department at the University of

California, Irvine

ــان  ــس 2: آس عک

پرســتاره کــه بــه 

روشــنایی  دلیــل 

ــده  ــی آن دی زیبای

. منی شــود

ت
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ــود  ــح می ش ــب ترش ــه آل در ش ــده ی پین غ
تنظیــم  کمک کننــده ی  عنــوان  بــه  و 
ــدن شــناخته می شــود؛  ــک ب ســاعت بیولوژی
ــای  ــی از فعالیت ه ــداز گروه ــن راه ان مالتونی
زیســتی شــامل کاهــش تولیــد و ترشــح 
می شــود.  محســوب  شــب  در  اســتروژن 
یــا  طبیعــی  نــور  حضــور  در  مالتونیــن 
می یابــد.  کاهــش  شــدت  بــه  مصنوعــی 
می دهــد  نشــان  مطالعــات  از  شــماری 
کاهــش تولیــد مالتونیــن باعــث افزایــش 

احتمــال ابتــال بــه ســرطان می شــود.

در ســال  کــه  پیشــگامانه  بررســی  یــک 
2005 انجــام شــد، بــر ایــن موضــوع داللــت 
ــرای  ــی ب ــن عامل ــود مالتونی ــه کمب دارد ک
ــت  ــی اس ــتان در زنان ــرطان پس ــش س افزای
ــی  ــد. ط ــب کار می کنن ــیفت ش ــه در ش ک
ــب در ســه  ــان داوطل ــن بررســی خــون زن ای
شــرایط متفــاوت جمــع آوری شــد )در طــول 
ــد از  ــب بع ــول ش ــنایی، در ط ــاعات روش س
ــب  ــول ش ــق، در ط ــی مطل ــاعت تاریک دو س
بعــد از 90 دقیقــه در معــرض نــور مصنوعــی 
ــه  ــی ک ــه موش های ــا ب ــن(. خون ه قرارگرفت
تومــور پســتان انســان بــه آن هــا پیونــد 
زده شــده بــود، تزریــق شــد. تومــور بــا خــون 
ــور  ــرض ن ــه در طــول شــب در مع ــردی ک ف
ــا همــان ســرعتی  مصنوعــی  قــرار داشــت، ب
ــه در  ــردی ک ــون ف ــا خ ــه ب ــرد ک ــد ک رش
ــرده  ــد ک ــود رش ــنایی ب ــاعات روش ــول س ط
ــی  ــب در تاریک ــه ش ــردی ک ــون ف ــود. خ ب
مطلــق بــود باعــث کاهــش رشــد تومــور شــد.

آلودگــی نــوری ضمــن هزینــه ی زیــاد بــرای 
ــه  ــود. ب ــش CO2 می ش ــث افزای ــد، باع تولی
طــور مثــال میانگیــن مصــرف الکتریســیته در 
ــرژی  ــاعت ان ــدود 120 تراوات/س ــکا ح آمری
روشــنایی  بــرای  عمدتــاً  کــه  می باشــد 
می شــود.  صــرف  پارک هــا  و  خیابان هــا 
تولیــد  باعــث  الکتریســیته  مقــدار  ایــن 
ســاالنه 21 میلیــون تــن CO2 می شــود. 
بــرای ازبین بــردن ایــن مقــدار CO2 بایــد 
ــود. ــت کاشته ش ــون درخ ــاالنه 875 میلی س

ــر  ــوری ب ــی ن ــرات آلودگ ــر از تأثی یکــی دیگ
ــی  ــم زدگ ــا چش ــی4 ی ــاد خیرگ ــان ایج انس
احســاس  تجربــه ی  خیرگــی،  می باشــد. 
زیــاد از حــد روشــنایی اســت؛ ایــن اصطــالح 
ــه  ــود ک ــی ش ــالق م ــی اط ــه زمان ــع ب درواق
منبــع نــوری خــود پر نورتــر از محیطــی 
کــه بایــد آن را روشــن کنــد اســت و خــارج 

glare  4

غیر مســلح  چشــم  تحمــل  آســتانه ی  از 
خطــر  تنهایــی  بــه  خیرگــی  می باشــد. 
زیــادی بــرای محیــط نــدارد ولــی بــه شــکل 
غیرمســتقیم باعــث افزایــش نــوع دیگــری از 
ــان  ــمان درخش ــام آس ــه ن ــوری ب ــی ن آلودگ
در  اصــوالً  درخشــان  آســمان  می شــود. 
می کنــد  پیــدا  معنــی  بــزرگ  شــهرهای 
و ماننــد ســرخی مــه آلــود بــاالی افــق 
می باشــد کــه در اثــر نــور واردشــده بــه 
ــع  ــده و مناب ــای پراکن ــط نوره ــفر توس اتمس
ــود.  ــاد می ش ــب، ایج ــی نامناس دارای طراح
ــی  ــوری، باعــث نگران ــوع از آلودگــی ن ــن ن ای
ــدن  ــع دیده ش ــرا مان ــود؛ زی ــان می ش منجم
آســمان در شــب می شــود. شــرایط نامســاعد 
آب و هوایــی نظیــر بــاران، بــاد، آلودگــی 
باعــث  آســمانی  افروختگــی  و  شــدید 
ــدن  ــه دی ــادر ب ــا ق ــان تنه ــود منجم می ش
ــور و ســیارات شــوند.  ســتاره های بســیار پرن

)عکــس2(

ــه  ــه پس زمین ــت این ک ــه جه ــی ب  در خیرگ
ــور اســت، ســبب کم شــدن  ــر بســیار پرن عاب
ــده  ــد رانن ــر از دی ــدن عاب ــا ناپدیدش ــد ی دی

ــرد. ــاال می ب ــات را ب ــر تصادف ــده و خط  ش

ــی  ــردن خیرگ ــرل و ازبین ب ــرای کنت ــا ب ام
ــس4( ــس3 و عک ــرد؟  )عک ــد ک ــه بای چ

ــب  ــور مناس ــه ن ــد ک ــگران دریافته ان پژوهش
باعــث ایجــاد حــس امنیــت در محیــط 
می شــود در حالــی کــه نــور نامناســب باعــث 
انســان،  در  غیرضــروری  اســترس  ایجــاد 
گیاهــان و جانــوران می شــود. نــور مصنوعــی 
می توانــد تأثیــرات مهــم و قابــل توجهــی 
داشته باشــد  اندام هــای مختلــف  بــر روی 
ــن  ــت ای ــخص نیس ــاًل مش ــوز کام ــی هن ول
ــت  ــرروی جمعی ــد ب ــه ح ــا چ ــیب ها ت آس
و اکوسیســتم اثرگــذار هســتند. آســیب ها 
ــتقیم  ــا غیرمس ــتقیم و ی ــت مس ــن اس ممک
باشــند، بــه طــور مثــال تأثیــر مســتقیم آن بر 
ــه  ــب ب ــی ش ــه در تاریک ــا٬ ک روی خفاش ه
دنبــال شــکار مــی رونــد٬ بــه گونــه ای اســت 
ــا  ــرو آن ه ــوری در قلم ــی ن ــر آلودگ ــه اگ ک
ــک و در  ــق تاری ــش مناط ــث کاه ــد  باع باش
نتیجــه کاهــش منابــع غذایــی در دســترس و 
از بیــن رفتــن افــراد گونــه مــی شــود. تاثیــر 
ــه در  ــوران اســت ک ــر جان غیرمســتقیم آن ب
روزهــا بــه شــکار می رونــد کــه افزایــش 
ــع  ــدن مناب ــث گسترده ش ــب باع ــور در ش ن
ــه در  ــی ک ــه های ــکار گون ــا )ش ــی  آن ه غذای

شــب حرکــت می کننــد( می شــود.

اثرات آلودگی نوری بر جانوران

طیــف نــور ممتــد می توانــد منجــر بــه 
کرم هــای  رفتــار  در  اختالالتــی  ایجــاد 
ــد  ــوری تولی ــره ن ــن حش ــود. ای ــب تاب ش ش
جفت یابــی  بــرای  آن  از  کــه  می کنــد 

می کنــد.  اســتفاده 

را  محل هایــی  دریایــی  الک پشــت های 
ــه  ــد ک ــاب می کنن ــذاری انتخ ــرای تخم گ ب
ــق در آن  ــی مطل ــته و تاریک ــرم داش ــن ن ش
ــدن  ــس از بیرون آم ــرا پ ــد زی ــا باش حکم فرم
رؤیــت  بــا  تخــم،  از  بچه الک پشــت ها 
ــرف  ــمت آن منح ــه س ــور ب ــن ن کوچک تری
بیــن می رونــد. از  می شــوند و در مســیر 

ــه  ــر ب بیدهــا )نوعــی از پروانه هــا( کــه بیش ت
دور المپ هــای خیابانــی تجمــع می کننــد 
اگــر توســط خفاش هــا شناســایی شــوند 
بــه طــور طبیعــی شــیرجه های نامنظــم 

فرکانس هــای  تولیــد  بــا  و  می رونــد 
ــی  ــد ول ــا می گریزن ســاختگی از دســت آن ه
ــور مصنوعــی باعــث کاهــش ایــن سیســتم  ن
جمعیــت  و  می شــود  بیدهــا  در  تدافعــی 

ــد. ــش می یاب ــرعت کاه ــه س ــا ب آن ه

ــد برنامــه ی مهاجــرت  ــور مصنوعــی می توان ن
پرنــدگان را نیــز مختــل کنــد و باعــث شــود 
آن هــا خیلــی زود و یــا خیلــی دیــر مهاجــرت 
زمــان  مناســب ترین  و  کننــد  شــروع  را 
ــاله  ــر س ــد. ه ــت بدهن ــازی را از دس النه س
میلیون هــا پرنــده بــه علــت برخــورد بــه 
ــن  ــان از بی ــن و درخش ــاختمان های روش س

می رونــد.

اثرات آلودگی نوری بر گیاهان

دو  بــه  گیاهــان  تقســیم بندی،  نوعــی  در 
دســته ی نورپســند و سایه پســند تقســیم 
ایــن  اســاس  بــر  گیــاه  هــر  می شــوند. 
تقســیم بندی مقــدار معینــی نــور بــرای 
ــه  ــا ب ــاز دارد ت زندگــی و عمــل فتوســنتز نی

ــد. ــه ده ــود ادام ــات خ حی

قانــون بردبــاری5 بیــان مــی کنــد کــه 
افزایــش یــک عامــل محیطــی می توانــد 
می تــوان  باشــد.  محدودکننــده  عامــل 
ــل  ــک عام ــن ی ــه باالرفت ــت ک ــور گف این ط
ــود.  ــل می ش ــه عوام ــدن بقی ــث پایین آم باع
ــوع  ــر ن ــیدن ه ــاری، رس ــون بردب ــق قان طب
ــد آن را  ــاه، رش ــه گی ــدازه ب ــش از ان ــور بی ن
دچــار اختــالل می کنــد و در مواقعــی حتــی 

باعــث مــرگ آن نیــز می شــود.

زندگــی  ســیکل  برهم خــوردن  نتایــج  از 
برگ ریــز  به  درختــان  می تــوان  گیاهــان 
ریــزش  زمــان  در  کــه  کــرد  اشــاره 
رنگ هــای  نمایــش  تــوان  برگ هایشــان 
ــا  ــد و ی ــت می دهن ــود را از دس ــزی خ پایی
درختانــی کــه بــر اثــر آلودگــی نــوری، فصــل 
ــرده در  ــوش ک ــود را فرام ــرگ خ ــزش ب ری
ــان  ــتان همچن ــای زمس ــا نیمه ه ــواردی ت م
ــل  ــن عام ــند. ای ــای زرد می باش دارای برگ ه
فصــل  ایــن  در  بــرف  هم زمانی بــارش  و 
ــت و در  ــه ی درخ ــدن بدن ــث سنگین ش باع

می گــردد. آن  سرنگون شــدن  نتیجــه 

law  Shelford  5

عکس 4: در این تصویر شا منونه ای از یک چراغ را با 

حباب مسطح می بینید. این گونه چراغ ها شعاع های نوری را 

مستقیا به سمت پایین هدایت می کنند و منونه های خوبی 

برای کاهش آلودگی نوری محسوب می شوند.

عکس 3: چراغ هایی با حباب های قوسی شکل باعث 

می شوند تا پرتوهای نوری به جهت های مختلف از 

جمله به سمت باال گسیل شوند که موجب تشدید 

آلودگی نوری می شوند.

الکپشت های 

دریایی محل هایی 

را برای تخم گذاری 

انتخاب می کنند 

که شن نرم داشته 

و تاریکی مطلق 

در آن حکم فرما 

باشد زیرا پس 

از بريون آمدن 

بچه الك پشت ها 

از تخم، با رویت 

کوچک ترین نوری 

به سمت آن 

منحرف می شوند 

و در مسیر از بین 

می روند.

“

”

شنا
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گی 
لود

ری، آ
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گی 
لود

آ
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چکیده

اصطــالح نقش پذیــرٍی ژنومیــک بــه الگویــی از 
ــل  ــک آل ــه در آن ی ــود ک ــالق می ش ــروز ژن اط ب
والــدی خــاص، کــم بیــان شــده یــا کامــاًل خامــوش 
تکاملــی  معمــای  یــک  نقش پذیــری،  می مانــد. 
اســت؛ چــرا کــه بــه نظــر می رســد زیان هــای 
احتمــال  زیادتربــودن  )مثــال  دیپلوئید بــودن 
ــر  ــته ی حاض ــراه دارد. در نوش ــه هم ــش( را ب جه
ــر  ــای مهم ت ــی از فرضیه ه ــه برخ ــا ب ــده ت سعی ش
نقش پذیــری  توجیــه ســودهای  بــا  ارتبــاط  در 

ــود. ــه ش پرداخت

مقدمه

بــرای  بــار  اولیــن  ژنــی  نقش پذیــری  واژه ی 
پــدری  انتخابــی کروموزوم هــای  غیرفعال کــردن 
اســتفاده شــد. پژوهش هــای بعــدی تعریــف آن 
ــی  ــاده ی ژنتیک ــه م ــان هرگون ــر در بی ــه »تغیی را ب

والدینــی« تغییــر داد.

ــد  ــی، می توان ــل جنس ــی از تولیدمث ــف خاص تعری
باشــد  پلوئیــدی  حالت هــای  میــان  جابه جایــی 
ــر  ــدی(. اگرچــه اکث ــدی و هاپلوئی )معمــوالً دیپلوئی
ــاه و  ــدی کوت ــاز هاپلوئی ــروف ف ــم های مع ارگانیس
فــاز دیپلوئیــدی بلنــد دارنــد امــا هیــچ قانونــی کــه 
ــود  ــازد وج ــر س ــن ام ــه ای ــزم ب ــم ها را مل ارگانیس
نــدارد، البتــه بســیاری از قارچ هــا غالــب عمــر خــود 
را به صــورت هاپلوئیــد هســتند و پلوئیــدی بیش تــر 

ــاب  ــه از آن اجتن ــی دارد ک ــا هزینه های ــرای آن ه ب
می کننــد، مثــاًل دیپلوئیــدی احتمــال جهــش را دو 

.)2008 otto & Gerstein( .برابــر می کنــد

ــدی  ــازه ی دیپلوئی ــر ب ــبت بیش ت ــال نس ــر ح در ه
ــه  ــت ک ــج اس ــدازه ای رای ــه ان ــدی ب ــه پلی پلوئی ب
ــی در  ــی( تکامل ــری )احتمال ــرای آن برت ــوان ب بت
ــی  ــرای زمان ــت ب نظــر گرفــت )شــاید وجــود ضمان
این جــا  در  می شــود(.  ناکارآمــد  ژن،  یــک  کــه 
ــت  ــرح اس ــورت مط ــن ص ــه ای ــی ب ــای تکامل معم
کــه چــرا ارگانیســم ها در یــک نقطــه ی خــاص 
ــد1؟!  ــان می کنن ــل را بی ــا یکــی از دو آل )loci( تنه
ارگانیســم های  بــه نظــر می آیــد  آن طــور کــه 
ــر« را متحمــل  مذکــور هزینه هــای »پلوئیــدی باالت
می شــوند، بــدون آن کــه ســود آن را دریافــت 

ــد. کنن

بســیاری از نقش پذیری هــا بــا رفتــاری وابســته 
ــد؛  ــاق می افتن ــی اتف ــن گامت زای ــه جنــس در حی ب
ــک  ــپرم ی ــد اس ــگام تولی ــه هن ــدر ب ــه در آن پ ک
ــادر  ــد و م ــه می کن ــاص را متیل ــای خ ــری ژن ه س
ــام  ــی انج ــن تخمک زای ــن کار را در حی ــز همی نی

 .)2013  Kelsey & Feil( می دهــد 

باشــد،  چندریختــی  می توانــد  نقش پذیــری 
لوکــوس خــاص  یــک  در  افــراد  برخــی  مثــاًل 

1- در فرایند نقش پذیری یکی از آلل ها غیرفعال 
می شود

به صــورت  را  والــدی  ژن  بیان شــده ی  حالــت 
ــر  ــی دیگ ــد و برخ ــان می دهن ــت نخورده 2نش دس
برخــی  می دهنــد.  نشــان  را  آللــی«  »دو  بیــان 
خاموش انــد؛  کامــاًل  نقش پذیری شــده  آلل هــای 
ــری  ــان کمت ــر ســطح بی ــه برخــی دیگ حــال این ک
را نســبت بــه همــان آلــل امــا در حالتــی کــه از والــد 
 khatib( ــه ارث رســیده، نشــان می دهنــد دیگــر ب

.)2007

یــک لوکــوس یــا کرومــوزوم ممکــن اســت در 
ــن  ــدن و همچنی ــا در کل ب ــاص، ی ــت خ ــک باف ی
ــود. ــر ش ــی نقش پذی ــی از زندگ ــای خاص در دوره ه

نقش پذیــری بیش تــر در پســتانداران کیســه دار 
اســت،  ثبــت شــده  نهاندانــگان  و  و جفــت دار3 
در حشــرات،  نقش پذیــری  از  گزارش هایــی  امــا 
ــا  ــود دارد. ت ــز وج ــا نی ــن و ماهی ه ــای په کرم ه
ــر وجــود نقش پذیــری در  کنــون گزارشــی مبنــی ب

ــت. ــته اس ــه نگش ــدگان ارائ پرن

تئوری های تکاملی نقش پذیری

بــا  کــه  تکاملــی  شــاخه های  در  نقش پذیــری 
پســتانداران  هماننــد  دارنــد  دور  ارتبــاط  هــم 
بــا نهاندانــگان و درعیــن حــال در بســیاری از 
نشــده  مشــاهده  تاکســونومیک  حدواســط های 
ــری  ــاالً نقش پذی ــه احتم ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب اس
وضعیــت  اســت.  یافتــه  تکامــل  بــار  چندیــن 
گونه هــای  میــان  ژن هــا  برخــی  نقش پذیــری 
ــی  ــه یعن ــت؛ ک ــاوت اس ــتانداران متف ــف پس مختل
ــان  ــی زم ــد ط ــده می توانن ــای نقش پذیری ش ژن ه
ــت  ــا از دس ــد و ی ــت بیاین ــه دس ــی ب ــی تکامل کاف
mori� ــوند  ــر ش ــتخوش تغیی ــد و در کل دس )برون

son and reeve 1998(. نقش پذیــری همچنیــن 
ــا وجــود  ــه ب ــادی دارد و از آن جــا ک هزینه هــای زی
ــت  ــه اس ــل یافت ــم تکام ــوز ه ــا هن ــن هزینه ه ای
ــه  ــود ب ــا خ ــی ب ــردی سازش ــد عملک ــاالً بای احتم

ــد. ــته باش ــراه داش هم

بــرای نقش پذیــری ســودهایی پیشــنهاد شــده 
ــن  ــن ای ــه ای از مهم تری ــر خالص ــه در زی ــت ک اس

فرضیه هــا بیــان شــده اســت:

Parent-of-origin-specific -2

Therian mammals -3

آن طور که به 

نظر می آید 

ارگانیسم های 

مذکور 

هزینه های 

»پلوئیدی باالتر« 

را متحمل 

می شوند، بدون 

آن که سود آن را 

دریافت کنند.

“

”

ت
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ــک •-1 ــری ی ــی: نقش پذی ــه ی غیرسازش فرضی
ــد ســودمند  ــک فرآین ــی از ی محصــول جانب
ــر  ــردن عناص ــاًل خاموش ک ــت )مث ــر اس دیگ
خودخــواه ژنتیکــی4( و خــود آن برتــری 

نمی بخشــد. چشــم گیری 

از •-2 نقش پذیــری  خویشــاوندی:  تضــاد 
میان-خویشــاوندی  تکاملــی  تضادهــای 
شــروع شــده اســت. بــه عنــوان مثــال 
ژن هــای والــد نــر از اســتخراج بیــش  از حــد 
منابــع از بــدن مــادر )در قالــب کــودک( 
ــان5  ــادری زی ــای م ــد و ژن ه ــود می برن س
ــدری  ــای پ ــع ژن ه ــه نف ــس ب ــد. پ می بینن
اســت کــه ژن هــای مــادری خامــوش شــوند 
ــی  ــندرم های پرادرویل ــد س ــس )مانن و برعک

و انجلمــن(.

ــراد، ژن هایــی •-3 افزایــش ســازگاری محلــی: اف
ــازش  ــط س ــا محی ــر ب ــه کمت ــن ک از والدی
بــه  می کننــد،  خامــوش  را  یافته انــد 
عبارتــی آلل هــای محلــی6 بیــان شــده و 
می شــوند؛  خامــوش  غریبــه7  آلل هــای 
چراکــه آلل هــای محلــی احتمــاالً ســازگاری 

Selfish genetic elements -4

5  چراکه پدر نمی تواند از موفقیت در 
باروری مجدد جفت فعلی خود اطمینان داشته باشد، 
مثاًل اگر ماده استراتژی ترک پیش گیرد و یا همزمان 

با نر دیگری جفتگیری کند. پس به سود ژن های پدری 
است که تا حد ممکن بیش تر از مقدار میانگین از منابع 

بدن مادر استخراج کند؛ از طرف دیگر مادرهمیشه 
می تواند از خویشاوند بودن فرزندانش مطمئن باشد 

پس به نفع اوست که مقدار اضافی انرژی خود را 
)مقدار باقی پس از برداشتن  مقدار حداقل الزم برای 

رشد و زندگی فرزند فعلی( صرف فرزندان آتی خود 
کند و اینجاست که نبرد بین نر و ماده در میدان های 

مختلف زیستی شدت می گیرد.

local -6

 Stranger -7

ــد9.  باش

نتیجه گیری نهایی

(a چند عاملی بودن نقش پذیری

انحصــاری  نقش پذیــری  فرضیه هــای  بیش تــر 
ــورت  ــه به ص ــد فرضی ــت چن ــن اس ــوده و ممک نب
مثــاًل  کننــد.  توجیــه  را  آن  بتواننــد  همزمــان 
ــه ی  ــدا در نتیج ــت در ابت ــن اس ــری ممک نقش پذی
تضــاد ژنــی یــا تضــاد جنســی  تکامــل یافتــه باشــد 
ــای  ــر ژن ه ــد »تأثی ــر مانن ــوارد دیگ ــا م و ســپس ب

ــد. ــه باش ــه یافت ــده و ادام ــت  ش ــی« تقوی محل

(b دیدگاهــی نــو بــه »رفتــار« ژن هــا؛ نقش پذیــری 
مــا  بــه  تکاملــی  تعبیرهــای  از  نــو  برداشــتی 

می دهــد.

فرضیه هــای تکامــل نقش پذیــری به طــور کلــی 
مطلــب جالــب توجهــی را در مــورد انتخــاب10 
ــی  ــج در زیست شناس ــر رای ــازد. تعابی ــرح می س مط
»تمایــالت  و  خودخــواه«  ژن هــای   « همچــون 
ــه  ــتباه ب ــه اش ــت ب ــن اس ــی ممک ــی« گاه تکامل
معنــای رقابــت ژن هــا بــه منظــور تعییــن فنوتیــپ 
بــا  می توانــد  ژن  یــک  چگونــه  شــود.  معنــا 
بیان نشــدن بــه تمایــالت خودخواهانــه ی خــود 
ــازند  ــن می س ــا روش ــر فرضیه ه ــد؟ اکث ــادار بمان وف
ــدن  ــا خاموش مان ــد ب ــی می توانن ــا گاه ــه آلل ه ک
ســود ببرنــد. بــه ایــن صــورت کــه بــه آلــل دیگــری 
ــری دارد  ــی باالت ــت تکامل ــد« موفقی ــه »می دانن ک
ــدان  ــط ســازگارتر اســت( می ــا محی ــپ آن ب )فنوتی
بــرای  آلل هــا  بگوییــم  اســت  بهتــر  بدهنــد. 
»همانند ســازی« رقابــت می کننــد و نــه لزومــاً 

ــپ. ــن فنوتی ــرای تعیی ب

منابع

9- میدانیم که اکثر جهش ها نامطلوبند

selection -10

 تصویر 1: نظریه تضاد جنسی به عنوان یکی از عوامل
 موثر در تکامل نقش پذیری

ژن  اینکــه  بــه  بســته   :2 تصویــر 
ــود،  ــال ش ــادری غیرفع ــا م ــدری ی پ
فنوتیــپ فرزنــدان تغییــر می کنــد 
ــش  ــه ژن های ــدی ک ــا وال ــابه ب )مش

نشــده اند(. غیرفعــال 

ــن  ــادری ای ــل م ــوش؛ آل ــری ژن IGF2 در م ــر 3: نقش پذی تصوی
ــت را  ــروز صف ــدری ب ــل پ ــه آل ــود و در نتیج ــال می ش ژن غیرفع

بــه عهــده دارد.

بیش تر 

فرضیه های 

نقش پذیری 

انحصاری نبوده 

و ممکن است 

چند فرضیه به 

 صورت همزمان 

بتوانند آن را 

توجیه کنند.

“

”

ــود  ــی خ ــط بوم ــا محی ــری ب بیش ت
ــد. دارن

جنســی: •-4 انتخــاب 
نقش پذیــری در پاســخ بــه جلــب 
جفــت تکامــل یافتــه اســت. بــه 
ــا  ــت نره ــن اس ــال ممک ــوان مث عن
ــود  ــادری را در خ ــای م ــی ژن ه برخ
ویژگی هــای  تــا  کننــد  خامــوش 
ــدری(  ــای پ ــه )حاصــل از ژن ه مردان

ــد. ــم بیاین ــه چش ب

همچنیــن  نقش پذیــری  بــرای 
زیان هایــی در نظــر گرفتــه شــده 
از  زیــر خالصــه ای  اســت کــه در 

آن هــا بیــان شــده اســت:

برخــی - 1 ژنــی:  محصــوالت  کم شــدن 
شــرایط  تحــت  اســت  ممکــن  آلل هــا 
ــی داشــته  ــی8 عملکــرد ضعیف ــان تک آلل بی
ــر ســر  ــی ب ــن موضــوع مانع ــه ای باشــند ک

اســت. نقش پذیــری  تکامــل  آغــاز 

کــه - 2 زمانــی  تکامل پذیــری:  کاهــش 
باشــند  نهفتــه  اکثــراٌ  جهش هــا 
ــات  ــردن صف ــال ک ــا غیرفع ــری ب نقش پذی
می دهــد. کاهــش  را  ژنتیکــی  تنــوع  جدیــد 

ــری: - 3 ــی از نقش پذی ــای ناش ــک خطاه ریس
ــری ممکــن اســت  ــد نقش پذی گاهــی فراین
ــد را  ــح دارن ــرد صحی ــه عملک ــی ک ژن های
نقش پذیــری  کنــد.  غیرفعــال  به اشــتباه 
انســانی  بیماری هــای  از  برخــی  دلیــل 

ــت. ــوده اس ــن ب ــندرم انجلم ــد س مانن

اعمال کننــده ی - 4 دســتگاه  هزینه هــای 
زمــان  بــه  نقش پذیــری  نقش پذیــری: 
آنزیــم  هماننــد  دارد  نیــاز  منابــع  و 
هرچنــد   DNA�methyl�transferase
کــه ایــن هزینه هــا ممکــن اســت در قیــاس 
ــلولی  ــد س ــزرگ چن ــم ب ــک ارگانیس ــا ی ب

ــد. ــر بیاین ــه نظ ــز ب ناچی

ــه - 5 ــوب: چنانچ ــای نامطل ــت جهش ه غالبی
در حیــن فراینــد نقش پذیــری آللــی بــا 
ــن  ــود، ممک ــال ش ــح غیرفع ــرد صحی عملک
ــه  ــی ک ــای آن )در صورت ــل همت ــت آل اس
به تنهایــی  نتوانــد  باشــد(  جهش یافتــه 
عملکــردی کافــی بــرای ســلول داشــته 

 Monoallelic expression -8

1�Holman and Kokko, The evolution 
of genomic imorinting: costs, benefits 
and long�term consequences, ,2014 
587�568 ,89
2�Anthony JF Griffits, An Introduction 
to Genetic Analysis, 7th edition
3�John Cartwright, Evolution and 
Human Behavior
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اخترزیست شناســی1 شــاخه ای خردســال و پویــا 
ــات«  ــده ی »حی ــه بررســی پدی ــه ب ــم اســت ک از عل
در بســتری بــه گســتردگی کیهــان می پــردازد. 
دغدغــه ی اخترزیست شناســان پیدایــش، تطــور2، 
پراکندگــی و آینــده ی حیــات در زمیــن، ســایر 
ــر  ــه در سراس ــه ی خورشــیدی3 و البت ــرام منظوم اج
ــاالت  ــری مق ــمت از س ــن قس ــت.در ای ــان اس کیه
بــه  کیهــان«  در  »حیــات  اخترزیست شناســِی 
بررســی ســیاره ی کیــوان و سیســتم حلقــه ای-

کیوانــی«4  »منظومــه ی  همــان  یــا  آن،  قمــری 
)1 )تصویــر  می پردازیــم. 

پیش گفتار

بیاییــد زمــان را بــه عقــب برگردانیــم: ســال 1616 در 
ایتالیــا گالیلیــو گالیــه از درون تلســکوپ خــود را بــه 
کیــوان5 نــگاه کــرد و زائده هایــی در اطــراف آن دیــد 
ــه »بازو«هایــی در اطــراف ایــن ســیاره  کــه شــبیه ب
بودنــد. کمــی در زمــان پیــش می رویــم؛ ســال 
ــا تلســکوپی  ــز6 ب ــد کریســتیان هایگن 1656 در هلن
دقیق تــر کیــوان را بررســی کــرد و »حلقــه ای نــازک 
ــرد.)1( کمــی  ــه دور ســیاره مشــاهده ک و تخــت« ب
ایتالیــا جیــن  برویــم؛ ســال 1675 در  پیش تــر 
دامینیــک کاســینی7 کــه 4 قمــر در اطــراف کیــوان 
و نوعــی گسســتگی در یکــی از حلقه هــای ایــن 
ــه  ــرد ک ــاد ک ــود، پیش نه ــرده ب ــاهده ک ــیاره مش س
ــه ای از  ــت از مجموع ــن اس ــوان ممک ــای کی حلقه ه
ــی  ــم کم ــاز ه ــند. ب ــده باش ــکیل ش ــا تش قمرچه ه
ــرک  ــز کل ــکاتلند جیم ــال 1856 در اس ــر؛ س جلوت
ــر  ــود را در براب ــی9 خ ــره ی دینامیک ــول8 فرف ماکس
ــا  ــه آن ه ــا ب ــردش درآورد ت ــه گ ــران ب ــم حاض چش
ــوان از جنــس  ــد، حلقه هــای کی کــه تصــور می کردن
نوعــی مایــع اســت ثابــت کنــد ایــن چنیــن نیســت. 
ــدی  ــرام جام ــس اج ــا از جن ــرد حلقه ه ــا ک او ادع
هســتند کــه بــه دور اســتوای کیــوان می گردنــد و در 
ــه نظــر می رســند؛ درســت  ــردش ســیال ب ــن گ حی
مثــل زوائــد اطــراف فرفره؛)تصویــر 3( ادعایــی کــه 
حــدود 120 ســال بعــد، پــس از مالقــات فضاپیمــای 
ووئجــر10 بــا کیــوان و حلقه هــا و اقمــارش بــه اثبــات 

رســید.

ــان  ــه زم ــم و ب ــز برداری ــان خی ــد در زم ــال بیایی ح
حــال برســیم؛ وقتــی کــه می توانیــم از نتایــج 
حاصــل از داده هــای ارســالی توســط فضاپیمــای 
»کاســینی« و کاوشــگر »هایگنــز« بهــره ببریــم؛ 
تاکنــون   2004 ســال  از  کاســینی  فضاپیمــای 
در مــدار کیــوان بــوده اســت و در ســال 2005 
ــر  ــن قم ــرف بزرگ تری ــه ط ــز را ب ــگر هایگن کاوش
ــا  ــگر ب ــتاد.این کاوش ــان11 فرس ــی تایت ــوان یعن کی
رنــگ  نارنجــی  و  اتمســفر مه آلــود  موفقیــت در 
ــطح  ــر س ــات ب ــر نج ــا چت ــت، ب ــرو رف ــر ف ــن قم ای
آن فــرود آمــد و طــی 1 ســاعت و 12 دقیقــه ای کــه 
ــای  ــود، داده ه ــده ب ــی مان ــش باق ــر باتری های از عم
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ــر 4( ــرد. )2( )تصوی ــع آوری ک ــگفت آوری جم ش

کیوان

کیــوان در فاصلــه ی 9/6 واحــد نجومی12 از خورشــید 
قــرار دارد. ایــن ســیاره هــر 29/5 ســال زمینــی یــک 
بــار بــه دور خورشــید و هــر 10 ســاعت و 39 دقیقــه 
بــه دور خــود می چرخــد. کیــوان کــه  یک بــار 
ــن  ــدازه ی13 زمی ــر ان ــدود 830 براب ــدازه ای در ح ان
ــرا  ــت. چ ــر اس ــه پرجرم ت ــا 95/1 مرتب را دارد، تنه
کــه چگالــی متوســطش بســیار کــم اســت: در حــدود

gcm�3 0/687. دمــای اتمســفر کیــوان از ســمت 

خارجــی در عمقــی کــه حــدود 100 میلی بــار فشــار 
دارد در حــدود 191oc- اســت. )3( )4( در حالــی 
ــا  ــار تنه ــن فش ــن در ای ــفر زمی ــای اتمس ــه دم ک
ــرد و  ــر، س ــی غول پیک ــوان دنیای ــت. کی 55oc- اس
کم چــگال بــا اتمســفری متالطــم و خیره کننــده 

اســت.

اتمســفر کیــوان ظاهــری کــدر، بندبنــد و رنگارنــگ 
ــاوت اســت  ــا اتمســفر زمیــن بســیار متف دارد کــه ب
ولــی از لحــاظ دمایــی، ســاختاری مشــابه دارد؛ 
ــه داخــل از الیه هــای  ــه ترتیــب از خــارج ب یعنــی ب
و  استراتوســفر  مزوســفر،  ترموســفر،  اگزوســفر، 

تروپوســفر تشــکیل شــده اســت. ایــن اتمســفر 
بیش تــر از جنــس گاز هیــدروژن اســت؛ پــس از 
شــیمیایی  گونه هــای  فراوان تریــن  هیــدروژن، 
ــان  ــوم He، مت ــه ترتیــب هلی موجــود در اتمســفر ب
CH4، آمونیــاک NH3، گاز هیــدروژن دوتریــوم دار 
 ،C2H2 اســتیلن ،PH3 فســفین ،C2H6 اتــن، HD
مونوکســید  کربــن   ،CH3D دوتریــوم دار  متــان 
GeH4 هســتند.  و ژرمــان    AsH3 آرســین   ،CO
هیــدروژن در سراســر اتمســفر گونــه ی غالــب اســت. 
ــِی  ــای باالی ــاداری در الیه ه ــرز معن ــه ط ــوم ب هلی
ــی  ــای پایین ــا در الیه ه ــب اســت و تنه اتمســفر غای
ــاک  ــخ آمونی ــگ ی ــفید رن ــای س ــود دارد. بلوره وج
در تروپوســفر، ابرهــای کیــوان را می ســازند کــه 
ایجــاد  قدرتمنــد  بســیار  آذرخش هایــی  اغلــب 
می کننــد. در قطب هــای کیــوان هــم شــفق های 
قطبــی مشــاهده می شــوند کــه مثــل همتایــان 
زمینــی خــود در نتیجــه ی جریــان یافتــِن یون هــای 

12- کیلومتر. میلیون 150 هر واحد نجمومی معادل 
فاصله ی زمین تا خورشید است؛ در حدود
13- منظور از »اندازه« حجم سیاره است

حاصــل از بــاد خورشــیدی در جهــت خطــوط میــدان 
مغناطیســی ســیاره، ایجــاد می شــوند؛ )تصویــر 5( 
ــوان  ــفر کی ــود وارد اتمس ــیر خ ــا در مس ــن یون ه ای
مولکول هــای  بــا  برخــورد  اثــر  در  و  می شــوند 
ــه  ــی برانگیخت ــه گونه های ــا را ب ــفر، آن ه گازی اتمس
و نــورزا و حتــی گونــه هایــی یونیــده و بســیار 
ایــن گونه هــای  تبدیــل می کننــد.  واکنش پذیــر 
یونیــده در سراســر اتمســفر پراکنــده می شــوند و بــر 
ــای  ــاالً واکنش ه ــد. احتم ــر می گذارن ــیمی آن اث ش
فوتوشــیمیایِی آمونیــاک، متــان و فســفین و یــا 
ــای  ــا و پروتون ه ــط الکترون ه ــا توس ــه ی آن ه تجزی

حاصــل از شــفق قطبــی و واکنش هــای بعــدی، 
در نهایــت بــه تولیــد مولکول هــای رنــگ دار14 در 
ــاد  ــئول ایج ــه مس ــد ک ــوان می انجامن ــفر کی اتمس

رنگ هــای مشــاهده شــده هســتند)3(

ظاهــر بندبنــد ســیاره بــه دلیــل وجــود جریان هــای 
ــی  ــای جت ــت. جریان ه ــفر آن اس ــی15 در اتمس جت
ــتند.  ــوا هس ــریع ه ــیار س ــک و بس ــای باری جریان ه
جریان هــای جتــِی کیــوان در پــی همرفــت گاز 
ــی  ــلول های همرفت ــود س ــفر، صع ــاق اتمس در اعم
ــریِع  ــیار س ــردِش بس ــت گ ــا در جه ــردش آن ه و گ
ــوی  ــوند. الگ ــاد می ش ــودش، ایج ــه دور خ ــوان ب کی

Chromophore -14
Jet stream -15

تصویر 1 : سیاره ی کیوان و بزرگ ترین قمرش، تایتان در هنگام گذر از مقابل آن. سایه ی 

حلقه های وسیع و نازک کیوان در نیم کره ی جنوبی آن قابل مشاهده است. در رشایط 

ثبت این عکس، تایتان به فضاپیا نزدیک تر بوده است بنابراین این قمر بسیار بزرگ تر از 

)NASA/JPL( -)اندازه ی نسبی اش به نظر می رسد. )رنگ حقیقی
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تصویر2: کیوان و حلقه هایش. در این عکس گردِش قمر یخ زده ی 

کیوان، انسالدوس در حلقه ی E مشخص است؛ به عالوه تصویر 

شکسته شده ای از خورشید در امتسفِر نیم کره ی جنوبِی کیوان، 

به شکل دایره ای نورانی و تصویر زمین در درون حلقه ی G ، به 

شکل نقطه ای بسیار کوچک دیده می شود. )رنگ حقیقی(
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ــوان بســیار  ــی در اتمســفر کی ــای جت ــن جریان ه ای
ــا می بایســت  ــن جریان ه ــن ای ــدگار اســت بنابرای مان
در اعمــاق اتمســفر ریشــه داشــته باشــند.انرژی الزم 
ــای  ــایر پویایی ه ــا و س ــن جریان ه ــاد ای ــرای ایج ب
ــای  ــا از گرم ــا و گردباد ه ــل طوفان ه ــفری مث اتمس
ــای تشــکیل ســیاره(  ــوان )ناشــی از گرم ــی کی درون
ــود.  ــن می ش ــیدی تأمی ــای خورش ــرژی فوتون ه و ان

 )4( )3(

ــق  ــه عم ــطح ب ــه از س ــر چ ــوان ه ــفر کی در اتمس
می رویــم، دمــا بــه دلیــل کاهــش نفوذپذیــری 
ــل  ــه دلی ــار ب ــش و فش ــید، کاه ــای خورش فوتون ه
افزایــش عمــق، افزایــش می یابــد؛ ایــن کاهــش دمــا 
ــه  ــی ک ــود، در عمق ــث می ش ــار باع ــش فش و افزای
 -240ocــدود ــا در ح ــار و دم ــدود 13 ب ــار در ح فش
اســت، گاز هیــدروژن بــه شــکل مایعــی فــوق 
ــاده،  ــه در آن م ــی ک ــی حالت ــد؛ یعن ــی16 درآی بحران
ــاِد  ــی زی ویســکوزیته ی بســیار کــِم یــک گاز و چگال
یــک مایــع را دارد. بنابرایــن در زیــر اتمســفر کیــوان 
ــج  ــدارد، بلکــه مــاده به تدری هیــچ ســطحی وجــود ن
ــک می شــود.  ــع نزدی ــت مای ــه حال ــت گازی ب از حال
در اعمــاق بیش تــر، اثــر افزایــش فشــار غالــب 
تــا  افزایــش می گــذارد؛  بــه  رو  دمــا  و  می آیــد 
ــای  ــار و دم ــا فشــار 1/4 مگا ب ــن کــه در عمقــی ب ای
ــه  ــی ب ــوق بحران ــِع ف ــدروژِن مای ــدود 3000، هی ح
ــن  ــد؛ در ای ــع درمی آی ــزی مای ــدروژن فل ــکل هی ش
ــده اند و  ــده ش ــدروژن، یونی ــای هی ــت مولکول ه حال
پروتون هــا در دریایــی از الکترون هــای آزاد شــناورند؛ 
ــرای الکتریســیته اســت.  ایــن مــاده هــادی خوبــی ب
جریان هــای الکتریکــی قــوی در اقیانــوس هیــدروژن 
ــوان  ــی کی ــت وضع ــر حرک ــر اث ــه ب ــع، ک ــزی مای فل
مگنتوســفِر17  ایجــاد  مســئول  برقرارمی شــوند، 
بــزرگ ایــن ســیاره هســتند. در الیه هــای هیــدروژن 

Super critical fluid -16
Magnetosphere -17 میدان مغناطیسی بسیار 

قوی در فضای اطراف سیاره-

مولکولــی 
ــوم  ــع، گاز هلی ــزی مای ــدروژن فل و هی
ــم  ــری، متراک ــل انحالل ناپذی ــه دلی ب
می شــود و بــه شــکل بارانــی بــر 
ــارد.  ــته می ب ــک هس ــای نزدی الیه ه
هســته ی کیــوان بیش تــر از جنــس 
فلــزی  و  ســیلیکاتی  ترکیبــات 
باالیــی  بســیار  چگالــی  و  اســت 
تــا 20 دارد.   10 gcm�3در حــدود

ــاختار  ــه س ــیم ک ــته باش ــاد داش ــه ی ب
درونــی کیــوان را بــا روش هــای مطالعــه ی 

غیرمســتقیم مثــل بررســی میــدان گرانشــی، بررســی 
میــدان مغناطیســی و بررســی ترکیــب اتمســفر و بــه 
ــناخته ایم.  ــده ش ــق و پیچی ــبات دقی ــک محاس کم

)4(

حلقه هــای کیــوان مجموعــه ای از اجــرام یخــی )یــخ 
ــا اندازه هایــی از حــدود چنــد ده میکــرون تــا  آب( ب
ده هــا متــر هســتند کــه در صفحــه ای به دور اســتوای 
کیــوان می گردنــد. حلقه هــای کیــوان بــه ترتیــب از 
ــینی18،  ــِی کاس ــارج B, C, D ، جدای ــه خ ــل ب داخ
حلقه هــای  دارنــد.  نــام  فــوب19  و   E, G, F, A
کیلومتــری  فاصلــه ی حــدود 8738  از   E تــا   D
ــده اند  ــری گســترده ش ــا 480000 کیلومت ــوان ت کی
)تصویــر2(. حلقــه ی فــوب هــم در فاصلــه ی حــدود 
ــن  ــرار دارد. ای ــوان ق ــری از کی ــون کیلومت 15 میلی
ــال 2009  ــت در س ــار اس ــس غب ــه از جن ــه ک حلق
ــک  ــه کم ــپیتزر20 ، ب ــی اس ــکوپ فضای ــط تلس توس
ــواج فروســرخ شناســایی شــد .  ــا ام ــرداری ب تصویرب
ــوان  ــتوای کی ــه دور اس ــا  ب ــردش حلقه ه ــل گ دلی
ــیالیت  ــل س ــه دلی ــیاره ب ــن س ــه ای ــت ک ــن اس ای
زیــاد و حرکــت وضعــی ســریعش، در ناحیــه ی اســتوا 
برآمــده شده اســت؛ بــه همیــن دلیــل قــدرت میــدان 
ــینه  ــتوای آن بیش ــراف اس ــیاره در اط ــی س گرانش
اســت و همــه ی اجــرام ســرگردان را بــه ایــن صفحــه 
ــای  ــه حلقه ه ــم ک ــوش نکنی ــد. فرام ــذب می کن ج
ــاد، بســیار  ــا وجــود گســتردگی بســیار زی ــوان ب کی
ــر  ــه در بیش ت ــوری ک ــه ط ــتند ب ــازک هس ــم ن ه
قســمت ها ضخامــت حلقــه تنهــا در حــدود 10 متــر 
ــه اصطالحــاً  ــد در برخــی نواحــی ک ــر چن اســت! ه
ــه  ــه ب ــت حلق ــوند ضخام ــی ش ــده م ــوار« نامی »دی
چندیــن کیلومتــر می رســد. حلقه هــای کیــوان 
برهم کنش هــای  از  پویــا  و  پیچیــده  سیســتمی 
گرانشــی و الکترومغناطیســی بیــن اجــرام ســازنده ی 
ــاِی  ــا و قمرچه ه ــا قمره ــر و ب ــا یکدیگ ــا ب حلقه ه

ــت. )5( ــان آن هاس ــده در می َگرَدن

از میــان 62 قمــری کــه بــه دور کیــوان می گردنــد، 
ــانه ی  ــت اخترزیست شناس ــر دارای اهمی ــا دو قم تنه
تایتــان.  و  انســالدوس21  هســتند:  توجــه  قابــل 
ــر اســت. ایــن قمــر  ــه کیــوان نزدیک ت انســالدوس ب
یــخ زده در درون حلقــه ی E بــه دور کیــوان می گردد 
ــرده  ــاد ک ــه ی E را ایج ــودش حلق ــت خ و در حقیق
ــر از  ــج براب ــاً پن ــه تقریب ــم ک ــان ه ــت! )6( تایت اس
کیــوان دورتــر اســت، بــه دلیــل کــدورت اتمســفرش، 
 )1( اســت؛  شــده  نامیــده  روبنده پــوش  قمــری 
اتمســفر کــدِر ایــن قمــر شــباهت عجیبــی بــه 
ــطحی  ــای س ــی ویژگی ه ــن دارد و حت ــفر زمی اتمس
ــه برخــی عــوارض  ــه طــرز شــگفت آوری ب آن هــم ب

Cassini division -18
Phoebe -19

Spitzer Space Telescope -20
Enceladus -21

ســطحِی 
مینــی  ز

)2 ( ند! شــبیه ا

برآیند

ــیاره ی  ــان« س ــات در کیه ــمت از »حی ــن قس در ای
کیــوان را بررســی کردیــم. دیدیــم کــه کیــوان 
بــا  ســرد  فوق العــاده  و  غول پیکــر  ســیاره ای 
اتمســفری پویــا و رنگارنــگ اســت. بــه عــالوه 
ــای متشــکل از اجــرام یخــی  ــه ای از حلقه ه مجموع
ــزار  ــد ه ــد ص ــعت چن ــه وس ــزرگ ب ــک و ب کوچ
کیلومتــر و ضخامتــی تنهــا چنــد متــر بــه دور 
ــه  ــن ک ــه ای ــد. و البت ــن ســیاره می گردن اســتوای ای
کیــوان بــا قــدرت گرانشــی شــگفت انگیزش، 62 
قمــر و بســیاری قمرچــه در اطــراف خــود گــرد آورده 
اســت کــه در محــدوده ی حلقه هــای اصلــی و خــارج 
ــوان و  ــد. کی ــیاره می گردن ــن س ــه دور ای ــا ب از آن ه
ــوان  ــه عن ــده اش ب ــرِی پیچی ــتم حلقه ای-قم سیس
مینیاتــوری از منظمومــه ی خورشــیدی شــناخته 
ــر  ــک« دو قم ــه ی »کوچ ــن منظوم ــده اند. در ای ش
بــه نام هــای انســالدوس و تایتــان وجــود دارنــد کــه 
ــیدی از  ــه ی خورش ــراِم منظوم ــن اج ــزو مهم تری ج

هســتند. اخترزیست شــناختی  دیــدگاه 

ــده ایم  ــنا ش ــی آش ــه ی کیوان ــا منظوم ــه ب ــال ک ح
آینــده ی  قســمت های  در  کــه  هســتیم  آمــاده 
»حیــات در کیهــان« انســالدوس و تایتــان را بــا 
ــق  ــی دقی ــورد بررس ــانه م ــدی اخترزیست شناس دی

ــید. ــراه باش ــا هم ــا م ــاً ب ــم؛ لطف ــرار دهی ق
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ژاک مونــو )Jacques Monod( در 
ــایی  ــه شناس ــان ب ــان زیست شناس می
در  ژنتیکــی  تنظیــم  کاِر  و  ســاز 
دارد.  Eschereshia coli  شــهرت 
امــا آنچــه کم تــر شــناخته شــده اســت 
نویســنده و متفکــر  بــا  او  رابطــه ی 
ــت.   ــو اس ــر کام ــوی، آلب ــهیر فرانس ش
نوشــته ی پیــِش رو کــه بخــِش آغازیــن 
 )Brave Genius( شــجاع  نابغــه ی 
ــکاری  ــه هم ــت ب ــان کاُرل اس ــِر ش اث
غیرمســتقیم ایــن دو در زمــان اشــغاِل 
ــطه ِی  ــه واس ــان ب ــه و آشنایی ش فرانس
عالیــِق مشترکشــان پــس از جنــگ 

می پــردازد.

 ،1957 اُکتبــِر  شــانزدهِم  روز 
ــوس  ــارش در شــه ماری ــو از نه آلبرکام
)Chez Marius( در پاریــس لــذت 
می بــرد کــه جوانــی خبــِر دریافــت 

جایــزه ِی نوبــل را بــه گوشــش رســاند. 
ــت  ــواری می توانس ــه دش ــو ب ــر کام آلب
از  کنــد.  پنهــان  را  ناخوشــنودی اش 
ــن نویســنده ی فرانســوِی  ــت ای معروفی
ــه  ــک ده ــش از ی ــر بی ــِد الجزای متول
می گذشــت و دیدگاه هایــش دربــاِب 
رمان هــا،  انــدازه ِی  بــه  اخــالق 
مــورِد  نمایشــنامه هایش  و  مقــاالت 
ــود.  ــه ب ــرار گرفت ــگان ق ــیِن هم تحس
یکــی  ســاله  چهل وچهــار  کامــوِی 
جایــزه ِی  برنــدگاِن  جوان تریــن  از 
از  کامــو  ناخوشــنودِی  بــود.  نوبــل 
ــه  ــه ب ــت ک ــمه می گرف ــا سرچش آنج
عقیــده ِی او جایــزه ِی نوبــل می بایســت 
بــه پــاِس انبوهــی از آثــار اهــدا شــود و 
کامــو فاصلــه ی زیــادی بــا تکمیــل 
کامــو  داشــت.  آثــارش  مجموعــه ی 
چنیــن  حواشــِی  کــه  می هراســید 
دارد.  بــاز  کارش  از  را  او  جایــزه ای 
ــه،  ــرای مصاحب ــت ها ب ــماِر درخواس ش

ــه  ــه ب ــدد ک ــِس متع ــی و مجال عکاس
ــراس  ــن ه ــد ای ــرازیر ش ــوِی او س س
مجــازی را بــه واقعیتــِی هراســناک 

ــود. ــدل نم ب

بــه عــالوه، کامــو دلواپــس بــود کــه 
ــتاخ تر  ــش را گس ــزه منتقدان ــن جای ای
کنــد. بــا وجــود محبوبیــِت کامــو، 
کارهایــش منتقــداِن زیــادی را از چــپ 
و راســت جــذب کــرده بــود. منتقــداِن 
دســِت راســتی او را عنصــری رادیکالــی 
قلمــداد کــرده و منتقــداِن دســِت چپی 
بــه واســطه ِی انتقادهــاِی شــدیِد کامــو 
از کمونیســِم اتحــاِد جماهیــِر شــوروی 
از دســتش ناخوشــنود بودنــد. جملگــی 
ــاِز  ــانه ای از آغ ــو را نش برنده شــدن کام

اُفولــش دانســتند. 

فروکش کــردِن  از  پــس 
ــو  ــه، کام ــرای مصاحب ــت ها ب درخواس
بــه تبریک هــاِی دوســتانش پاســخ داد. 
ــتی  ــه دوس ــته ها ب ــی از دست نوش یک

قدیمــی بــود:

مونوِی عزیز،

اخیــر  دغدغه هــاِی  از  مــن 
گریختــم تــا از صمیــم قلــب 
خرســندی ام را از دریافــِت نامــه ِی 
کنــم.  ابــراز  محبت آمیــزت 
ــر  ــگام بیش ت ــزه نابهن ــن جای ای
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ــن.  ــا یقی ــوده ت ــک ب ــبِب ش س
الاقــل هنــوز دوســتانی دارم کــه 
مــرا در ایــن لحظــاِت ســخت 
ــا  ــه ب ــی ک ــد. من ــداری دهن دل
افــراد پرشــماری همبســته ام، 
ــم.  ــی رفیق ــماِر اندک ــا ش ــا ب تنه
ــدود  ــتان مع ــی از دوس ــو یک ت
ــوص  ــان خل ــا چن ــودی؛ ب ــن ب م
کــه  مثال زدنــی  پایــداری  و 
ــطور وا  ــن س ــتن ای ــه نوش ــرا ب م
ــد  ــغالت کاری نبای ــی دارد. مش م
ــر و   ــا یکدیگ ــدار ب ــا را از دی م
نوشــیدن بــه پــاِس ایــن دوســتی 
دیــدار!  امیــِد  بــه  دارد.   بــاز 

برادرت، آلبر کامو  

آلبــر کامــو بــا چهره هــاِی ادبــی 
پُــل  ژان  بســیاری چــون  هنــرِی  و 
ســارتر، ُجــرج اُرِول، آنــدره مارلــو و 
ــا  ــت. ام ــنایی داش ــو آش ــو پیکاس پابل
مخاطــِب ایــن نامــه ی پراحســاس یــک 
هنرمنــد نبــود. ایــن دوســِت خالــص و 
ــود.  ــش نب ــی بی ــته زیست شناس پایس
ــگارِش  ــان ن ــه در زم ــی ک زیست شناس
ایــن نامــه بــه قلــِم کامــو، در گمنامــی 
بــه ســر می بــرد. بــا وجــود انبــوِه 
بزرگانــی کــه کامــو می شــناخت، او 
ــه  ــه ای ک ــا نابغ ــت: »تنه ــار داش اظه
می شناســم ژاکــوب مونــو اســت«.

ــو  ــه کام ــس از آنک ــال پ ــت س هش
ادبیــات  در  را  نوبــل اش  جایــزه ی 
دریافــت کــرد، ایــن نابغــه نیــز رهســپاِر 
اســتاکُهلم شــد تــا نوبــل فیزیولــوژی– 
بــه همــراه همکارانــش  پزشــکی را 
François Ja� ژاکــوب  )فرانســوا 
 )André Lwoff( ــدره لُــف cob( و آن

ــرد.  بپذی

 بخت و ضرورت

دریافــت  از  پیــش  ســال  چنــد 
مونــو  ژاکــوب  نوبــل،  جایــزه ِی 
اهمیــت  دربــاِب  فلســفی  اثــری 
شــناخت  در  مــدرن  زیست شناســی 
جایــگاِه بشــر در کائنــات منتشــر کــرد. 
ــرورت  ــت و ض ــر، بخ ــن اث ــواِن ای عن
  ،)Chance and Necessity(
برگرفتــه از دموکریتــوس بــود کــه 
ــن  ــه در ای ــر آنچ ــت: »ه ــار داش اظه
کیهــان اســت حاصــِل بخــت و ضرورت 
اســت«. ایــن عنــوان در مــورِد زندگــی 
مونــو، ژاکــوب و لـُـف نیــز صــادق بــود. 
ــا  ــه آن ه ــراد ک ــن اف مســیر زندگــی ای
ــدل نمــود  ــکار مب ــه دوســت و هم را ب

ــود.  ــط ب ــرایط محی ــل ش حاص

در بهــاِر 1940، ایــن چهــار تــن 
ــود  ــادی خ ــای ع ــه کاره ــه ب جداگان
ــد. کامــوِی بیست و شــش  مشــغول بودن
ــه  ــود ک ــی ب ــنده ی نوپای ــاله، نویس س
 Paris�Soir صفحه آرایــی روزنامــه ی

ــا  را از ســر ناچــاری برعهــده داشــت ت
بتوانــد در اوقــاِت فراقتــش بــه نــگارِش 
بپــردازد. ژاک مونــوِی ســی  رمــان 
ســاله دانشــجوی کــژدار و مریضــی در 
ــود  ــوربون ب ــِی س ــته ی جانورشناس رش
کــه ســنش تــا حــدی از گرفتــن مدرک 
دکتــرا گذشــته بــود. ژاکــوب در نــوزده 
ــاِل دوِم  ــدِن س ــالگی مشــغوِل گذران س
ــدن را  ــاِی جراح ش ــود و روی ــکی ب پزش
ــی  ــِف س ــدره لُ ــد. آن ــر می پروران در س
ــِش  ــِت بخ ــه هدای ــاله ک ــت س و هش
ــتور را  ــه پاس ــِی موسس میکروب شناس
بــر عهــده داشــت تنهــا شــخص موجــِه 
می رفــت.  شــمار  بــه  گــروه  ایــن 
زندگــی ایــن گــروه در ِمــِی 1940 

ــد.  ــن ش ــی بنیادی ــتخوِش تحول دس

ارتــِش آلمــان بــه ســرعت در خــاِک 
فرانســه پیــش روی کــرد و فرانســه بــه 
دامــاِن هــرج و مــرج فــرو رفــت. ارتــش 
آلمــان در پاییــز پیشــین لهســتاِن را بــا 
خــاک یکســان کــرده بــود و حــراس از 
سرنوشــتی مشــابه میلیون هــا شــهرونِد 
ــن از کشورشــان  ــه گریخت فرانســه را ب
ــِی فرانســه  وا داشــت. فروپاشــی ناگهان
راســت  ژاکــوب  تــن  بــر  را  موهــا 
ــه  ــود ک ــم ب ــا او مصم ــود ام ــرده ب ک
ــا  ــارزه ب ــه مب ــن ب ــکل ممک ــه هرش ب
تصمیــم  در  او  برخیــزد.  متجاوزیــن 
دردناکــی خانــواده و کشــورش را پشــت 
ســر گذاشــت و راهــی انگلســتان شــد 
ــدد.  ــت بپیون ــاِی مقاوم ــه نیروه ــا ب ت
مونــو، کامــو و لُــف در فرانســه ماندنــد 
تــا شــاهد شــرایط دهشــتناک زندگــی 
ــر  ــند. ه ــا باش ــغال نازی ه ــِت اش تح
ســه بــه نیروهــای مقاومــت در فرانســه 
ــای  ــواِن کاره ــه ت ــو ک ــتند. کام پیوس
ــرای  ــتن ب ــه نگاش ــت ب ــدی را نداش ی
 Combat نشــریه مقاومــت زیرزمینــی
ــه،  ــغال فرانس ــان اش ــت. در زم پرداخ
ــه (L’Etranger( و  ــان بیگان ــو رم کام
ــانه ی سیســیفوس  ــدش افس ــه بلن مقال
را   )Le Mythe de Sisyphe)
ــهرِت  ــه ش ــار ب ــن آث ــرد. ای ــر ک منتش
ــر  ــس منج ــی پاری ــای اََدب او در حلقه ه
شــد، گرچــه لــزوِم پنهــان کاری در 
ایــن  بــه  زیرزمینــی  فعالیت هــای 
ــو  ــاِن کام ــم رزم ــه ه ــود ک ــی ب معن
کاِر  بودنــد.  بی اطــالع  شــهرتش  از 
ــدا  ــی در ابت ــریه زیرزمین ــو در نش کام
ــاالت و  ــتاری مق ــش و ویراس ــه گزین ب
صفحه آرایــی محــدود بــود امــا پــس از 
ــدل  ــریه مب ــردبیر نش ــه س ــی او ب مدت
 ،Combat گشــت. در مقاالتــش در
ــا  ــارزه ب ــه مب ــدگان را ب ــو خوانن کام

برمی انگیخــت.  اشــغال گران 

پخــِش  بــه  امــر  وادی  در  مونــو 
نشــریات زیرزمینــی پرداخــت ولــی 
تــا  داشــت  قصــد  مدتــی  از  پــس 
ضــِد  فعالیت هــای  درگیــر  بیش تــر 

ــر  ــه همس ــس از آن ک ــود. پ ــازی ش ن
یهــودی اش را تحــت هویتــی ســاختگی 
کــرد،  مســتقر  پاریــس  بیــرون  در 
ــه ی   ــروه دوآتش ــت گ ــه عضوی ــو ب مون
Francs�Tireurs et Par�ا)  FTP
ســرعت  بــه  او  پیوســت.   )tisans
گــروه  ایــن  در  را  ترقــی  پله هــای 
مقــاوت طــی کــرد. وظایــف او در گــروه 
مقاومــت شــامِل فرآهم کــردن ســالح و 
ــرور  ــور و م ــکاری در عب ــات، خراب مهم
ــوِط  ــی و خط ــی آلمان ــای نظام واحده
تدارکاتــی دشــمن و هماهنگ کــردن 
مقاومت هــای مــردم در مراحــل نهایــی 

ــود. ــغال ب اش

لـُـف هــم بــه ایــن جرگــه پیوســت و 
خلبانــاِن متفقیــن کــه هواپیماهایشــان 
ــه اش در  ــود را در خان ــده ب ــاقط ش س
پاریــس مخفــی کــرد. گــروه مقاومــت 
می توانســت ایــن خلبانــان را از خانــه ی 
لُــف بــه خــارج از فرانســه قاچــاق 
ــت  ــای مقاوم ــن گروه ه ــر ای ــد. اث کنن
در فرانســه بســیار بــود و تنهــا پــس از 
آزادی فرانســه بــود کــه هویــِت اصلــی 

ــد. ــکار ش ــارزان آش مب

تروفیــم   ،1948 تابســتاِن  در 
Trofim Den� ــنکو  ــوویچ لیِس )ِدنیس

حملــه ی  بــه   )isovich Lysenko
همــه جانبــه بــه دانــِش ژنتیــک دســت 
ــه  ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــنکو ب زد. لیس
دگرگونی هــای محیطــی از والدیــن بــه 
ــت می رســد. گرچــه  ــه وراث ــدان ب فرزن
ایــن عقیــده بــا اصــول بنیادیــِن اتحــاد 
ــر  ــط ب ــر محی ــر اث ــی ب ــروری مبتن ش
ــت  ــخ و وراث ــی اهمیتــی تاری ــراد و ب اف
ــاوری  ــن ب ــی چنی ــی دارد، ول هم خوان
در تضــاد کامــل بــا دانــِش ژنتیــک 
اســت. خواســته لیســنکو پــاک کــردِن 
از لــوِث  زیست شناســی در شــوروی 
ــود. ــک ب ــِش ژنتی ــاِن دان ــوِد موافق وج

لیســنکو  بــر  تنــدی  نقــِد  مونــو 
Com� ــه در صفحــه ی اول  نگاشــت ک

bat بــه چــاپ رســید. در زمــاِن چــاپ 
ــابهی  ــِد مش ــو عقای ــه، کام ــن مقال ای
اتحــات  از  ناشــی  خطــِر  دربــاِب 
ــد. عقایــدی  شــوروی در ســر می پروران
 The(ــر ــِب طغیان گ ــت در قال ــه نهای ک

ــید. ــاپ رس ــه چ rebel( ب

ــار  ــتین ب ــراِی نخس ــو ب ــو و کام مون
ــر  ــوِق بش ــاِب حق ــی در ب در کنفرانس
و  کامــو  کردنــد.  مالقــات  هــم  بــا 
مونــو بالفاصلــه بــه دوســت مبــدل 
ــینه ی  ــر پیش ــالوه ب ــه ع ــدند؛ چراک ش
مشترکشــان در جبهــه ی مقاومــت، این 
داشــتند.  مشــترکی  نگرانی هــای  دو 
کامــو اثــری عمیــق بــر مونــو و عقایــِد 
ــو، بخــت  ــر مون فلســفی اش داشــت. اث
پایانــِی  پاراگــراِف  بــا  ضــرورت،  و 
ــود. ــاز می ش ــانه ِی سیســیفوس آغ افس

با وجود انبوِه 
بزرگانی 
که کامو 

می شناخت، 
او اظهار 

داشت: »تنها 
نابغه ای که 
می شناسم 
ژاکوب مونو 
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Iso، دیافراگــم و شــاتر ســه راس اصلــی 
مثلــث نوردهــی هســتند، امــا آیــا ایــن ســه 
رکــن بــرای تهیــه ی تصاویــر مطلــوب کافــی 
ــم از  ــی ه ــد گاه ــد نباش ــاید ب ــتند؟ ش هس
ــور خارجــی مثــل فــالش اســتفاده  ــع ن مناب
کــرد. فــالش چنــان قــدرت مانــوری در بــروز 
ــه  ــی آورد ک ــم م ــکاس فراه ــای ع خالقیت ه

ــد. ــر می رس ــه نظ ــن ب ــگاه اول ناممک در ن

ــی  ــور کاف ــه ن ــی ک ــا در مواقع ــالش، تنه ف
وجــود نــدارد اســتفاده نمی شــود، بلکــه 
بــرای  هــم  مناســب  نــوری  شــرایط  در 
ازبین بــردن ســایه و یــا تمایــز ســوژه از 
ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــه م پس زمین

 DSLR ــای ــام دوربین ه ــاً تم ــروزه تقریب ام
ــه یــک فــالش داخلــی مجهــز  و کامپکــت ب
درون  کــه  داخلــی  فالش هــای  شــده اند. 
بدنــه ی اصلــی دوربیــن جــای دارنــد بــا لنــز 
در یــک راســتا قــرار می گیرنــد و حیــن 
عکس بــرداری نــور را مســتقیماً بــر روی 
ســوژه معطــوف می کننــد کــه ایــن موضــوع 
عکــس  زمینــه ی  تاریک شــدن  باعــث 

می شــود.

فالش هــای خارجــی هــم در شــکل های 
ــر  ــوع اســتفاده ی کارب ــه ن ــی بســته ب متنوع

تعبیــه شــده اند و معمــوال در بــاالی دوربیــن 
ــات  ــا اســتفاده از اطالع نصــب می شــوند و ب
ــم  ــز، Iso، دیافراگ ــول لن ــل ط ــن مث دوربی
ــالش را  ــدرت خروجــی ف و ســرعت شــاتر ق

تعییــن می کننــد.

ــوژه ای  ــد از س ــه می خواهی ــد ک ــرض کنی ف
ــد. در  ــه کنی ــس تهی ــور عک ــی کم ن در مکان
ــود.  ــرح می ش ــه مط ــت دو گزین ــن موقعی ای
ــن  ــرعت پایی ــتفاده از س ــه اس ــن گزین اولی
شــاتر اســت. در واقــع ایــن راهــکار بــه 
دوربیــن اجــازه می دهــد تــا نــور کافــی 
را از محیــط جمــع کنــد و عکســی بــا 
نوردهــی مناســب ثبــت کنــد. ایــن تکنیــک 
ــی  ــوژه ی عکاس ــه س ــت ک ــر اس ــی موث زمان
شــما بی حرکــت اســت، امــا در صورتــی 
باشــد،  کــه ســوژه ی عکاســی متحــرک 
بــا ســرعت کــم شــاتر حرکتــی تــار در 
بهتــر  بنابرایــن  می شــود.  ثبــت  تصویــر 
ــرد و از  ــتفاده ک ــه ی دوم اس ــت از گزین اس
ــور  ــه در ن ــی ک ــت. زمان ــک گرف ــالش کم ف
ــتفاده  ــالش اس ــک ف ــت اتوماتی ــم از حال ک
ــب  ــرعت مناس ــک س ــن ی ــد، دوربی می کنی
ــه  ــوژه ب ــد و س ــاب می کن ــاتر انتخ ــرای ش ب
و در صورتــی  نوردهــی می شــود  خوبــی 
واضحــی  عکــس  باشــد،  متحــرک  کــه 
ثبــت می شــود. امــا مشــکل ایــن روش 
ــه  ــک اســت؛ چراک ــه ی تاری وجــود پس زمین

دوربیــن زمــان کافــی بــرای جمــع آوری نــور 
ــدارد. ــوژه را ن ــراف س ــط اط از محی

امــروزه اکثــر دوربین هــا بــه عملکــردی 
ــا  ــب ب ــازی مناس ــام همگام س ــه ن ــر ب موث
فــالش یــا ســینک آهســته ی فــالش1 مجهــز 
ــرعت  ــا س ــی ب ــکان عکاس ــه ام ــده اند ک ش
ــن بودن  ــا روش ــان ب ــاتر را همزم ــن ش پایی
ایــن  درواقــع  می کنــد.  فراهــم  فــالش 
ــا را در  ــنهادی م ــه ی پیش ــرد دو گزین عملک
بــر دارد. ایــن عملکــرد در دو حالــت Rear و 

شده اســت. تعبیــه   Front

در حالــت Rear دوربیــن در انتهــای نوردهی 
ــاتر  ــه ش ــی ک ــع زمان ــد. درواق ــالش می زن ف
ــور  ــود، ن ــاز می ش ــز ب ــود و لن ــرده می ش فش
از محیــط جمــع می شــود و درســت قبــل از 
بسته شــدن لنــز فــالش روشــن می شــود 
ــح  ــن و واض ــم روش ــی ه ــوژه ی اصل ــا س ت
ــت Front باعــث می شــود  ثبــت شــود. حال
کــه دوربیــن در آغــاز نوردهــی فــالش بزنــد، 
ــاتر فشــرده می شــود،  ــه ش ــی ک ــی زمان یعن
ــرض  ــد. ف ــد ش ــن خواه ــز روش ــالش نی ف
ــی  ــد از جســم متحرک ــه می خواهی ــد ک کنی
عکس بــرداری کنیــد، در صورتــی کــه از 
حالــت Rear اســتفاده کنید و ســرعت شــاتر 
ــان  ــن از زم ــد، دوربی ــاب کنی ــی انتخ پایین
ــت  ــت را ثب ــاتر حرک ــه ی ش ــردن دکم فش
می کنــد و در نهایــت بــا فــالش ســوژه و 
انــوار بازتاب شــده از آن فریــز می شــوند. 
ــه  ــوژه ب ــت س ــت حرک ــت جه ــن حال در ای
ــی مشــخص می شــود. امــا اگــر همیــن  خوب
ــا حالــت Front ثبــت کنیــم،  موقعیــت را ب
خواهد بــود.  دیگــری  شــکل  بــه  نتیجــه 
ــم  ــالش ه ــاتر ف ــردن ش ــا فش ــان ب همزم
روشــن می شــود و در همــان ابتــدا انــوار 
ــی  ــز می شــوند، ول بازتاب شــده از ســوژه فری
دوربیــن همچنــان بــه ثبــت حرکــت ســوژه 
ــاد  ــث ایج ــت باع ــد و درنهای ــه می ده ادام

تداخــل می شــود )تصویــر 1(.

ــه طــور گســترده ای در عکاســی  ــالش ب از ف
ــرض  ــود. ف ــتفاده  می ش ــش اس ــات وح حی

Slow sync flash �1

 فالش، تنها 
در مواقعی 

که نور کافی 
وجود ندارد 

استفاده 
نمی شود.

تصویــر 1: مقایســه ی دو حالــت Rear sync flash و Front sync flash. تصویــر 
باالیــی در حالــت Rear و تصویــر پایینــی در حالــت Front ثبــت شــده اند.

ــر در  ــالش باعــث وضــوح هرچــه بیش ت ــر 2: اســتفاده از ف تصوی
رنگ هــا و جزییــات می شــود.
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ــوژه ای  ــرداری از س ــال عکس ب ــد در ح کنی
ــود،  ــی می ش ــت نورده ــه از پش ــتید ک هس
از  کمــی  اســت  بهتــر  شــرایط  ایــن  در 
ــات  ــا جزئی ــد ت ــتفاده کنی ــالش اس ــور ف ن
ــری  ــوا اب ــه ه ــی ک ــوند. زمان ــر ش نمایان ت
اســت یــا ســوژه در ســایه اســت، کنتراســت 
ــش  ــی کاه ــل توجه ــزان قاب ــه می ــر ب تصوی
ــا  ــالش رنگ ه ــتفاده از ف ــا اس ــد و ب می یاب
می شــوند  ثبــت  بیش تــری  وضــوح  بــا 

)تصویــر 2(.

نوردهــی تنهــا المــان موثــر در گیرایــی 
عکــس نیســت. متغیــر دیگــری کــه در 
ــز  ــات  وحــش حائ عکاســی از طبیعــت و حی
بــه  اســت.  کادربنــدی  اســت،  اهمیــت 
چگونگــی قرارگیــری اجــزای موجــود در 
ــود.  ــه می ش ــدی گفت ــر کادربن ــک تصوی ی
کادر اولیــن بخــش از تصویــر اســت کــه 
می کنــد.  پیــدا  تمــاس  آن  بــا  بیننــده 
معمــوالً در عکاســی از کادرهــای مســتطیلی 
ــا افقــی و کادرهــای  ــه شــکل عمــودی و ی ب
ــتطیل  ــود. کادر مس ــتفاده می ش ــی اس مربع
ــی  ــت موقعیت های ــرای ثب ــوال ب ــی معم افق
کــه در امتــداد افــق گســترده شــده اند، 
ــودی  ــتطیل عم ــت. کادر مس ــب اس متناس
ــوالً  ــت و معم ــر اس ــی پویات ــه افق ــبت ب نس
ــتفاده   ــرک اس ــوژه های متح ــت س ــرای ثب ب
ــت شــکل  ــه عل ــز ب ــع نی ــود. کادر مرب می ش
خــاص و تســاوی بیــن اضــالع توجــه بیننــده 

را بــه زوایــا معطــوف می کنــد.

ــد  ــه ی دی موضــوع و ســوژه ی عکاســی، زاوی
ــات  ــود و امکان ــی موج ــور طبیع ــکاس، ن ع
ــوع کادر  ــده ی ن ــل تعیین کنن ــن عوام دوربی
ــد از  ــه می خواهی ــد ک ــرض کنی ــتند. ف هس
ــد، در  ــرداری کنی ــاص عکس ب ــره ای خ منظ
صورتــی کــه عنصــر یــا ســوژه ی خاصــی در 
ــرداری  ــت عکس ب ــر اس ــت، بهت ــس نیس عک
کنیــد.  امتحــان  را  مختلــف  زوایــای  از 
در  مختلفــی  زمان هــای  در  می توانیــد 
ــان عکــس  طــول روز از منظــره ی مورد نظرت
تهیــه کنیــد تــا عکس هــای متفاوتــی از 
نظــر کیفیــت نــور بــه  دســت بیاوریــد. 

ــوان  ــره، می ت ــرداری از منظ ــگام عکس ب هن
کادربنــدی را بــه نحــوی انتخــاب کــرد کــه 
ــن  ــرای ای ــت شــود. ب ــز ثب ــر نی عمــق تصوی
منظــور دریچــه ی دیافراگــم کوچکــی مــورد 
ــود در  ــر موج ــه عناص ــرا ک ــت؛ چ ــاز اس نی
ــد  ــوه می ده ــو وعقــب کادر را واضــح جل جل
ــه دریچــه ی  ــه توجــه داشــته باشــید ک البت
ــار  ــور کمــی را در اختی دیافراگــم کوچــک ن
لنــز قــرار می دهــد، ولــی می تــوان اثــر 
ــرد.  ــی ک ــالش خنث ــتفاده از ف ــا اس آن را ب
گاهــی اوقــات عکــس گرفته شــده از منظــره 
ــدازه ی خــودش عظمــت  ــه ان ــت ب ــا طبیع ی
نــدارد. در ایــن مواقــع می تــوان از عناصــری 
ــک  ــل ی ــده، مث ــرای بینن ــنا ب ــاد آش ــا ابع ب
ــه  ــده متوج ــا بینن ــت ت ــک گرف ــان، کم انس

ــر 3(. ــود )تصوی ــر ش ــی تصوی ــاد واقع ابع

ــرح  ــدی مط ــه در کادربن ــی ک ــون مهم قان
ــق  ــت. مطاب ــوم2 اس ــون یک س ــود، قان می ش
ایــن قانــون در صورتــی کــه کادر را بــه طــور 
ــه  ــی ب ــی فرض ــا خطوط ــی ب ــودی و افق عم
ســه قســمت مســاوی تقســیم کنیــم، محــل 
ــرای قرارگیــری ســوژه و موضــوع  مناســب ب
اصلــی در نقطــه ی تقاطــع ایــن خطــوط 
قــرار دارد؛ چــرا کــه بیننــده در ابتــدا مرکــز 
ــی  ــوژه ی اصل ــر س ــد و اگ ــر را می بین تصوی
عکاســی در ایــن قســمت قــرار گرفتــه باشــد، 
رغبتــی بــرای تماشــای بیش تــر عکــس 
ــی  ــوع اصل ــر موض ــا اگ ــد. ام ــی نمی مان باق
گرفته باشــد،  قــرار  کادر  طــرف  یــک  در 
ــه آن ســمت کادر حرکــت  ــده ب چشــم بینن
کادر  در  می توانــد  آن  ضمــن  و  می کنــد 
ــد.  ــز ببین ــمت ها را نی ــی قس ــد و باق بچرخ
ــه  ــه آن توج ــد ب ــه بای ــری ک ــب دیگ مطل
ــت؛  ــته اس ــدی بس ــز از کادربن ــت پرهی داش
چــرا کــه ســوژه  را محصــور نشــان  می دهــد 
و هیــچ پویــش و حرکتــی را القــا نمی کنــد.

ــر در  ــی موث ــز از ارکان اصل ــد نی ــه ی    دی زاوی
Rule of Thirds �2

ــه خصــوص اگــر  ــوع کادر اســت، ب تعییــن ن
ــی و  ــای گیاه ــل گونه ه ســوژه ای خــاص مث
جانــوری مدنظــر باشــند. یکــی از اشــتباهات 
رایــج در ایــن زمینــه گرفتــن عکــس از 
اســت  انســان  دیــد  هم ســطح  ارتفــاع 
عکس هــا  ایــن  ســانتی متر(.   180-160(
ــد از  ــا کوتاهــی دارن ــد ی ــه پرســپکتیو بلن ک
ــد؛ چراکــه باعــث  جذابیــت کمــی برخوردارن
موجــود  جزئیــات  از  خیلــی  دیده نشــدن 
در ســوژه می شــوند، امــا زاویــه  ی دیــد 
ــوژه،  ــمان س ــطح چش ــال، در س ــر مث کوتاه ت
تمامــی جزئیــات را بــه زیبایــی هرچــه 
ــر 4(. ــد )تصوی ــر می کش ــه تصوی ــر ب بیش ت

عکاســی  کــه  گفــت  بایــد  نهایــت  در 
از  یکــی  حیــات  وحــش  و  طبیعــت  از 
ــرای  ــت. ب ــی اس ــواع عکاس ــن ان پرچالش تری
گرفتــن عکس هــای مطلــوب تنهــا شــناخت 
ــه  ــت، بلک ــی نیس ــک کاف ــزات و تکنی تجهی
شــناخت  و  تکنیک هــا  ایــن  به کاربســتن 
موقعیت هــای اســتفاده از هــر کــدام مهم تــر 
اســت. بــه خالقیــت خودتــان فرصــت دهیــد 
و  تــا در عکس هایتــان خودنمایــی کنــد 

آثــاری حیرت انگیــز خلــق کنــد.

سپاس گزاری

 Les ــارت ــاوره و نظ ــا مش ــر ب ــب حاض مطل
Arca� گــروه  عکاســان  از   Imgrund

الزم  شده  اســت.  تدویــن  و  تهیــه   num
ــای  ــر راهنمایی ه ــه خاط ــان ب ــت از ایش اس

ارزشمندشــان قدردانــی کنــم.
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ایــران کشــوری پهنــاور بــا اقلیمــی متنــوع 
اســت. ایــن تنــوع بی نظیــر باعــث پیدایــش 
انــواع  بــرای  زیســتگاه هایی  شــکل گیری  و 
گونه هــای گیاهــی و جانــوری شــده و تنــوع 
زیســتی منحصــر بــه فــردی را شــکل داده 
ــه  ــوان ب ــارس را میت ــج ف ــیه خلی ــت. حاش اس
جغرافیایــی  مهــم  مناطــق  از  یکــی  عنــوان 
زیســتی کشــور نــام بــرد، زیــرا منطقهــای 
ــای گیاهــی  ــی از ســه گaســتره جغرافی بینابین
ــندی(  ــندی ) نوبوس ــارا- س ــی، صح ایرانو-توران

و در بخشــهایی مدیترانهــای 
ــوع  ــه  آن تن ــه نتیج ــت ک اس
و پوشــش گیاهــي ویــژه اي 
ایــن منطقــه اســت. همچنیــن 
فــارس  خلیــج  حاشــیه 
منابــع  وجــود  دلیــل  بــه 
ــکیالت  ــتقرار تش ــی و اس نفت
ــم  ــق مه ــیمی از مناط پتروش
جغرافیایــی و سیاســی کشــور 
و  میشــود  محســوب  نیــز 
و  آلودگــی  حــال  عیــن  در 
ایــن  از  ناشــی  تخریبهــای 
صنایــع تهدیدهــای فراوانــی را 
ــی  ــتگاه های طبیع ــرای زیس ب
ــه  ــراه دارد. ب ــه هم ــه ب منطق
همیــن دلیــل بــه مــوازات 
ــی،  توســعه اقتصــادی و صنعت
شــناخت هــر چــه بیش تــر 
معرفــی  و  زیســتی  منابــع 
در  موجــود  پتانســیل های 
ــر  ــا ب ــت ت ــاز اس ــت نی طبیع
مبنــای آن حفاظــت کافــی 
احیــای  الزم  صــورت  در  و 

ــورت  ــه ص ــی منطق ــرایط طبیع ــا ش ــب ب متناس
ــط  ــظ محی ــي حف ــتانداردهای جهان ــرد و اس گی
ــع  ــه واق ــورد توج ــر م ــه بیش ت ــر چ ــت ه زیس
ــه  ــا ب ــروزه بســیاری از کشــورهای دنی ــود. ام ش
ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه توســعه پایــدار 
اقتصــادی و صنعتیشــان در گــرو حفــظ طبیعــت 
ــدون  ــی ب ــادی و صنعت ــی اقتص ــت و  بالندگ اس
حفــظ محیــط زیســت و منابــع طبیعــی مفهــوم 
ــه  ــی ک ــرا صنعت ــت، زی ــد داش ــی نخواه چندان
بــه قیمــت نابــودی طبیعــت بنــا شــود در بلنــد 
ــه مراتــب بیــش از درآمــد را  مــدت خســاراتی ب
ــت امنیــت  ــال خواهــد داشــت و در نهای ــه دنب ب
زندگــی انســان ها را نیــز بــه مخاطــره میانــدازد.

ــح  ــداري صحی ــظ و نگه ــاي حف ــن گامه از اولی
بــاالی  ارزش  درک  و  آن  شــناخت  طبیعــت 
منابــع زیســتي کشــور اســت. ایــران بــا داشــتن 
ــي  ــوع اقلیم ــي و تن ــه گیاه ــدود 8000 گون ح
اطلســهایي  بــه  نیــاز  فــراوان  جغرافیایــي  و 
در  را  گیاه شناســی  عمومــي  دانــش  تــا  دارد 
ســطح اجتمــاع افزایــش داده و نســبت بــه 

ــاد  ــدي ایج ــت عالقه من ــئوالنه طبیع ــظ مس حف
اطلســهایی  کنــد. همچنیــن وجــود چنیــن 
میتوانــد منبــع مناســبي بــراي عالقهمنــدان 
ــود و  ــوب ش ــه محس ــن عرص ــن ای و متخصصی
بخشــي از نیازهــاي علمــي و پژوهشــي آن هــا را 
پوشــش داده و راه شناســایی گیاهــان را هموارتــر 

ــازد.  س

کتــاب گیاهــان و پوشــش گیاهــی شــمال غربــی 
خلیــج فــارس )ســواحل و جزایــر خــور موســی، 
ماهشــهر و مناطــق مجــاور ( حاصــل یــک 
پــروژه تحقیقاتــی 4 ســاله اســت کــه بــا حمایــت 
منطقــه ی ویــژه ی پتروشــیمي ماهشــهر بــه 
ــه شــامل  ــورد مطالع ــه ی م انجــام رســید. منطق
منطقــه ی ویــژه اقتصــادي ماهشــهر و بنــدر 
ــا  ــه طــرف شــرق ت ــه ب ــي اســت ک ــام خمین ام
ــه  ــا شــادگان و ب ــه طــرف غــرب ت هندیجــان، ب
ــف  ــم خل ــاي چ ــه ماهوره ــا تپ ــمال ت ــرف ش ط
ایــن منطقــه جــزء  دارد.  عیســي گســترش 
دشــتهای آبرفتــي خوزســتان محســوب میشــود 
و داراي عــوارض زمیــن ســاختي متنوعــي از 

ــیه  ــهاي در حاش ــور و ماس ــواحل ش ــه س جمل
ــور  ــیار ش ــور و بس ــطح ش ــتهاي مس ــا، دش دری
ــي و  ــق تاالب ــه، مناط ــده ی منطق ــش عم در بخ
ــي و  ــاي گچي-آهک ــه ی ماهوره ــا، تپ رودخانهه
ــاي  ــار آن زمینه ــه در کن ــت ک ــي اس کنگلومرای
کشــاورزي و محیطهــاي شــهري و روســتایي 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ق

هــدف از نوشــتن ایــن کتــاب گــردآوري منبعــی 
ــا  ــر ب ــه بیش ت ــر چ ــنایی ه ــرای آش ــور ب مص
اســت.  منطقــه  فلــور  و  گیاهــی  گونه هــای 
در مقدمــه ی کتــاب بــه معرفــی ویژگیهــای 
ــواع  ــي ان ــه، معرف ــی منطق ــی- جغرافیای فیزیک
پوششــهای گیاهــی آن و در آخــر بــه تهدیدهــاي 
محیــط زیســتي موجــود پرداختــه شــده اســت.

 در بخــش بعــدی 361 گونــه ی گیاهــی خــودرو 
و کاشــته شــده متعلــق بــه 74 تیــره شــرح داده 
شــده و رویشــگاه و پراکنــش آن در ایران و جهان  

بــه همــراه نقشــه ی پراکنــش گیاهــان خــودرو در 
ایــران آورده شــده اســت. بــه عــالوه ویژگیهــاي 
15 تیــره ی گیاهــي مهــم در منطقــه نیــز شــرح 
دســت آوردهای  دیگــر  از  اســت.  شــده  داده 
ــای  ــه نامه ــد ب ــه جدی ــی دو گون ــر معرف ــن اث ای
Salsola aus� و  Suaeda khalijefarsica(
Sal�( ــد ــام جدی ــک ن ــه ی tro�iranica( و ارائ

sola kavirensis( اســت کــه بــرای اولیــن بــار 
ــاط  ــی از نق ــد. یک ــار مییاب ــاب انتش ــن کت در ای
ــا  مثبــت ایــن کتــاب وجــود عکســهای رنگــی ب
ــای  ــده ی ویژگیه ــوب و در بردارن ــت مطل کیفی

کلیــدی بــراي شناســایي گیاهــان اســت. 

کتــاب پیــش رو بــه دلیــل داشــتن تصاویــر 
شــرح  همــراه  بــه  گیاهــان  از  مشــخص 
میتوانــد  آن هــا  تاکســونومیکی  ویژگیهــای 
بــه  عالقهمنــدان  بــرای  مفیــدی  راهنمــای 
و  دانشــجویان  دانش آمــوزان،  گیاه شناســی، 
ــن  ــرای متخصصی ــی ب ــای خوب ــن راهنم همچنی
و کارشناســان  منابــع طبیعــي و محیــط زیســت 
باشــد تــا بــه کمــک آن بتواننــد بخشــي از 
ــه  ــور را ب ــوب کش ــان جن گیاه

ســادگی شناســایی کننــد. 

نقــاط قــوت  از  یکــی دیگــر 
جدولــی  وجــود  کتــاب، 
ــت  ــای آن اس ــردی در انته کارب
کــه تمامــی گیاهــان، همــراه بــا 
ــی موجــود،  ــام فارســی و محل ن
یــا  خــودرو  رویشــی،  فــرم 
وضعیــت  کاشته شــده بودن، 
جمعیــت )از نظــر آســیب پذیري 
زیســتگاه  نــوع  گونــه(، 
گیاهــان خــودرو، کاربرد هــای 
پتانســیلهاي  و  شناخته شــده 
ــود  ــان را در خ ــردی گیاه کارب
دارد و در یــک نــگاه اجمالــي 
ــد بســیاري را در  ــات مفی اطالع
اختیــار خواننــده قــرار میدهــد.

پوشــش  و  گیاهــان  کتــاب 
خلیــج  شــمالغربي  گیاهــي 
ــان فارســی و   ــه دو زب ــه ب ــارس در 512 صفح ف
ــای  ــی عکس ه ــده و تمام ــم ش ــی تنظی انگلیس
آن توســط مؤلــف تهیــه و بــرای اولیــن بــار 

منتشــر شــده اســت. 

امیــد اســت وجــود چنیــن منابعــي بتوانــد گامــي 
ــي و  ــش آگاه ــدف افزای ــه ه ــیدن ب ــراي رس ب
دانــش عمومــي و تخصصــي در مــورد طبیعــت و 
ارتقــاي مطالبــات عمومــي بــراي حفــظ و احیــاي 

آن باشــد.  

ب و سایت
معرفی کتا

 دنا مجله ی علمی-تخصصی انجمن زیست شناسی

 نفیسه صمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد 

سیستماتیک گیاهی دانشگاه تهران
Nafisehsamadi@yahoo.com

گیاهان و پوشش گیاهی 
شمال غربی خلیج فارس
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برترین شیوه ی آموزش برنامه نویسی

ــی  ــای برنامه نویس ــن زبان ه ــت آموخت اهمی
امــروز  غیرعلمــی  و  علمــی  دنیــای  در 
بــر کســی پوشــیده نیســت. همــواره در 
صــورت  بــه  برنامه نویســی  یادگیــری 
کاربــردی بــرای افــرادی کــه کدنویس هــای 

آن هــا  اصلــی  کار  و  نیســتند  پیشــرفته 
نوشــتن و تحلیــل برنامــه نیســت، ایــن 
مشــکل وجــود دارد کــه از کجــا بایــد 
شــروع کــرد؟ کــدام زبــان برنامــه نویســی را 
بایــد آموخــت؟ چگونــه جنبــه ی کاربــردی 
ــتند؟  ــری هس ــل یادگی ــا قاب ــان ه ــن زب ای
ســایت codecademy پاســخی بــه همــه 

ــت. ــواالت اس ــن س ای

کــرد  بیــان  جــرأت  بــا  بتــوان  شــاید 
کــه ســایت codecademy بهتریــن و 
مؤثرتریــن شــیوه ی آموزشــی برنامه نویســی  
ــرای  ــن ســایت ب ــه اســت. ای را پیــش  گرفت
و  کاربــردی  برنامه نویســی  زبان هــای 
همچنیــن ســاخت، طراحــی و مدیریــت وب 
ــاد  ــازی ایج ــی مج ــای آموزش ــایت، فض س
ــه  ــوان ب ــان می ت ــن می نمــوده اســت. در ای

 PHP، Java، Python زبان هایــی مثــل
،HTML و... اشــاره نمــود. ایــن ســایت 
بــا فراهم نمــودن فضــای مجــازی بــرای 
ــردن مســیر آموزشــی  ــا طی ک کدنویســی ب
به صــورت  را  برنامه نویســی  پلکانــی، 
ــول  ــما در ط ــد. ش ــوزش می ده ــی آم عمل
ــا  ــایت ب ــن س ــی در ای ــک دوره ی آموزش ی
ــات بســیار، برنامه نویســی  ــردن تمرین حل ک
ــا ایجــاد  ــان ســایت ب ــد. مخاطب را می آموزی
پروفایــل و وارد شــدن بــه آن می تواننــد 
ــی  ــای آموزش ــگان در دوره ه ــورت رای به ص
ــد و همچنیــن  ــوع ســایت شــرکت کنن متن
ــاط باشــند  ــا دیگــر برنامه نویســان در ارتب ب
و ســؤاالت خــود را مطــرح کننــد. مــی 
codeca� ــایت ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب  توانی
demy بــا امکانــات دیگــر ایــن ســایت 

آموزشــی فوق العــاده آشــنا شــوید.

www.microbeworld.org
دنیــای  بــه  صورتی کــه  در 
هســتید،  عالقه منــد  میکروارگانیســم ها 
MicrobeWorld ســایت خوبــی بــرای 
خواســته های  و  عالقــه  بــه  پاســخ گویی 
بــه کاوش   MicrobeWorld شماســت. 
بــا  و  می پــردازد  میکروبــی  دنیــای  در 
تصاویــری خارق العــاده علــم میکروبیولــوژی 
فعالیــت  و  مطالعــه  مــورد  حیطــه ی   و 

میکروبیولوژیســت ها را معرفــی می کنــد. 
جدیدتریــن اخبــار، اطالعــات، پیشــرفت ها، 
ــد بدانیــد را  اکتشــافات و هرآن چــه کــه بای
می توانیــد در صفحــه ی اصلــی ســایت پیــدا 

ــد. کنی

کــه  ســایت  ایــن  از  دیگــری  قســمت 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــه را ب ــن توج بیش تری
pod� پادکســت ها  بخــش  )می دهــد، 
پادکســت ها  می باشــد.   )casts
دیجیتــال  رســانه های  از  مجموعــه ای 
فضــای  در  آن هــا  توزیــع  کــه  هســتند 
صــورت  فیــد  از  اســتفاده  بــا  مجــازی 
بــه  می تواننــد  کاربــران  و  می گیــرد 
راحتــی بــا اســتفاده از پخش کننده هــای 
موســیقی دیجیتــال از آن هــا  اســتفاده 
ســه  در  کــه  پادکســت ها  ایــن  کننــد. 
ــات  ــد، مباحث ــرار می گیرن ــی ق ــش اصل بخ
ــه ی پژوهشــگران  ــر هفت ــای ه و گفت وگوه

می شــوند. شــامل  را  برجســته 

 This week in microbiology
یــا بــه اختصــار TWIM پادکســتی در 
ارتبــاط بــا میکروب هــا و بحث هــای روز 
ــی  ــا میزبان ــه ب ــد ک ــوژی می باش میکروبیول
پروفســور   ،Vincent Racaneiello
و  میکروبیولــوژی  دپارتمــان  محقــق  و 

دیگــر  و  کلمبیــا  دانشــگاه  ایمونولــوژی 
می شــود. اجــرا  محققیــن 

بــه  یــا   This week in virology
ــه  ــه ب اختصــار TWIV پادکســتی اســت ک
ــه ویروس هــا و اکتشــافات و  بحــث راجــع  ب
ــردازد.  ــا می پ ــون آن ه ــر پیرام ــائل اخی مس
بــه  یــا   This week in parasitism
ــه  ــث در رابط ــه بح ــز ب ــار TWIP نی اختص
بــا انگل هــای یوکاریوتــی می پــردازد. دو 
ــی  ــا میزبان ــه ب ــر هفت ــر ه ــت آخ پادکس
Dick� و   Vincent Racaneiello

son Despommier محقــق دپارتمــان 
میکروبیولــوژی و ســالمت دانشــگاه کلمبیــا 
ــرد. ــرار می گی ــایت ق ــده و در س ــرا ش اج

آرشــیو کامــل پادکســت ها در هــر ســه 
زمینــه در ســایت موجــود می باشــد. امــروزه 
ــه  ــن ب ــر مخاطبی ــی راحت ت ــرای دسترس ب
Microbe� ــن ــت ها، اپلیکیش ــن پادکس  ای

World نیــز بــه بــازار وارد شده اســت. 
ــرای  ــا ب ــر تنه ــال حاض ــه درح ــن برنام ای

شده اســت. ارائــه   IOS سیســتم عامل 
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